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Resumo: 

As moscas-das-frutas são insetos fitófagos que se destacam na fruticultura devido aos 

impactos ocasionados nos frutos, principalmente, pelas larvas que consomem a polpa. O 

levantamento da diversidade destes tefritídeos ainda é escasso no país, sobretudo na região 

Amazônica, portanto o objetivo deste trabalho foi conhecer a biodiversidade de moscas-das-frutas 

no município de Brasil Novo, PA, e a relação tritrófica entre Anastrepha spp. e seus parasitoides e 

três frutos hospedeiros, goiabeira (Psidium guajava L.), aceroleira (Malpighia emarginata DC.) e 

mangueira (Mangifera indica L.). Para os estudos de análise faunística e flutuação populacional, 

foram coletados semanalmente amostras de tefritídeos com o auxílio de armadilhas McPhail 

contendo atrativo alimentar de proteína hidrolisada de milho (Bioanastrepha®) a 5%, no período 

de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, que foram distribuídas em três propriedades. Para a flutuação 

populacional foi calculado o índice mosca/armadilha/dia (MAD) mensal e correlacionado com as 

variáveis climáticas: precipitação pluvial (mm), temperatura média (°C), e umidade relativa do ar 

(%). Para os levantamentos dos níveis de infestação e de parasitismo, foram coletados no mesmo 

período amostras de frutos recém-caídos de aceroleira, mangueira e goiabeira.  Nas armadilhas 

foram obtidos 5.849 indivíduos, sendo identificados 12 espécies de Anastrepha e nove morfotipos, 

as espécies Anastrepha obliqua e Anastrepha striata foram as espécies que apresentaram os 

maiores índices ecológicos nas três propriededades, além destas Anastrepha serpentina também se 

destacou em uma das propriedades. O resultado obtido pelo coeficiente de Bray-Curtis, 

demonstraram que o Sítio Bela Vista e a Chácara Santa Rita apresentaram a maior similaridade 

com maior abundância quantidade de espécies em comuns. Não foi observada correlação 

significativa entre a flutuação populacional e as variáveis climáticas. Por meio das amostras de 

frutos coletados foram obtidos 4.324 pupários em goiabas, 2.682 em mangas e 644 em acerolas, as 

espécies identificadas foram A. obliqua em frutos de goiabeira (2,07%), mangueira (90,26%) e 

aceroleira (7,66%) e A. striata em frutos de goiabeira (98,8%) e aceroleira (1,19%). Foram 

identificados cinco espécies de parasitoides associados a A. obliqua: Aganaspis pelleranoi, 

Doryctobracon areolatus, Odontosema albinerve, Opius bellus e Utetes anastrephae. E seis 

espécies de parasitoides associados a A. striata: A. pelleranoi, D. areolatus, O. albinerve, O. bellus, 

U. anastrephae e Pachycrepoideus vindemmiae. Dentre as espécies de parasitoides identificadas 

D. areolatus foi a mais frequente em todas as frutíferas estudadas. 

 

Palavras chaves: Biodiversidade, Anastrepha, Relação tritrófica, Amazônia, Sudoeste Paraense 
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Abstract: 

Fruit flies are phytophagous insects that stand out in fruit growing due to impacts on fruits, 

mainly by the larvae that consume the pulp. The survey of the diversity of these tephritids is still 

scarce in the country, especially in the Amazon region, so the objective of this work was to survey 

the biodiversity of fruit flies in the municipality of Brasil Novo, Pará. For studies of faunistic 

analysis and fluctuation population, tephritid samples were collected weekly with the aid of 18 

McPhail traps containing corn protein hydrolyzed protein (Bioanastrepha®), 5% from January 

2018 to January 2019, which were distributed in three properties. The frequency, constancy, 

dominance, abundance, richness, diversity indexes of Shannon-Winner, Simpson and equitability 

index were evaluated for the faunistic analysis. In addition, the similarity was evaluated using 

Jaccard and Bray-Curtis coefficients. For the population fluctuation, the monthly fly per trap per 

day (FTD) index was correlated with the climatic variables: rainfall (mm), mean temperature (°C), 

and relative humidity (%). Samples of freshly fallen fruits of guava (Psidium guajava), acerola 

(Malpighia emarginata) and hose (Mangifera indica) were collected during the same period. In the 

traps 5,849 individuals were obtained, with 12 species identified of Anastrepha nine morphotypes, 

the species Anastrepha obliqua and Anastrepha striata were super dominant, super abundant, 

superfrequent and constant in the three study areas, besides these Anastrepha serpentina also stood 

out one of the properties, diversity indexes were low for all areas, this can be attributed the 

dominance of A. obliqua e A. striata. The results obtained by the Jaccard and Bray-Curtis 

coefficients showed that the Bela Vista Site and Chácara Santa Rita presented the highest similarity 

with abundance and richness of similar species. There was no significant correlation between 

population fluctuation and climatic variables. In the fruit samples, 7,650 tephritid pupae were 

obtained, A. obliqua in guava fruits (2.07%), hose (90.26%) and acerola (7.66%) and A. striata on 

fruits of guava (98.8%) and acerola (1.19%). The following species of parasitoids associated were 

found in hose and acerola fruits associated with A. obliqua: Aganaspis pelleranoi, Doryctobracon 

areolatus, Odontosema albinerve, Opius bellus and Utetes anastrephae, and the species associated 

with A. Striata in guava fruits were A. pelleranoi, D. areolatus, O. albinerve, O.bellus, U. 

anastrephae and Pachycrepoideus vindemia. 

 

Key Words: Biodiversity, Anastrepha, Tritrophic Relationship, Amazon, Southwest Paraense 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas frescas do mundo, com volumes estimados 

em 39 milhões de toneladas e com aproximadamente 2,2 milhões de hectares de áreas colhidas. 

Em 2017, a quantidade de frutos produzidos no Brasil foi equivalente a 4,8% da produção mundial, 

atrás apenas da China com 264,7 milhões de toneladas (30,2%), e a Índia com 92,3 milhões de 

toneladas (10,8%) (Food And Agriculture Organization of the United Nations – FAO, 2017). 

A grande extensão territorial (8.515.770 km2), aliada às diferentes condições climáticas e 

tipos de solo, disponibilidade de recursos hídricos para irrigação e mão de obra, contribuem para 

que o Brasil apresente uma ampla variedade de espécies frutíferas produzidas ao longo do ano 

(Silva et al., 2013a). Estas características específicas e as estratégias de industrialização e 

comercialização permitem que a produção de frutas seja destaque no agronegócio nacional 

(Anuário Brasileiro de Fruticultura, 2017).  

A fruticultura é responsável pela geração de 5,6 milhões de empregos diretos, o que 

corresponde a 27% do total da mão de obra agrícola do país, ela é considerada um dos principais 

geradores de renda e desenvolvimento rural do país (Fachinello et al., 2011), e a crescente demanda 

no mercado internacional por frutas com novos aromas, sabores e texturas é um dos principais 

contribuintes para esse desenvolvimento (Schwartz et al., 2010). 

Em 2017, o Brasil exportou mais de 896 mil toneladas de frutas para cerca de 95 países e 

faturou mais de US$ 1 bilhão. Entre os dez principais países importadores de frutas estão a Holanda 

(Países Baixos), Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Portugal, Alemanha, Canadá, Argentina, 

França e Uruguai, que juntos concentram 86% das exportações (Brasil, 2017). 

A produção de frutas é uma atividade que está presente em todos os estados brasileiros, 

porém, cerca de 72% da produção nacional no ano de 2017 estava concentrada nos seguintes 

estados: São Paulo (39%), Rio Grande do Sul (13%), Bahia (8%), Minas Gerais (7%) e Pará (5%) 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2017). Entretanto, os estados que mais 

produzem frutas no país não estão necessariamente entre os que mais exportam, pois em 2017 o 

Rio grande do Norte se destacou como o maior exportador de frutas do país,  com 236,3 mil 

toneladas (26,4%) e faturamento de US$ 179,4 milhões, seguido por São Paulo (16,3%), Bahia 

(14,9%), Pernambuco (13,1%) e Ceará (12,2%) (Brasil, 2017).  

Na Amazônia a fruticultura é uma das principais atividades desenvolvidas na região, e ela 

ocorre geralmente em sistemas agroflorestais (SAFs), no qual são cultivadas por agricultores 
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familiares com fins comerciais e a subsistência da sua família (Vieira et al., 2007). A atividade 

proporciona além de benefícios econômicos e sociais, baixo impactos ambientais na Amazônia, 

visto que, a maioria dos plantios estão estabelecidos em áreas anteriormente utilizadas para o 

manejo da pastagem ou com culturas anuais e semiperenes (Lemos et al., 2011a). 

De acordo com Silva et al. (2013b), existe um elevado potencial de desenvolvimento da 

fruticultura na região Amazônica, devido as suas condições edafoclimáticas que são favoráveis 

para a produção de frutas tropicais nativas e algumas exóticas, além de possuir abundantes recursos 

hídricos e disponibilidade de mão de obra. Em 2017 a Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, 

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Estado do Maranhão) contribuiu com 

cerca de 8,3% da produção nacional (IBGE, 2017). 

E o estado do Pará foi o quinto maior produtor brasileiro de frutas, correspondendo a 5% 

da produção nacional (IBGE, 2017), portanto, apresentando promissoras expectativas de 

crescimento da atividade na região, tanto no segmento de frutas exóticas como no de frutas 

regionais (Santana et al., 2011).  

No entanto, para expandir a fruticultura no estado do Pará, é necessário diminuir os 

problemas de ordem fitossanitária, que limitam o aumento da produção e exportação de frutas 

(Lemos et al., 2011a). Um dos principais problemas fitossanitários que surgem em função da 

expansão de áreas cultivadas é a ocorrência de moscas-das-frutas (Zucchi, 2000a), pois elas são 

consideradas insetos-praga de grande impacto na fruticultura mundial, ocasionando perdas 

econômicas expressivas na produção e/ou acarretando aumento de custos e manutenção de pomares 

(Zucchi et al., 2011a).  

Os danos provocados por estes insetos-praga refletem tanto no mercado interno quanto no 

mercado externo devido à perda dos frutos destinados à comercialização, aumento nos preços em 

decorrência da diminuição da oferta, redução da quantidade exportada e às restrições 

quarentenárias impostas pelos países importadores (Duarte e Malavasi, 2000). As perdas 

econômicas provocadas pela infestação de moscas-das-frutas chegam à aproximadamente US$ 1 

bilhão por ano a nível mundial e a US$ 242 milhões por ano no Brasil (Oliveira et al., 2013). 

Na Região Amazônica, os levantamentos intensivos de moscas-das-frutas ainda são 

incipientes, entretanto, o conhecimento sobre esses insetos tem se intensificado em razão da 

implantação do projeto Rede Amazônica de Pesquisa sobre Moscas-das-frutas, com a participação 

de pesquisadores de diversas instituições brasileiras (Zucchi et al., 2011b). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.MOSCAS-DAS-FRUTAS: ASPECTOS GERAIS E IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

 

As moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae), são consideradas pragas de importância 

econômica (Minzão e Uchôa-Fernandes, 2008), pois os danos causados nos frutos pelas fêmeas no 

momento da oviposição e pelas larvas, que consomem a polpa, ocasionam perdas na produção e 

inviabilizam a comercialização local e as exportações (Silva et al., 2013b), e em alguns pomares 

não tratados as perdas podem chegar a 100% dependendo da espécie cultivada (Hernandes et al., 

2013).  

Atualmente são conhecidas mais de 4.000 espécies pertencentes a essa família, agrupadas 

em 500 gêneros (White e Elson-Harris, 1992). As espécies de Tephritidae de importância 

econômica no Brasil, são divididos em quatro gêneros: Anastrepha Schiner, 1968, Rhagoletis 

Loew, 1862, Ceratitis MacLeay, 1829 e Bactrocera Macquart, 1835, os dois últimos são 

representados por uma única espécie cada, a mosca-do-mediterrâneo, Ceratitis capitata 

(Wiedemann, 1824), e a mosca-da-carambola, Bactrocera carambolae (Drew & Hancock, 1994), 

o gênero Rhagoletis é representado por quatro espécies Rhagoletis adusta (Foote, 1981), R. 

blanchardi (Aczél, 1954), R. ferruginea (Hendel, 1927) e R. macquartii (Loew, 1873) (Zucchi 

2000a) e Anastrepha por 121 espécies identificadas em todo o território brasileiro até o momento, 

e que infestam diversos frutos nativos e/ou exótico (Zucchi e Moraes, 2008; Uchôa-Fernandes, 

2019).   

O gênero Anastrepha, apresenta a maior diversidade de espécies de moscas-das-frutas no 

Brasil (Zucchi e Moraes 2008; Uchôa-Fernandes, 2019), no entanto, do ponto de vista econômico, 

apenas sete são consideradas as mais importantes: A. fraterculus (Wiedemann, 1830), A. grandis 

(Macquart, 1846), A. obliqua (Macquart, 1835), A. pseudoparallela (Loew, 1873), A. sororcula 

Zucchi, 1979, A. striata Schiner, 1868 e A. zenildae Zucchi, 1979 (Zucchi, 2000b).  

Os tefritídeos estão distribuídos em praticamente todo o mundo e são divididos em dois 

grupos de acordo com as suas características fisiológicas e ecológicas: as espécies univoltinas e 

bivoltinas (uma ou duas gerações por ano), habitam regiões temperadas e elas geralmente são 

monófagas (um hospedeiro), por exemplo, o gênero Rhagoletis; e as multivoltinas (várias gerações 

por anos), habitam as regiões tropicais e subtropicais e geralmente são polífagas (vários 

hospedeiros), como por exemplo os gêneros Anastrepha e Ceratitis (Christenson e Foote, 1960).   
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2.2.CICLO BIOLÓGICO 

 

O ciclo biológico das moscas-das-frutas se dá por meio da oviposição pelas fêmeas na 

região do mesocarpo da fruta, após a eclosão as larvas formam galerias nos frutos, se alimentam 

da polpa, e passam por três ínstares antes de deixarem o fruto e enterrarem-se no chão para 

transformarem-se em pupa e emergirem como indivíduos adultos os quais acasalarão e um novo 

ciclo recomeçará (Salles, 2000). 

A escolha do hospedeiro é um dos fatores de maior influência no momento da oviposição, 

pois o sucesso de sobrevivência das larvas depende dos recursos nutritivos presente no hospedeiro. 

As qualidades que podem influenciar na decisão são o tamanho, a cor, a penetrabilidade, o grau de 

amadurecimento e a presença de feromônios de marcação de hospedeiro (Aluja e Mangan, 2008). 

A duração do ciclo biológico e a abundância destes tefritídeos depende de vários fatores, 

tais como: temperatura, umidade relativa, precipitação pluviométrica (Oliveira et al., 2009), 

disponibilidade de plantas hospedeiras (Veloso et al., 2012) e a ação dos inimigos naturais (Ovruski 

e Schliserman, 2012). 

 

2.3.MOSCAS-DAS-FRUTAS NO ESTADO DO PARÁ 

 

O conhecimento sobre moscas-das-frutas, seus hospedeiros e parasitoides ainda é pequeno 

na região Amazônica, no entanto pesquisas têm sido intensificadas na última década, 

especialmente, com a implantação da Rede Amazônica de Pesquisas de Moscas-das-Frutas (Lemos 

et al., 2011a). No estado do Pará, os conhecimentos sobre esta praga permaneceram inalterados até 

2007, quando foram feitos novos registros de espécies de Anastrepha para a região (Silva et al., 

2007a), e encontrados focos da espécie B. carambolae (mosca-da-carambola), no Distrito de Monte 

Dourado em Almeirim (Barreto et al., 2011). 

O monitoramento da mosca-da-carambola no estado do Pará iniciou em 1996 pela 

Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Pará - SFA/PA, após a detecção dela no 

munícipio de Oiapoque no estado do Amapá. Apesar das medidas tomadas após o decreto n° 2.226, 

de 19 de maio de 1997 que visava impedir a dispersão da mesma para outros estados, em 2007 

foram encontrados focos da mosca na divisa entre Laranjal do Jarí-AP e o Distrito de Monte 

Dourado/Almeirim-PA, sendo rapidamente implementadas ações de controle pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento (MAPA), com auxílio da SFA-PA, da Agência de Defesa 
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Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) e da Superintendência Federal de Agricultura do 

Estado do Amapá (SFA-AP) (Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Pará - SFA-

PA, 2012).   

E somente a partir de 2011 que foram detectados novos focos da praga pela ADEPARÁ em 

vários municípios, como em Almeirim nos anos de 2011, 2015 e 2018, Curralinho e Portel em 

2014, Gurupá em 2015, Breves em 2016 e 2018 e Melgaço em 2018 (Agência de Defesa 

Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, 2018). 

Em 2018 o MAPA, através da Instrução Normativa nº 38, de 01 de outubro de 2018, incluiu 

o estado do Pará na lista de Unidades de Federação com a presença da mosca-da-carambola (Brasil, 

2018a), e no mesmo ano foi publicada a Resolução nº 4, de 26 de outubro de 2018 que declara o 

estado como Área Sob Quarentena para a praga presente Bactrocera carambolae (Brasil, 2018b).  

E recentemente foi publicada a Resolução nº 1, de 25 de janeiro de 2019 que declara as três 

zonas (Área Sob Quarentena, Zona Tampão e Área Sem Detecção para a praga) para o controle e 

proteção da proliferação da praga no estado e consequentemente no restante do país, o município 

de Brasil Novo está estabelecido dentro da Zona Tampão visto a proximidade da região Sudoeste 

do estado com o Baixo Amazonas onde foram encontrados focos da mosca-da-carambola (Brasil, 

2019). 

No estado do Pará, estão assinaladas 28 espécies de Anastrepha: A. antunesi Lima, 1938, 

A. atrigona Hendel, 1914, A. bahiensis Lima, 1937, A. belenensis Zucchi, 1979, A. binodosa Stone, 

1942, A. concava Greene, 1934, A. coronilli Carrejo & Gonçalez, 1993, A. curitis Stone, 1942, A. 

dissimilis Stone, 1942, A. distincta Greene, 1934, A. ethalea (Walker, 1849), A. flavipennis Greene, 

1934, A. fraterculus, A. leptozona Hendel, 1914, A. limae Stone, 1942, A. manihoti Lima, 1934, A. 

furcata Lima, 1934, A. obliqua, A. oiapoquensis Norrbom & Uchôa, 2011, A. pickeli Lima, 1934, 

A. pseudoparallela, A. serpentina (Wiedemann, 1830), A. sodalis Stone, 1942, A. sororcula, A. 

striata, A. townsendi Greene, 1934, A. turpiniae Stone, 1942 e A. zenildae (Zucchi e Moraes, 2008; 

Adaime et al., 2016). 

Diversos levantamentos têm sido realizados pelo estado nos últimos anos, resultando na 

ampliação de novos registros de espécies de Anastrepha, hospedeiros e parasitoides (Oliveira et 

al., 2008; Lemos et al., 2010).  Entretanto, a maioria dos estudos exploratórios sobre a praga estão 

concentrados na região nordeste do estado, destacando-se os municípios de Belém, Baião, Tomé-

Açu, Castanhal e Capitão-Poço (Lemos et al., 2010), apesar das dificuldade de acesso a outras 
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regiões devido a distância da capital e entre os municípios, foram efetuadas coletas em outro locais 

como, Afuá (Silva et al., 2007a), Breves, Gurupá, Melgaço e Portel (Arquipélago do Marajó), 

Santarém, Belterra e Monte Alegre (Baixo Amazonas) (Lemos et al., 2011a), Altamira (Sudoeste 

do estado) (Moura, 2017), Marabá, São Domingos do Araguaia e São João do Araguaia (sudeste 

do estado) (Souza, 2014). 

A presença da mosca-do-mediterrâneo (C. capitata), no estado do Pará foi relatado pela 

primeira vez no ano de 1998 infestando carambola (Averrhoa carambola L.: Oxalidaceae) e acerola 

(Malpighia glabra L.: Malpighiaceae) em coletas feitas em Belém, a sua disseminação 

provavelmente deve ter partido do estado vizinho, o Maranhão, onde foi detectado a presença no 

início dos anos 1990, mas não pode ser menosprezado a ação humana visto que Belém é um 

importante porto na bacia Amazônica (Silva et al., 1998). Novos registros de hospedeiros para a 

C. capitata foram identificados em Belém no ano de 2016 em frutos de bacuri rugoso (Garcinia 

acuminata Planch. & Triana: Clusiaceae) e bacupari (Garcinia brasiliensis Mart.: Clusiaceae) 

(Araújo et al., 2016a).  

 

2.4.PLANTAS HOSPEDEIRAS 

 

A interação das moscas-das-frutas com um determinado hospedeiro está relacionada com a 

sua capacidade de exploração, pois espécies consideradas polífagas apresentam hospedeiros 

disponíveis em praticamente todo o ano tendo distribuição geográfica mais ampla do que espécies 

monófagas (Silva et al., 2013b). Por exemplo, algumas espécies do gênero Anastrepha são 

específicas em relação aos seus hospedeiros, infestando somente espécies de uma única família, 

como por exemplo, A. grandis que se desenvolve em Curcubitaceae (Bolzan et al., 2016). Contudo, 

há outras espécies generalistas infestando frutos de diversas famílias botânicas como A. fraterculus, 

A. obliqua, A. striata (Zucchi, 2000b; Marsaro Júnior et al., 2017).   

O conhecimento sobre a diversidade de moscas-das-frutas, plantas hospedeiras e índices de 

infestação é de extrema importância para definir métodos de manejo desse inseto-praga (Silva et 

al., 2011b). Porém, apesar dos conhecimentos sobre a diversidade de espécies de tefritídeos, pouco 

se sabe sobre suas plantas hospedeiras, biologia e ecologia das populações e seus inimigos naturais 

(Minzão e Uchôa-Fernandes, 2008).  

De acordo com Zucchi e Moraes (2008), apenas 51% das moscas-das-frutas registradas no 

Brasil tem pelo menos um hospedeiro conhecido. Isso ocorre devido a maioria dos levantamentos 



   20 

 

 

serem feitos através de armadilhas contendo atrativo alimentar, tornando-se de fundamental 

importância que sejam feitos os registros da distribuição geográfica destes insetos-praga e das suas 

plantas hospedeiras, no qual irão servir como base de referência em futuras pesquisas sobre o tema 

(Zucchi, 2000b). 

O bioma Amazônico destaca-se por ocupar mais de 50% do território brasileiro e por 

possuir a maior reserva de água doce e biodiversidade do mundo (Robinson et al., 1990), no qual 

existem uma infinidade de frutos hospedeiros que se constituem em sítios com potenciais focos de 

infestações, uma vez que na região são produzidos frutos intercaladamente durante todo o ano 

(Silva e Ronchi-Teles, 2000). 

Existem registros de tefritídeos em todas as unidades federativas que fazem parte da 

Amazônia Legal, até o momento já foram assinaladas mais de 70 espécies de Anastrepha nessa 

região, além de C. capitata e B. carambolae (Zucchi e Moraes, 2008; Zucchi e Moraes, 2012; 

Almeida et al. 2016).  

Das 70 espécies do gênero Anastrepha registradas na Amazônia Legal, 34 são encontradas 

exclusivamente nesta região, entretanto, 21 destas estão registradas exclusivamente nos seguintes 

estados: 11 espécies no Amazonas, 4 no Amapá, 2 no Pará, 1 em Rondônia, 1 em Roraima, 1 no 

Mato Grosso e 1 no Tocantins, sendo que dentre as espécies conhecidas exclusivamente da Região 

Amazônica, duas apresentam distribuição mais ampla:  A. coronilli, em sete estados e A. atrigona, 

em cinco estados (Zucchi e Moraes, 2008; Zucchi et al., 2011a). No Estado do Pará estão 

registradas 11 espécies de Anastrepha associadas a 22 espécies de plantas hospedeiras, além de C. 

capitata que está associada a quatro espécies de plantas (Silva et al., 1998; Adaime et al., 2016; 

Araújo et al., 2016a). 

 

2.4.1. Fruteiras comerciais hospedeiras de moscas-das-frutas 

 

2.4.1.1.Acerola 

 

A aceroleira (Malpighia emarginata DC.) pertence à família Malpighiaceae  que possui 

cerca de 75 gêneros e 1.300 espécies (Souza e Lorenzi, 2008), a sua origem é incerta, mas acredita-

se que seja nativa das Ilhas do Caribe, América Central e Norte da América do Sul, disseminando-

se pela região do caribe por povos indígenas pré-colombianos (Carrington e King, 2002). Apesar 

das controvérsias sobre o ano e locais de introdução desta espécie, há evidências de que no Brasil 
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já ocorria o seu cultivo em poucas quantidades desde a primeira metade do século XIX no estado 

do Rio de Janeiro (Soares Filho e Oliveira, 2003). 

A aceroleira pode ser encontrada em vários países da América do Norte (Estados Unidos e 

México), América Central (Cuba e Costa Rica), América do Sul (Brasil, Colômbia, Peru, Suriname 

e Venezuela), Ásia (Índia, Sri Lanka e Taiwan) e África (Gana, Etiópia, Madagascar) (Rodriguez-

Amaya, 2012). Devido ao seu alto teor de vitamina C e aproveitamento industrial, seus frutos têm 

grande importância econômica (Caetano et al., 2012). 

No Brasil ela é cultivada em todos os estados, com limitações apenas na região Sul devido 

ao clima frio, o país apresenta posição de destaque na produção mundial de acerola, sendo a maior 

parte da sua produção comercializada para o mercado externo como Japão, Estados Unidos, China 

e países da Europa (Calgaro e Braga, 2012). A sua comercialização se dá sob diversas formas, 

como: frutos in natura ou congelados, polpa e suco em garrafas, no entanto é preferível a 

comercialização das polpas processadas devido à alta perecibilidade dos frutos (Silva et al., 2013c). 

Em 2017 o Brasil apresentou uma produção de 142.991,560 toneladas de frutos de acerola, 

sendo que os dez estados que mais produziram foram Rondônia (80.414,639 t), Pernambuco 

(22.068,038 t), Ceará (7.967,248 t), Sergipe (6.197,944 t), Paraíba (5.107,960 t), Pará (4.072,640 

t), São Paulo (3.927,253 t), Piauí (3.918,956 t), Paraná (3.159,622) e Bahia (2.064,248) (IBGE, 

2017).  

Devido a relevância econômica do cultivo de aceroleira, é importante conhecer as demandas 

agronômicas da cultura para o sucesso da atividade, além do levantamento das limitações que 

impedem o seu pleno desenvolvimento, tais como pragas e doenças. Dentre os problemas que 

acometem a cultura da aceroleira, as pragas exercem papel relevante na redução da qualidade do 

produto e produtividade, além do aumento nos custos de produção (Braga Sobrinho et al., 1998). 

As moscas-das-frutas se destacam como uma das pragas com relevância econômica para o 

cultivo de aceroleira devido aos danos causados pelas larvas que destroem a polpa dos frutos, 

tornando-os inviáveis para o consumo in natura e/ou para o processamento industrial (Calgaro e 

Braga, 2012). No Brasil, estão associadas ao cultivo de aceroleira as espécies Anastrepha obliqua, 

A. distincta, A. striata, A. fraterculus, A. zenildae, A. sororcula, C. capitata e B. carambolae 

(Zucchi e Moraes, 2008; Zucchi e Moraes, 2012; Almeida et al., 2016), no estado do Pará somente 

duas espécies de Anastrepha estão atualmente associadas a frutos de aceroleira, A. obliqua e A. 

distincta (Adaime et al., 2016). 
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O primeiro registro de A. obliqua em acerola no Brasil foi no final da última década do 

século XX por meio de coletas realizadas no estado do Pará, mais precisamente nos municípios de 

Tomé-Açu e Castanhal (Ohashi et al., 1997). Na segunda década do século XXI, a espécie foi 

encontrada infestando cultivos de aceroleira em outros lugares, como no estado de Roraima 

(Marsaro Júnior et al., 2011), na cidade de Manaus-AM (Dutra et al., 2013), e no estado do Amapá 

(Lemos et al., 2017). 

O primeiro registro de A. distincta em acerolas no sudeste do estado do Pará foi realizado 

por Souza (2014), no trabalho de dissertação feito nos municípios de Marabá, São Domingos do 

Araguaia e São João do Araguaia. A autora também registrou a presença de A. obliqua nos frutos 

coletados em Tomé-Açu (região nordeste do estado). 

 

2.4.1.2.Goiaba 

 

A goiabeira (Psidium guajava L.), é uma espécie pertencente à família Myrtaceae, que 

compreende cerca de 130 gêneros e 4.000 espécies (Souza e Lorenzi, 2008), ela é originária do 

norte da América do Sul e foi distribuída por navegantes europeus pela África, Ásia e atualmente 

é amplamente distribuída por regiões tropicais (Risterucci et al., 2005). 

A goiabeira se destaca por ser a mais resistente entre as frutíferas tropicais e apresentar 

excelente produtividade e adaptabilidade (Kareem et al., 2018), seus frutos são ótimas fontes de 

vitamina C e moderada fonte de cálcio, ferro e fósforo (Adrees et al., 2010).  

Devido a sua adaptabilidade, ela pode ser encontrada em todos os estados brasileiros 

(Cavalcante et al., 2010), e apresenta excelente condições para a exploração comercial em função 

do seu valor nutricional e uso, que pode ser consumido tanto in natura como processado 

industrialmente, apresentando lugar de destaque em vária regiões tropicais e subtropicais do mundo 

(Rodríguez et al., 2010). 

Em 2017 o Brasil apresentou uma produção de 287.849,227 toneladas de frutos de 

goiabeira, e os dez estados que mais produziram foram São Paulo (143.343,157 t), Pernambuco 

(40.853,205 t),  Bahia (38.767,782 t),  Ceará (11.654,510 t), Rio de Janeiro (10.595,285 t), Minas 

Gerais (9.702,941 t), Espírito Santo (6.700,197 t), Paraná (6.072,139 t), Distrito Federal 

(4.362,360) e Sergipe (2.934,160 t). O estado do Pará apresentou 1.530,840 t, ficando em 14º lugar 

na produção nacional de goiabas (IBGE, 2017). 
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Apesar da rusticidade da goiabeira, esta pode ser atacada por diversas pragas que podem 

ocorrer a qualquer momento, atrapalhando o seu desenvolvimento. As moscas-das-frutas são 

destacadas como uma das principais pragas com valor econômico, podendo em alguns casos atingir 

de 90 a 100% da produção quando não manejado adequadamente (Araújo et al., 2013).  

No Brasil, a maior diversidade de espécies de Anastrepha está descrita para a goiaba, isso 

se deve a preferência deste grupo de insetos pela família Myrtaceae (Silva et al., 2011c), são 

conhecidas 15 espécies de Anastrepha associadas a goiaba:  A. antunesi, A. atrigona, A. bahiensis, 

A. bistrigata Bessi, 1919, A. coronilli, A. distincta, A. fraterculus, A. leptozona, A. obliqua, A. 

parishi Stone, 1942, A. pseudoparallela, A. sororcula, A. striata, A. turpiniae e A. zenildae, além 

de C. capitata (Zucchi e Moraes, 2008; Zucchi e Moraes, 2012) e B. carambolae (Almeida et al., 

2016). 

No estado do Pará foram observados a presença de A. striata, A. zenildae, A. obliqua, A. 

sororcula, A. fraterculus, A. distincta, A. turpiniae, A. coronilli, A. parishi, A. atrigona, A. 

leptozona, A. serpentina, A. antunesi, A. bahiensis, C. capitata e B. carambolae, sendo A. striata a 

mais frequente em cultivos de goiabeiras na região (Bomfim et al., 2007a; Pereira et al., 2010; 

Marsaro Júnior et al., 2013; Adaime et al., 2016; Souza et al., 2018).  

 

2.4.1.3.Manga 

 

A mangueira (Mangifera indica L.), pertence à família Anacardiaceae e é nativa do sul da 

Ásia, especificamente da Índia e do Arquipélago Malaio. A primeira difusão da planta para outras 

nações foi feita entre 622 e 645 a.C. pelo chinês Hwen Tisang, no Brasil ela foi introduzida pelos 

portugueses no início do século XVI, sendo o primeiro país das Américas a cultivar a mangueira 

(Camargo Filho et al., 2004). 

A manga é uma das frutas mais comercializadas no mundo, isso se deve principalmente por 

sua forma de consumo que pode ser in natura, processada industrialmente em polpa, suco, sovertes, 

geleias, etc., além de ser ótima fonte de vitaminas A e C (Fonseca et al., 2006). 

A manga está entre as frutíferas mais procuradas do mundo, no Brasil a produção de mangas 

em 2017 atingiu 676.807,724 toneladas, e os estados que mais produziram foram Bahia 

(281.445,662 t), São Paulo (141.439,205 t), Pernambuco (131.495,402 t), Minas Gerais 

(64.604,732 t), Rio Grande do Norte (25.642,242 t), Sergipe (11.001,835 t), Ceará (10.465,319 t), 
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Espírito Santo (2.070,694 t), Goiás (1.476,850 t) e Rio de Janeiro (1.472,584 t) (FAO, 2017; IBGE, 

2017).  

A expansão do cultivo de mangas ocorreu principalmente no estado de São Paulo, de onde 

foram desenvolvidas novas variedades da cultura, e nos polos de agricultura irrigada do Nordeste, 

que se destaca no cenário nacional como uma das principais produtoras de manga, especialmente 

o eixo formado pelos municípios Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), que ficam localizado no Vale do 

Submédio São Francisco (Feitosa et al., 2008). 

Para o sucesso no cultivo de qualquer cultura, é necessário o acompanhamento durante o 

desenvolvimento da planta e isso inclui cuidados fitossanitários. A mangueira, como outras plantas, 

pode ser afetada por uma variedade de pragas e doenças, e dentre os insetos com potencial 

econômico destacam-se as moscas-das-frutas que causam não apenas danos diretos, como também 

restrições fitossanitárias (Nascimento e Carvalho, 2000). 

 No Brasil são descritas infestando os frutos de mangueira as seguintes espécies de 

Anastrepha: A. fraterculus, A. obliqua, A. pseudoparallela, A. turpiniae (Zucchi e Moraes, 2008), 

A. strita, A. distincta (Adaime et al., 2016) além de C. capitata (Zucchi e Moraes, 2012) e B. 

carambolae (Almeida et al., 2016). No estado do Pará somente A. obliqua e A. distincta são 

relatadas na literatura associadas a manga (Adaime et al., 2016). 

 

2.5.ANÁLISE FAUNÍSTICA 

 

A análise faunistica permite analisar e caracterizar a fauna de indivíduos coletados num 

determinado local em comunidades por meio de índices de abundância, dominância, frequência, 

constância e riqueza de espécies, além dos índices de diversidade (Ferrara et al., 2005). A partir da 

caracterização da comunidade é possível conhecer a diversidade de espécies de insetos e classificá-

los como indicadores ecológicos, sendo uma ferramenta para avaliar as mudanças e impacto 

ambiental que ocorrem na área de estudo (Silveira Neto et al., 1995).   

O conhecimento da dinâmica populacional sobretudo de pragas agrícolas, como é o caso 

das moscas-das-frutas é um importante componente no manejo integrado e controle biológico 

destes insetos-pragas (Zilli e Garcia, 2010). No Brasil, os estudos sobre análise faunística de 

tefritídeos aumentou nos últimos anos sendo realizados em quase todos os estados, isso se deve a 

importância econômica desta espécie para a fruticultura (Monteiro et al., 2018). 
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A maioria dos levantamentos de moscas-das-frutas realizados no país são feitos com o 

auxílio de armadilhas, principalmente a do tipo “McPhail”, com atrativos alimentares proteico 

(Silva et al., 2011b), pois para atingir a maturidade sexual os adultos recém-emergidos necessitam 

ingerir nutrientes, principalmente compostos proteicos (Raga e Vieira, 2015). 

  Os resultados obtidos nos trabalhos conduzidos em diferentes estados brasileiros 

demostram que apenas uma ou duas espécies são predominantes, normalmente esta característica 

é particularmente encontrada em pomares comerciais, mas não é incomum encontrar espécies 

predominantes em ambientes naturais apesar da alta diversidade de espécies de moscas-das-frutas 

encontrada nesses ambientes (Nardi et al., 2018). 

Os levantamentos com armadilhas com foco na análise faunística de tefritídeos tem se 

concentrado principalmente nas regiões Sul e Sudeste do país, estes estudos demonstram a 

predominância de A. fraterculus, A. obliqua, A. sororcula e C. capitata (Aguiar-Menezes et al., 

2008; Husch et al., 2012). Em coletas realizadas no estado de Santa Catarina, Rosa et al. (2018) 

constataram que A. fraterculus foi a espécie predominante, enquanto que no trabalho realizado no 

Rio de Janeiro por Aguiar-Menezes et al. (2008), os autores relataram que as espécies A. 

fraterculus, A. obliqua, A. sororcula e C. capitata foram as predominantes nas amostras coletadas. 

Na região Nordeste as espécies predominantes também são A. fraterculus, A. sororcula e 

A. obliqua como relatam Santos et al. (2011) em levantamentos realizados na Bahia, além destas 

Azevedo et al. (2010) descrevem a predominância de A. zenildae em pomares comerciais de goiaba 

na região do Cariri, Ceará. 

Na região Amazônica, um dos primeiros trabalhos desenvolvidos sobre o levantamento 

populacional e análise faunística, ocorreu em quatro locais do estado do Amazonas. Nele foram 

identificadas nove espécies de moscas-das-frutas, das quais A. obliqua, A. bahiensis e A. turpiniae 

foram as mais frequentes e dominantes (Silva, 1993). Em levantamentos realizados no estado do 

Acre, Thomazini et al. (2003), constataram que a espécie mais frequente foi A. obliqua (98,8%), 

seguida por A. striata (0,9%), A. distincta (0,2%), um exemplar de A. leptozona e um exemplar de 

A. tumida Stone, 1942. 

No estado do Tocantins, Bomfim et al. (2007b) ao realizarem levantamentos sobre a 

diversidade das moscas-das-frutas em matas nativas e pomares domésticos em dois municípios, 

concluíram que das 19 espécies coletadas, A. obliqua e A. distincta são as mais constantes e 

dominantes nos três cultivos. Em Roraima, Lima et al. (2012) identificaram a presença de espécies 
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de moscas-da-frutas, A. serpentina, A. striata, A. obliqua e A. turpiniae, sendo A. serpentina a mais 

frequente nas coletas amostradas. 

No Pará, como nos demais estados pertencentes a região amazônica o conhecimento da 

biodiversidade de moscas-das-frutas ainda é pequeno, mas trabalhos vem sendo realizados em 

vários munícipios como o trabalho realizado por Ayres (2015) no munícipio de Castanhal, onde 

foram coletadas amostras de C. capitata e 12 espécies de Anastrepha, no entanto A. obliqua foi a 

mais dominante  e frequente (80,6%), seguida por A. distincta (5,97%) e A. leptozona (1,37%). Na 

região Sudoeste do estado foi realizado um levantamento no município de Altamira por Moura 

(2017), onde a autora identificou a presença de 13 espécies de Anastrepha, sendo A. obliqua e A. 

serpentina as espécies predominantes. 

 

2.6.FLUTUAÇÃO POPULACIONAL 

 

O conhecimento sobre a relação entre as moscas-das-frutas e o ecossistema pode ser 

alcançado através da combinação de extensivos estudos taxonômicos, biológicos e 

comportamentais nos locais de origem (Deus e Adaime, 2013). Nesse sentido, o conhecimento da 

flutuação populacional do inseto-praga em uma determinada área é indispensável para determinar 

a época de maior ocorrência deste inseto e, desta forma, estabelecer o momento adequado para 

iniciar as medidas de controle mais eficiente (Aluja et al., 2012). 

A flutuação populacional das moscas-das-frutas pode ser influenciada por diversos fatores, 

tanto bióticos como abióticos (Lemos et al., 2015). Dentre os fatores bióticos, destacam-se a 

presença de frutos hospedeiros e de inimigos naturais (Teixeira et al., 2015). Entre os fatores 

abióticos, destacam-se as condições físico-químicas do solo e as condições climáticas, como a 

temperatura, a precipitação pluvial e a umidade relativa (Azevedo et al., 2010). 

A disponibilidade de hospedeiros é um dos fatores que mais influenciam densidade 

populacional de moscas-das-frutas, pois é justamente no período que compreende a frutificação 

que ocorre o pico populacional do inseto, como é descrito por Alberti et al. (2012), que constataram 

que o pico populacional de C. capitata ocorre na época de frutificação do pessegueiro. Em áreas 

tropicais geralmente a flutuação populacional de moscas-das-frutas está relacionada 

principalmente a presença de plantas hospedeiras e não a variáveis climáticas (Ronchi-Teles e 

Silva, 2005). 
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No entanto alguns trabalhos também associam a influência de fatores climáticos a 

densidade de moscas, de acordo com Fabrin et al. (2015) em condições climáticas favoráveis e 

período de frutificação podem ocorrer picos populacionais de A. fraterculus em pomares de citros 

no Rio Grande do Sul nos meses de inverno ou verão. Azevedo et al. (2010) destacam que em 

levantamentos realizados em pomares de goiaba na região do Cariri, Ceará, A. zenildae teve picos 

populacionais nos meses mais chuvosos e com temperaturas amenas. 

Duarte et al. (2015) também encontraram correlação entre densidade de moscas e os 

elementos meteorológicos, no monitoramento de adultos em pomares de goiaba no município de 

Pindorama, São Paulo, os autores observaram que temperatura mínima influencia na flutuação de 

C. capitata, no entanto não foi encontrada correlação com os demais fatores avaliados (precipitação 

e temperaturas média e máxima). 

Poucos estudos foram realizados na região Amazônica para conhecer os fatores que 

influenciam a dinâmica populacional de moscas-das-frutas, a maioria dos trabalhos foram 

realizados em outras regiões do país como em São Paulo (Duarte et al., 2014), Paraná (Husch et 

al., 2012), Santa Catarina (Zilli e Garcia, 2010), Bahia (Santos et al., 2011) e Ceará (Moura e 

Moura, 2011). 

Em Roraima, Trassato et al. (2015) perceberam que os maiores índices de 

mosca/armadilha/dia (MAD), ocorreram nos meses de frutificação das goiabeiras e quando a 

umidade relativa do ar estava elevada, mas também não encontraram correlação entre os demais 

componentes meteorológicos (temperatura média e precipitação).  

Em coletas realizadas no município de Castanhal, Pará, Ayres (2015) observou picos 

populacionais de moscas-das-frutas nos meses de janeiro, outubro, novembro e dezembro, mas não 

observou correlação significativa entre os parâmetros climáticos avaliados (precipitação, umidade 

relativa do ar e temperatura média).  

 

2.7.PARASITOIDES 

 

O conhecimento sobre a distribuição geográfica de parasitoides e seus hospedeiros é de 

fundamental importância para a implantação de programas de controle biológico (Garcia e Ricalde, 

2013). Por exemplo, espécies que atacam vários insetos hospedeiros são preferíveis em programas 

de controle biológico, como é o caso do Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead, 1905) 

(Hymenoptera: Braconidae) (Zucchi et al., 2004).  



   28 

 

 

A utilização de parasitoides no manejo das moscas-das-frutas teve início no começo do 

século XX, quando o Havaí foi invadido por C. capitata. No Brasil, os primeiros trabalhos com 

parasitoides ocorreram em 1937, quando o parasitoide africano Tetrastichus giffardianus Silvestri, 

1915 (Hymenoptera: Eulophidae), foi introduzido para controlar C. capitata e outros tefritídeos 

(Araújo et al., 2016b).  

Em 1994, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), através do Centro 

Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura Tropical (CNPMF) e o Centro Nacional de 

Monitoramento Ambiental (CNPMA), introduziram no Brasil o parasitoide exótico D. 

longicaudata, proveniente do Departament of Plant Industry, Gainesville, Flórida, com o objetivo 

de avaliar o potencial de parasitismo em moscas-das-frutas do gênero Anastrepha e da espécie C. 

capitata (Carvalho et al., 2000). 

No Brasil os parasitoides que atuam como inimigos naturais das moscas-das-frutas 

pertencem às famílias Braconidae (Doryctobracon areolatus (Szépligeti, 1911)), Figitidae 

(Aganaspis pelleranoi (Brèthes, 1924)), Eulophidae (T. giffardianus), Diapriidae (Trichopria 

anastrepha Costa Lima, 1940) e Pteromalidae (Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani, 1875)). 

Estes atuam como endoparasitoides cenobiontes de larvas e pupas (Braconidae, Figitidae e 

Eulophidae) e idiobiontes pupais (Diapriidae e Pteromalidae) (Ovruski et al., 2000). 

A maioria dos parasitoides comumente encontrados pertencem à família Braconidae 

(Opiinae e Alysiinae) e Figitidae (Eucoilinae), e os gêneros mais importantes no país são 

Doryctobracon Enderlein, 1920, Diachasmimorpha Viereck, 1913, Opius Wesmael, 1835, 

Utetes Foerster, 1862 (Braconidae: Opiinae), Asobara Föerster, 1862 (Braconidae: Alysiinae) e 

Aganaspis Brèthes (Figitidae: Eucoilinae) (Canal e Zucchi, 2000; Guimarães et al., 2000). Os 

braconídeos pertencentes à subfamília Opiinae são os mais comuns e são os preferidos no controle 

biológico das moscas-das-frutas devido a especificidade pela família Tephritidae (Bittencourt et 

al., 2012).  

O parasitismo natural das moscas-das-frutas pode ser afetado pelo índice de infestação das 

moscas frugívoras, pelo tamanho do seu ovipositor e pelas características físicas dos frutos 

hospedeiros. As larvas que infestam frutos pequenos, de pericarpo e de mesocarpo raso são 

facilmente parasitadas por espécie com ovipositor curto, como Opius bellus (Gahan, 1930) e Utetes 

anastrephae (Viereck, 1913), e as espécie pertencentes ao gênero Doryctobracon com ovipositor 

comprido atacam larvas em frutos maiores (Nunes et al., 2012).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.OBJETIVO GERAL 

 

● Conhecer a biodiversidade de moscas-das-frutas no município de Brasil Novo, PA, 

e a relação tritrófica entre frutos de aceroleira, mangueira e goiabeira, Anastrepha 

spp. e parasitoides. 

 

3.2.OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

● Avaliar a flutuação populacional e a análise faunística de moscas-das-frutas em três 

propriedades localizadas no município de Brasil Novo, PA. 

● Determinar a relação tritrófica entre moscas-das-frutas, parasitoides e três 

hospedeiros comerciais, goiaba, acerola e manga. 

● Determinar os índices de infestação por moscas-das-frutas e a percentagem de 

parasitismo. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1.ÁREA DE ESTUDO  

 

O Município de Brasil Novo, localizado na Mesorregião Sudoeste do Pará possui uma área 

territorial de 6.362,555 km², abrangendo ambas as margens da BR 230, Km 46. O território está 

posicionado a 03º18’17” de latitude sul e 53º32’08” de longitude oeste. Existem 15 vicinais 

(também conhecida por travessões), que interligadas proveem o acesso à sede urbana, tendo como 

eixo principal a Rodovia Transamazônica (em forma de espinha de peixe), somando 

aproximadamente 2.500 km de estradas (Prefeitura Municipal de Brasil Novo - PMBN, 2013). 

Segundo a classificação de Köppen o Município possui um clima tropical úmido do tipo 

Am, temperatura ambiente média de 27°C e a umidade relativa do ar em torno de 78%, ele é 

caracterizado por apresentar um total pluviométrico médio anual variando entre 1.500 mm e 2.000 

mm, apresentando as menores precipitações entre os meses de junho a novembro (Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente - SEMA, 2008; Instituto Nacional de Meteorologia/Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento - INMET/MAPA, 2019). 
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Foram utilizados os dados meteorológicos do município de Altamira, Pará, para os cálculos 

de correlação com a flutuação populacional de moscas-das-frutas, pois a estação meteorológica 

mais próxima do município de Brasil Novo, Pará, fica localizada em Altamira à 40 km de onde 

foram realizadas as coletas.  

As coletas dos dados foram realizadas em três propriedades rurais localizadas no Município 

de Brasil Novo no período de janeiro de 2018 até janeiro de 2019, a atividade principal praticada 

pelas famílias é a comercialização de frutíferas, principalmente polpas que são beneficiadas dentro 

da propriedade (Figura 1). O monitoramento foi feito com o auxílio de armadilhas do tipo McPhail 

e coletas de frutos, o sistema de produção praticado nas propriedades é do tipo agroflorestal (SAF) 

(Tabela 1). 

 

Figura 1: Mapa de localização das três propriedades estudas em Brasil Novo, Pará, janeiro/2018 a janeiro/2019. 
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Tabela 1: Frutíferas presentes próximas aos locais de instalação das armadilhas McPhail, em três localidades da região 

de Brasil Novo, Pará, janeiro/2018-janeiro/2019. 

Local Vegetação 

 

Chácara Santa Rita 

Acerola (Malpighia emarginata DC.), goiaba (Psidium guajava 

L.), manga (Mangifera indica L.) e cacau (Theobroma cacao L.) 

  

Sítio Pouso Alegre Mamão (Carica papaya L.), acerola, cacau, goiaba e manga 

  

Sítio Bela Vista 

Manga, goiaba, acerola, cacau, limão (Citrus latifolia Tanaka, cv. 

Tahiti), araçá-boi (Eugenia stipitata MacVaught), cajá (Spondias 

mombin L.), jaca (Artocarpus heterophyllus Lam.), tangerina 

(Citrus reticulata Blanco) e rambutan (Nephelium lappaceum L.) 

 

4.2.MONITORAMENTO DAS MOSCAS-DAS-FRUTAS  

 

Para o levantamento das espécies de moscas-das-frutas foram utilizados no total 18 frascos 

caça-moscas do tipo McPhail, sendo instalados seis fracos por propriedade nas áreas de cultivos de 

acerola, goiaba e manga, distribuídos aleatoriamente com distancias mínima de 25 m entre elas e 

instalados nos ramos externos das plantas a ¾ da sua altura e ao abrigo da exposição direta do sol, 

conforme recomendações de Aluja et al. (1989) e para a atração das moscas foram utilizados em 

cada armadilha 200 ml de atrativo alimentar de proteína hidrolisada de milho (Bioanastrepha®) a 

5%, a localização das armadilhas são apresentadas abaixo (Figura 2).  

 

Figura 2: Localização e caracterização dos pontos de coleta estabelecidos em três propriedades na região de Brasil 

Novo, Pará, janeiro/2018-janeiro/2019. 
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As armadilhas permaneceram instaladas durante todo o período de estudo, apenas o atrativo 

alimentar era reposto uma vez por semana, quando era recolhido o material capturado. As coletas 

dos insetos capturados foram feitas semanalmente pelo período de janeiro de 2018 a janeiro de 

2019, com a vistoria das armadilhas e os insetos foram acondicionados em potes plásticos contendo 

álcool 70%, devidamente etiquetados, contendo os seguintes dados: data, local e número da 

armadilha, após a limpeza das armadilhas o atrativo alimentar era substituído. 

O material coletado foi transportado para o laboratório de Entomologia Agrícola- LEA da 

Universidade Federal do Pará-UFPA, campus Altamira-PA, para ser realizada a triagem, sexagem 

e identificação dos insetos de interesse, em seguida foram acondicionados em frascos contendo 

álcool 70%, com a respectiva etiqueta, para posterior identificação taxonômica. 

 

4.3.COLETA DE FRUTOS E PROCEDIMENTOS AMOSTRAIS  

 

Foram coletadas semanalmente de forma aleatória frutos recém-caídos (que não estivessem 

em avançado estado de decomposição, ocos,  e/ou parcialmente consumidos por pássaros e outros 

animais) no chão e o tamanho da amostra foi variável de acordo com a disponibilidade de frutos 

no campo, sendo coletadas de janeiro a dezembro de 2018, conforme recomendações de Silva et 

al. (2011b).  

Após a coleta, os frutos foram acondicionados em bandejas ou sacos plásticos e levados ao 

laboratório de Entomologia Agrícola- LEA, onde foram realizados os demais procedimentos. Em 

laboratório os frutos foram contados, individualizados, pesados e acondicionados em potes 

plásticos contendo no fundo uma camada de areia esterilizada e umedecida e fechados com tecido 

“voil” e presos com elástico ou tampa vazada. Os recipientes foram etiquetados e mantidos no 

laboratório de Entomologia Agrícola- LEA até a emergência de adultos de moscas e/ou 

parasitoides, ficando este material alocado em local coberto e ventilado. 

 

4.4.OBTENÇÃO DOS PUPÁRIOS E DOS INSETOS ADULTOS  

 

As amostras de frutos foram examinadas a cada cinco dias para a manutenção da umidade 

e remoção dos pupários, os quais foram transferidos para um novo recipiente contendo uma fina 

camada de areia umedecida, estes recipientes foram cobertos com tecido “voil”  e preso por tampa 
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vazada ou elástico, e observados diariamente, para obtenção de moscas-das-frutas e/ou 

parasitoides. Após a emergência, os insetos foram mantidos vivos por 48 horas, para que suas 

estruturas morfológicas adquirissem coloração peculiar, importante para a identificação 

taxonômica, posteriormente os insetos foram sexados, contados e conservados em álcool 70,0% 

até a identificação específica, de acordo com recomendações de Silva et al. (2011b). 

 

4.5.IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE MOSCAS-DAS-FRUTAS E PARASITOIDES  

 

As identificações foram feitas no Laboratório de Criação de Entomologia Agrícola do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), onde foram analisadas as fêmeas adultas de 

moscas-das-frutas coletadas nas armadilhas e obtidas dos frutos, de acordo com o padrão alar, 

torácico e as características morfométricas do ápice do acúleo, conforme chaves dicotômicas 

elaborados por Zucchi (2000b) e Zucchi et al. (2011a). 

As identificações dos parasitoides da família Braconidae foram baseadas na forma da 

mandíbula e do clípeo, estrutura e coloração da asa e do propódeo (Canal e Zucchi, 2000; Marinho 

et al., 2011), da família Figitidae foram analisadas com base nas características da antena, toráx e 

nervuras da asa anterior (Guimarães et al., 2000; Guimarães e Zucchi, 2011), e dos indivíduos da 

família Pteromalidae foram analisados as pernas, asas e antenas (Wharton e Yoder, 2019). Os 

espécimes voucher de moscas-das-frutas e parasitoides obtidos durante o período de amostragem 

foram depositadas no acervo de Coleções Científica Biológica do INPA.  

 

4.6.ANÁLISE FAUNÍSTICA 

 

Para a análise faunística, foram utilizados os dados das coletas semanais obtidas das 

armadilhas referente as espécies de moscas-das-frutas, e para caracterizar as comunidades de 

tefritídeos foi utilizado o  programa ANAFAU (versão 2.2), desenvolvido pelo Departamento de 

Entomologia da ESALQ/USP (Moraes et al., 2003) que calcula os índices faunísticos de 

frequência, abundância, dominância, constância, riqueza, além dos índices de diversidade de 

Shannon (H’), Equitabilidade (E),  além disso foi calculado o índice de dominância de Simpson 

(Ds), e para a delimitação das comunidades foi calculado o quociente de similaridade de Bray-

Curtis pelo software PAST 3.24 (Paleontological Statistics) (Hammer et al., 2001), segundo a 

metodologia de Silveira Neto et al. (1976).  
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Para a caracterização da estrutura das comunidades, definiu-se cada propriedade como uma 

comunidade com características próprias, e para as análises foram consideradas apenas as fêmeas 

de moscas-das-frutas, pois os machos de Anastrepha não podem ser especificamente identificados 

devido as suas características morfológicas (Zucchi, 2000b). 

 

4.6.1. Frequência 

 

A frequência foi expressa em percentagens de indivíduos de uma dada espécie em relação 

ao número total de indivíduos da amostra, ela foi obtida por meio da seguinte formula:  

F =
N

𝑇
 𝑥 100 

 

F = frequência.  

N = Número de exemplares das espécies de Anastrepha das áreas estudadas.  

T = Número total de moscas-das-frutas coletadas nas três áreas. 

Os resultados obtidos foram distribuídos em classes de frequência com base nos intervalos 

de confiança (IC) a 5% de probabilidade, onde: 

a) Pouco frequente (PF) = F < limite inferior (LI) do IC da média a 5%; 

b) Frequente (F) = F situado dentro do IC da média a 5%; 

c) Muito frequente (MF) = F > limite superior (LS) do IC da média a 5%. 

d) Super frequente (SF) = F > limite superior (LS) do IC da média a 1%. 

 

4.6.2. Constância (C) 

 

A constância indica a percentagem de amostras em que uma determinada espécie esteve 

presente, ela foi obtida por meio da seguinte fórmula:  

C =
P x 100

𝑁
  

C = constância.  

P = número de coletas contendo as espécies.  

N = número de coletas.  

Os resultados obtidos serão classificados em categorias de acordo com Dajoz (1983), sendo 

as seguintes:  
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a) Espécies constantes (W) presentes em mais de 50% das coletas; 

b) Espécies acessórias (Y) presentes em 25 a 50% das coletas;  

c) Espécies acidentais (Z) presentes em menos de 25% das coletas. 

 

4.6.3. Abundância 

 

Refere-se ao número de indivíduos por unidade de superfície ou volume, podendo variar no 

espaço (de uma comunidade para outra) e no tempo (flutuação populacional), foi determinada pela 

soma total de indivíduos de cada espécie, empregando-se uma média de dispersão por meio do 

cálculo do desvio padrão e intervalo de confiança (IC) ao nível de 1% e 5% (Silveira Neto et al., 

1976), definindo as seguintes classes de abundância para as espécies coletadas.  

a) Rara (r): número de indivíduos menor que o limite inferior do IC à 1%;  

b) Dispersa (d): número de indivíduos situados entre os limites inferiores do IC à 1% 

e à 5%;  

c) Comum (c): número de indivíduos situados dentro do IC à 5%;  

d) Muito abundante (ma): número de indivíduos situados entre os limites superior do 

IC à 1% e à 5%; 

e) Super abundante (sa): número de indivíduos maior que o limite superior do IC à 1%. 

 

4.6.4. Riqueza (S) 

 

É determinada pelo número total de espécies observadas na comunidade. 

 

4.6.4.1. Estimador de Riqueza Jackknife 1a ordem (SJack1) 

 

O estimador de riqueza de Jackknife 1a ordem é uma função que leva em consideração o 

número de espécies que ocorre em somente uma amostra, as quais são denominadas espécies únicas 

(Heltshe & Forrester, 1983). Quanto maior o número de espécies que ocorrem em somente uma 

amostra, maior será o valor da estimativa de riqueza, e por outro lado, a riqueza estimada e a riqueza 

observada serão iguais quando todas as espécies observadas ocorrem em mais de uma amostra 

(Zanzini, 2005). Ela é obtida pela seguinte fórmula: 

𝑆𝐽𝑎𝑐𝑘1 = 𝑆𝑜𝑏𝑠 + 𝐿 (
𝑎 − 1

𝑎
) 
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onde: 

SJack1 = estimador de riqueza Jackknife de 1a ordem 

Sobs = número total de espécies observadas em todas as amostras  

L = número de espécies que ocorrem só em uma amostra (espécies únicas) 

a = número de amostras 

 

4.6.5. Número de espécies dominantes 

 

Consiste na capacidade que uma espécie tem em receber o impacto do ambiente e modificá-

lo em benefício próprio, podendo causar o aparecimento ou desaparecimento de outras espécies, 

este parâmetro foi determinado por meio da soma dos indivíduos amostrados durante a pesquisa e 

analisados pelo método Sakagami e Laroca (1971), pelos quais, os limites inferiores (LI) foram 

comparados com os limites superiores (LS) para k = 0 (Silveira Neto et al., 1976). 

Sendo: 

a) Super dominante (SD): nº de indivíduos > LS do IC à 5%; 

b) Dominante (D): nº de indivíduos situado dentro do IC à 5%; 

c) Não dominante (ND): nº de indivíduos < LI do IC à 5%. 

 

LI = [1
𝑛1𝐹0

𝑛2 + 𝑛1𝐹0
] 𝑥100 

 

Onde:  

n1 = 2(N-k+1) 

n2 = 2(k+1) 

LS = [
𝑛1𝐹0

𝑛2 + 𝑛1𝐹0
] 𝑥100 

Onde:  

n1 = 2(k+1) 

n2 = 2(N-k+1) 

 

Sendo: 
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N = número total de insetos capturados;  

K = número de indivíduos de cada espécie;  

F0 = o valor obtido por meio da tabela de distribuição de “F” ao nível de 

5% de probabilidade (F>1), nos graus de liberdade de n1 e n2. 

 

4.6.6. Índices de Diversidade   

 

Os índices de diversidades são muito utilizados para a avaliação de perda da riqueza 

ecológica nos ecossistemas degradados. Neste trabalho, os seguintes índices foram aplicados: 

 

4.6.6.1.Índice de diversidade de Shannon 

 

O índice de diversidade de Shannon baseia-se na teoria de informação, que mensura a 

quantidade de ordem ou desordem contidas em um sistema (Martins e Santos, 1999), ele mede o 

grau de incerteza em prevê a qual espécie pertencerá um indivíduo escolhido ao acaso, de uma 

amostra com S espécies e N indivíduos. Quanto menor o valor do índice de Shannon menor o grau 

de incerteza, portanto, a diversidade da amostra é baixa, na prática, os valores assumidos pelo 

índice de Shannon situam-se entre 1,5 e 3,5 e só raramente ultrapassam o valor de 4,5 (Magurran, 

1988).  Ele é estimado por meio da seguinte equação:  

𝐻′ = − ∑
𝑛𝑖

𝑁
𝑙𝑛

𝑛𝑖

𝑁
 

 

Onde:  

H’ = índice de diversidade de Shannon; 

ni = número de indivíduos da i-ésima espécie na amostra; 

N = número total de indivíduos na amostra; 

ln = logaritmo neperiano (base e) 

 

4.6.6.2.Índice de dominância de Simpson 

 

O índice de dominância de Simpson (Ds) reflete a probabilidade de dois indivíduos 

escolhidos ao acaso na comunidade pertencerem a espécies diferentes, deste modo valores 

próximos a zero apresentam baixa diversidade, o que significa que a comunidade possui baixa 
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riqueza e homogeneidade entre as espécies. A diversidade de Simpson é estimada por meio da 

seguinte equação:  

𝐷𝑠 = 1 − ∑
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

𝑁(𝑁 − 1)
 

Onde:  

Ds = índice de dominância de Simpson 

ni = número de indivíduos de cada espécie;  

N = número de indivíduos. 

 

4.6.6.3.Índice de equitabilidade de Pielou 

 

O índice de equitabilidade de Pielou (E’) se refere à distribuição da abundância das 

espécies, ou seja, a maneira pela qual a abundância (por exemplo, número de indivíduos) está 

distribuída entre as espécies de uma comunidade, com valor variando de 0 a 1. Quando todas as 

espécies numa amostra são igualmente abundantes, o índice de equitabilidade deve assumir o valor 

máximo e decresce tendendo a zero, à medida que as abundâncias relativas das espécies divergem 

dessa igualdade, ele é dado pela seguinte fórmula:  

 

E′ =
𝐻′

𝑙𝑛𝑆
 

Onde:  

E’ = índice de índice de equabilidade; 

H’= índice de diversidade de Shannon; 

S = número total de espécies presentes na amostra; 

ln = logaritmo neperiano (base e) 

 

4.6.7. Coeficiente de Similaridade de Bray-Curtis  

 

A distância de Bray-Curtis é de uso frequente, por ser disponível na maioria dos pacotes 

estatísticos, ela varia entre 0 (similaridade) e 1 (dissimilaridade). Este índice não considera duplas-

ausências e é fortemente influenciado pelas espécies dominantes. As espécies raras acrescentem 
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muito pouco ao seu valor. Seu cálculo é baseado nas diferenças absolutas e nas somas das 

abundâncias de cada espécie (i) nas duas amostras: 

𝐷𝐴−𝐵 =
∑|𝑥𝐴𝑖 − 𝑥𝐵𝑖|

∑(𝑥𝐴𝑖 + 𝑥𝐵𝑖)
 

 

Vários autores preferem definir esta medida como “Similaridade”, fazendo (1-D). Neste 

caso, o índice de Bray-Curtis equivale ao coeficiente de similaridade de Czekanowski. 

 

4.7.FLUTUAÇÃO POPULACIONAL 

 

Os estudos das flutuações populacionais foram realizados por meio do número total de 

moscas-das-frutas (machos e fêmeas) capturados semanalmente nas armadilhas no período de 

fevereiro a dezembro de 2018, pois para os cálculos foram utilizados dados das quatro semanas 

mensal. Os níveis populacionais foram avaliados por meio do índice de mosca/armadilha/dia 

(MAD), de acordo com Salas e Chavez (1981) e correlacionados com as variáveis climáticas 

(temperatura (ºC), umidade relativa do ar (%) e precipitação pluviométrica (mm) por meio do 

coeficiente de correlação Spearman (rho) e o teste “t” de Student (p<0,05) para averiguar suas 

significâncias, uma vez que os dados não apresentaram normalidade conforme teste de Shapiro-

Wilk (Zar, 1984). Os dados meteorológicos foram obtidos por meio do INMET/MAPA (Instituto 

Nacional de Meteorologia/Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento). 

 

4.7.1. Índice MAD (Mosca/Armadilha/dia) 

 

O índice Mosca/Armadilha/Dia (MAD), foi calculado por meio da fórmula abaixo.  

MDA = 𝑁 𝐴⁄ 𝑥 𝐷 

Onde:  

MDA= Mosca Armadilha Dia 

N= número total de moscas capturadas;  

A= número de armadilhas avaliadas;  

D= intervalo em dias entre as coletas. 
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4.8.PARÂMETROS AVALIADOS COM BASE NAS COLETAS DOS FRUTOS 

(INFESTAÇÃO) 

 

4.8.1. Nível de Infestação (Araújo e Zucchi, 2003) 

 

 

𝐼𝑓 =
𝑁

𝑓𝑐
 

 

𝐼𝑓𝑘 =
𝑁

𝑘𝑐
 

Onde: 

• If = Índice de infestação por fruto 

• Ifk= Índice de infestação por quilo; 

• N = nº total de pupários; 

• fc= número de frutos coletados; 

• Kc= quilograma de fruto coletados. 

 

4.8.2. Viabilidade pupal (VP) (Souza et al., 2005) 

 

𝑉𝑃% = 𝑛 (𝑁 − 𝑛𝑝)⁄  𝑥100 

Onde: 

• VP% = Viabilidade pupal; 

• n = nº moscas emergidas; 

• N= nº total de pupários; 

• np = nº de parasitoides emergidos. 

 

4.8.3. Nível de parasitismo (PT) (Araújo e Zucchi, 2002) 

 

𝐼𝑃% =  
𝑛𝑝

𝑁
𝑥100 

Onde: 

 

• IP= Índice de parasitismo; 
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• np = nº de parasitoides emergidos; 

• N= nº total de pupários. 

 

4.8.4. Frequência de parasitoides por espécie (F) (Araújo et al., 2014) 

 

𝐹% =  
𝑛𝑖

𝑛𝑝
𝑥100 

 

Onde: 

• F= Frequência de parasitoides  

• ni=número de parasitoides da espécie i; 

• np = nº de parasitoides emergidos; 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.COLETAS COM ARMADILHAS DO TIPO “MCPHAIL” 

 

Nos levantamentos de moscas-das-frutas utilizando armadilhas foram capturados 5.849 

indivíduos pertencentes ao gênero Anastrepha, no qual 3.568 são fêmeas e 2.281 são machos. A 

maioria dos adultos registrados foram capturados no Sítio Bela Vista correspondendo a 51% dos 

indivíduos amostrados, totalizando 2.968 adultos de moscas-das-frutas com 1.881 fêmeas e 1.087 

machos, seguido pelas amostradas capturados na Chácara Santa Rita com 1.874 (32%) adultos, e 

o Sítio Pouso Alegre que apresentou 1.007 (17%) adultos (Tabela 2).  

As diferenças das capturas amostradas entre as propriedades possivelmente sejam 

decorrentes das peculiaridades dos pomares, a Sítio Bela Vista apresenta uma maior quantidade de 

espécies de plantas cultivadas que são hospedeiras primárias de Anastrepha, especialmente A. 

obliqua e A. striata. De acordo com Alberti et al. (2012) a disponibilidade de alimento disponível 

em campo pode influenciar na presença de moscas-das-frutas na área.  

Enquanto o Sítio Pouso Alegre é mais próximo da vegetação nativa, o que pode ter 

possibilitado a menor captura de moscas-das-frutas, resultados semelhantes também foram são 

evidenciados por Trassato et al. (2015), em trabalho desenvolvido em pomares com duas cultivares 
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de goiaba, onde os autores perceberam que em pomares instalados próximos uns dos outros 

ocorrem a maior incidência de moscas-das-frutas.  

 

Tabela 2: Número de indivíduos fêmeas e machos de espécies de Anastrepha capturados em armadilhas McPhail em 

três localidades da região de Brasil Novo, Pará, janeiro/2018-janeiro/2019. 

Ambiente Chácara Santa Rita Sítio Pouso Alegre Sítio Bela Vista Total 

Fêmeas 1.139 548 1.881 3.568 

Machos 735 459 1.087 2.281 

Total 1.874 1.007 2.968 5.849 

Proporção 1,55♀:1♂  1,19♀:1♂  1,73♀:1♂  

 

A proporção de fêmeas foi maior em todas as propriedades, no qual a razão sexual foi de 

1,19♀:1♂ no Sítio Pouso Alegre, 1,55♀:1♂ na Chácara Santa Rita e 1,73♀:1♂ no Sítio Bela Vista. 

Estes valores se aproximam do obtido por Ronchi-Teles (2000) no município de Rio Preto da Eva, 

AM, em que a razão sexual de moscas-das-frutas foi de 1,79♀:1♂ (Tabela 2). Geralmente em 

armadilhas com atrativo alimentar captura-se mais fêmeas do que machos, pois fêmeas jovens que 

recém emergiram do pupários, necessitam ingerir açúcar e/ou proteína para desenvolver seus 

ovários imaturos (Raga et al., 2017). 

 

5.2.ANÁLISE FAUNISTICA 

 

Para a caracterização das comunidades foram consideradas somente as fêmeas, pois a 

identificação das espécies de Anastrepha somente é possível observando as características 

morfológicas das fêmeas. Foram registradas 14 espécies de Anastrepha (A. amita, A. antunesi, A. 

coronilli, A. distincta, A. magna, A. manihoti, A. obliqua, A. pickeli, A. serpentina, A. sororcula, 

A. striata, A. turpiniae e A. zenildae) pertencentes a cinco grupos infragenéricos e A. belenensis 

sem grupo definido, de acordo com a classificação em grupos de espécies proposta por Norrbom 

et al. (1999). Além disso, foram detectadas seis morfotipos que não foi possível a sua identificação 

específica, sendo denominadas Anastrepha sp. 1, Anastrepha sp. 2, Anastrepha sp. 3, Anastrepha 

sp. 4, Anastrepha sp. 5 e Anastrepha sp. 6. (Tabela 3). 

O grupo fraterculus foi o que apresentou a maior riqueza de espécies, com sete 

representantes, os grupos serpentina e striata foram representados por uma única espécie cada e o 

grupo spatulata por duas espécies. 
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Tabela 3: Espécies de Anastrepha capturadas em armadilhas McPhail nas três localidades da região de Brasil Novo, 

Pará, janeiro/2018-janeiro/2019. 

Grupo Espécies Número % 

fraterculus Anastrepha amita Zucchi, 1979 3 0,08 

 Anastrepha antunesi 27 0,76 

 Anastrepha coronilli 6 0,17 

 Anastrepha distincta 30 0,84 

 Anastrepha obliqua 3.078 86,27 

 Anastrepha sororcula 1 0,03 

 Anastrepha turpiniae 2 0,06 

 Anastrepha zenildae 1 0,03 

serpentina Anastrepha serpentina 44 1,23 

spatulata Anastrepha manihoti 7 0,2 

 Anastrepha pickeli 2 0,06 

striata Anastrepha striata 343 9,61 

benjamini Anastrepha magna Norrbom, 1997 1 0,03 

grupo indefinido Anastrepha belenensis 8 0,22 

 Anastrepha sp. 1 1 0,03 

 Anastrepha sp. 2 1 0,03 

 Anastrepha sp. 3 8 0,22 

 Anastrepha sp. 5 2 0,06 

 Anastrepha sp. 5 1 0,03 

 Anastrepha sp. 6 1 0,03 

TOTAL  3.567 100 

 

O número de espécies de Anastrepha capturadas neste estudo foi semelhante a outros 

trabalhos realizados com armadilhas do tipo McPhail, como pode ser verificado em trabalho 

realizado por Ronchi-Teles e Silva (2005), em levantamentos feitos em duas áreas no município 

de Manaus, Amazonas, que resultaram na captura de 13 espécies de Anastrepha, dentre as espécies 

capturadas pelos autores seis também foram encontradas nos levantamentos feitos em Brasil Novo, 

A. antunesi, A. coronilli, A. distincta, A. obliqua, A. serpentina e A. striata. 

Moura (2017), em levantamentos de moscas-das-frutas feitos em Altamira, Pará, com 

armadilhas “PET” associadas a diferentes atrativos alimentares capturou 13 espécies de 

Anastrepha, dentre estas, cinco também foram identificadas no presente trabalho, A. antunesi, A. 

obliqua, A. serpentina, A. striata e A. zenildae, além disso a autora registrou novas ocorrências de 

moscas-das-frutas para o estado do Pará (A. limae e A. oiapoquensis) e para a região Amazônica  

(A. barnesi Aldrich, 1925). 
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Em seu trabalho realizado com armadilhas McPhail no município de Castanhal, Pará, Ayres 

(2015) observou a ocorrência de 12 espécies de Anastrepha e C. capitata, destacando-se A. 

bahiensis, A. leptozona e A. manihoti que foram relatadas pela primeira vez ocorrendo na região 

Amazônica. O autor ressalta que dentre as espécies capturadas A.obliqua foi a mais frequente, 

sobretudo devido ao seu sucesso adaptativo e a diversidade de plantas hospedeiras infestados por 

essa espécie. 

Em áreas de mata ciliar e pomar doméstico em dois municípios de Tocantins, Bomfim et 

al. (2007b) capturaram com armadilhas do tipo McPhail, 19 espécies de Anastrepha, além de C. 

capitata, dentre o total de indivíduos capturados A. obliqua foi a mais abundante com 70%.  

O número de indivíduos de cada espécie coletada não foi muito variável entre as 

propriedades estuda, sendo que a espécie A. obliqua foi a que apresentou a maior quantidade de 

indivíduos coletados em todas as propriedades, correspondendo a 86,27% do total de indivíduos 

coletados (Tabela 3), devido ao seu hábito generalista e competitivo esta espécie sobrepõe outras 

que estão ocorrendo na área, afastando as demais para outros locais, os dados obtidos corroboram 

com dados encontrados no Acre por Thomazini et al. (2003). 

No Sítio Bela Vista onde foram coletadas a maior quantidade de indivíduos (51%)  foi 

observada a menor riqueza de espécies (S=10) entre as propriedades estudadas, sendo identificadas 

oito espécies de Anastrepha e dois morfotipos: A. antunesi, A. coronilli, A. distincta, A. obliqua, 

A. serpentina, A. sororcula, A. striata, A. amita, Anastrepha sp. 1, Anastrepha sp. 3 (Tabela 4).  

A menor riqueza de espécies no Sítio Bela Vista e a alta quantidade de indivíduos podem 

ser explicadas pelo fato de que no local aonde estavam concentradas as armadilhas havia uma maior 

quantidade de frutíferas hospedeiras primárias de A. obliqua e A. striata. De acordo com Bomfim 

et al. (2007b) apesar de em pomares domésticos existir uma grande diversidade de espécies 

frutíferas esse tipo de ambiente favorece o estabelecimento de insetos-pragas, pois geralmente são 

encontradas espécies pertencentes a mesma família que são hospedeiras em comum de uma 

determinada praga. 

Na Chácara Santa Rita onde foram encontradas a segunda maior quantidade de indivíduos 

de moscas-das-frutas  a  riqueza de espécies foi maior que a propriedade anterior (S=13), onde 

foram identificadas dez espécies de Anastrepha e três morfotipos: A. antunesi, A. belenensis, A. 

coronilli, A. distincta, A. magna, A. manihoti, A. obliqua, A. serpentina, A.striata, A. amita, 

Anastrepha sp. 2, Anastrepha sp. 3 e Anastrepha sp. 4 (Tabela 4). 
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No Sítio Pouso Alegre a quantidade de indivíduos coletados foi  menor em relação as três 

propriedades, entretendo a sua riqueza também foi igual a área anterior (S=13), foram identificadas 

dez espécies e três morfotipos: A. antunesi, A. belenensis, A. distincta, A. turpiniae, A. manihoti, 

A. obliqua, A. serpentina, A. striata, A. zenildae, A. pickeli, Anastrepha sp. 4, Anastrepha sp. 5 e 

Anastrepha sp. 6 (Tabela 4).  

Baseando-se na técnica Jackknife de primeira ordem (Magurran, 1988), a estimativa de 

riqueza de espécies nas três propriedades foi maior que a observada, segundo os resultados obtidos, 

mais quatro espécies deveriam ter sido observadas ocorrendo na Chácara Santa Rita se as 

amostragens tivessem sido mais intensas, isto é, havendo maior número de armadilhas instaladas 

ou o prolongamento do período de amostragem, resultando na estimativa de riqueza igual a 17. 

Para o Sítio Pouso Alegre foi estimado a ocorrência de oito espécies a mais do que foi observado 

e de seis espécies a mais no Sítio Bela Vista (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Estimativa da riqueza de espécies de Anastrepha, pelo procedimento de Jackknife de primeira ordem, para 

três localidades da região de Brasil Novo, Pará (as barras representam o intervalo de confiança de 95%), janeiro/2018-

janeiro/2019. 
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Tabela 4: Caracterização das populações de Anastrepha por meio de análises faunísticas, coletas em armadilhas McPhail nas três localidades da região de Brasil 

Novo, Pará, janeiro/2018-janeiro/2019. 

Espécies de Anastrepha Chácara Santa Rita  Sítio Pouso Alegre  Sítio Bela Vista 

  N D* A F F (%)  C   N D* A F F (%)   C   N D* A F F (%)   C 

Anastrepha amita 2 ND       c          F        0,18 Y   - - - - - -   1 ND       d         PF        0,05 Z 

Anastrepha antunesi 8 D      ma         MF        0,70 Y   1 ND       d         PF        0,18 Y   18 D      ma         MF        0,96 Y 

Anastrepha belenensis 4 ND       c          F        0,35 Y   4 D      ma         MF        0,73 Y   - - - - - - 

Anastrepha coronilli 4 ND       c          F        0,35 Y   - - - - - -   2 ND       c          F        0,11 Z 

Anastrepha distincta 16 D      ma         MF        1,40 Y   1 ND       d         PF        0,18 Y   13 D      ma         MF        0,69 Y 

Anastrepha magna  1 ND       d         PF        0,09 Z   - - - - - -   - - - - - - 

Anastrepha manihoti 4 ND       c          F        0,35 Y   3 D      ma         MF        0,55 Y   - - - - - - 

Anastrepha obliqua 930 SD      sa         SF        81,65 W   438 SD      sa         SF        79,93 W   1710 SD      sa         SF        90,96 W 

Anastrepha pickeli - - - - - -   2 D       c          F        0,36 Y   - - - - - - 

Anastrepha serpentina 7 D       c          F        0,61 Y   1 ND       d         PF        0,18 Y   36 SD      sa         SF        1,91 W 

Anastrepha sororcula - - - - - -   - - - - - -   1 ND       d         PF        0,05 Z 

Anastrepha striata 160 SD      sa         SF        14,05 W   92 SD      sa         SF        16,79 W   91 SD      sa         SF        4,84 W 

Anastrepha turpiniae - - - - - -   2 D       c          F        0,36 Y   - - - - - - 

Anastrepha zenildae - - - - - -   1 ND       d         PF        0,18 Y   - - - - - - 

Anastrepha sp1 - - - - - -   - - - - - -   1 ND       d         PF        0,05 Z 

Anastrepha sp2 1 ND       d         PF        0,09 Z   - - - - - -   - - - - - - 

Anastrepha sp3 1 ND       d         PF        0,09 Z   - - - - - -   7 D       c          F        0,37 Y 

Anastrepha sp4 1 ND       d         PF        0,09 Z   1 ND       d         PF        0,18 Y   - - - - - - 

Anastrepha sp5 - - - - - -   1 ND       d         PF        0,18 Y   - - - - - - 

Anastrepha sp6 - - - - - -   1 ND       d         PF        0,18 Y   - - - - - - 

Total 1139             548             1880           

Ds 0,31             0,33             0,17           

H' 0,66             0,66             0,43           

E 0,26             0,26             0,18           
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Dominância (D): SD = super dominante, D = dominante, ND = não dominante; Abundância (A): sa = super abundante, 

ma = muito abundante, c = comum, d = dispersa; Frequência (F): SF = super frequente, MF = muito frequente, F = 

frequente, PF = pouco frequente; F(%) = Frequência relativa; Constância (C): W = constante, Y = acessória, Z = 

acidental; - = nenhum exemplar capturado. Ds = Índice de Dominância de Simpson; H’ = Índice de Diversidade de 

Shannon; E = Índice de Equitabilidade de Pielou. 

 

Dentre as espécies coletadas A. obliqua e A. striata foram super dominantes, abundantes, 

frequentes e constantes em todas as áreas amostradas, contudo A. serpertina também apresentou 

os mesmos índices faunísticos no Sítio Bela Vista (Tabela 4). Resultados semelhantes são relatados 

em outros trabalhos em diferentes regiões, no qual são observadas a ocorrência de duas a três 

espécies dominantes em relação as demais espécies como trabalho realizado por Husch et al. (2012) 

em quatro pomares localizados na região de Ponta Grossa, no qual os autores observaram que 

dentre as sete espécies coletadas A. fraterculus, A. sororcula e C. capitata foram as predominantes. 

Em um levantamento realizado em pomares domésticos localizados em três municípios do 

estado de Roraima Marsaro Júnior et al. (2012), também observaram a predominância de poucas 

espécies, no qual das 11 espécies amostradas somente A. striata, A. obliqua e A. distincta foram 

predominantes em todos os municípios estudados. 

Com relação a frequência relativa A. obliqua foi predominante em todos os locais, na 

Chácara Santa Rita e no Sítio Pouso Alegre A. obliqua correspondeu a 81,65% e 79,93% 

respectivamente em relação a A. striata (14,05% e 16,79%) a segunda mais frequente nas áreas, no 

Sítio Bela Vista A. obliqua correspondeu a 90,96% em relação a A. striata (4,84%) e A. serpentina 

(1,91%) (Tabela 4). 

Vários levantamentos de moscas-das-frutas na Amazônia relatam a maior frequência de A. 

obliqua na região, sobretudo devido ao seu sucesso adaptativo e por ser uma espécie polífaga 

(Ronchi-Teles e Silva, 2005), em levantamentos realizados no município de Castanhal, Pará, Ayres 

(2015) relata que A. obliqua foi a espécie mais frequente durante o período de amostragem 

correspondendo a 89,60% do total coletado, valor semelhante ao encontrado no presente estudo em 

Brasil Novo, Pará. Bonfim et al. (2007b), ao realizarem trabalhos de monitoramentos em áreas de 

mata e pomar doméstico no estado de Tocantins, também constataram que 70% dos indivíduos 

capturados pertenciam à A. obliqua. 

A predominância de A. striata em todas as propriedades juntamente com A. obliqua pode 

ser explicado por esta ser uma espécie polífaga assim com A. obliqua, estando associada atualmente 

a 28 espécies de plantas hospedeira pertencentes a 14 famílias, entretanto esta espécie de praga tem 
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preferência por frutos de pertencentes a família Myrtaceae, sendo a goiaba seu principal hospedeiro 

(Zucchi e Moraes, 2008; Jesus-Barros et al., 2012).  

A predominância de A. serpentina no Sítio Bela Vista pode ser explicado pela presença de 

alguns pés de tangerina próximo de onde estavam instaladas as armadilhas, visto que esta espécie 

já foi registrada infestando frutos de tangerina no Brasil, como no trabalho realizado por Lemos et 

al. (2011b) em pomares de laranjeira doce (Citrus sinensis L.) e tangerineira (Citrus reticulata 

Blanco) no municípios de Belém e Capitão Poço localizados no estado do Pará, sendo este o 

primeiro registro deste inseto praga em citros no Brasil. 

O índice de Shannon na Chácara Santa Rita e no Sítio Pouso Alegre foram os mesmo com 

0,66, isto significa que as duas áreas apresentaram a mesma diversidade e foram maiores que a 

diversidade apresentada no Sítio Bela Vista com 0,43. Em locais onde os fatores limitantes e a 

competição interespecífica atuam intensamente espécies mais comuns aumentam o nível 

populacional e espécies raras apresentam menores valores, o que significa que a diversidade 

apresentada no local é baixa (Silveira Neto et al., 1976). 

Husch et al. (2012) ao realizarem a caracterização da fauna de moscas-das-frutas em quatro 

pomares na região de Ponta Grossa, Paraná, observaram baixos índices de diversidade de Shannon-

Winer, sendo o maior com 0,43, e atribuem ao fato de ter ocorrido a presença de poucas espécies 

de moscas-das-frutas, além disso a maioria dos indivíduos capturados pertenciam a espécies A. 

fraterculus representando 95,4% do total coletado. 

O índice equitabilidade foi baixo em todas as áreas estudas, na Chácara Santa Rita e no 

Sítio Pouso Alegre a uniformidade foi a mesma com 0,26, e no Sítio Bela Vista o resultado foi de 

0,18. Esses valores demonstram que a distribuição dos indivíduos coletados não foi homogênea 

entre as espécies, sendo indicativo da predominância de A. obliqua. Araújo et al. (2013) também 

constataram baixa equitabilidade (0,56) em coletas realizadas no munícipio de Cruzeta, Rio Grande 

do Norte, devendo-se esse resultado a alta frequência e dominância de C. capitata. Monteiro et al. 

(2018) também constataram que a predominância de A. fraterculus em seis pomares no município 

de Curitiba, Paraná, teve forte influência sobre a uniformidade de indivíduos por espécies nos 

lugares amostrados, apresentando desta forma baixa distribuição homogênea. 

O índice de dominância de Simpson foi baixo, o que significa que houve baixa riqueza e 

uniformidade entre os ambientes amostrados, os resultados variaram entre 0,33 e 0,17, o Sítio 

Pouso Alegre apresentou o maior valor no qual a probabilidade de se escolher dois indivíduos ao 
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acaso e pertencerem a espécies diferentes é de 33%, o baixo resultado obtido pelo índice de 

Simpson deve ter sido influenciado pela predominância de A. obliqua nas amostras coletadas. 

Santos et al. (2011), relataram que em coletas realizadas em um pomar no município de Belmonte, 

Bahia, a predominância de A. fraterculus teve influência sobre o valor obtido no índice de Simpson, 

valor semelhante foi encontrado por Raga et al. (2017) sendo atribuído este resultado a dominância 

e constância de A. fraterculus e C. capitata. 

Os baixos valores obtidos com os índices de Shannon, Simpson e equitabilidade indicam a 

dominância e alta frequência de A. obliqua, que representou em todas as propriedades mais de 75% 

do total de moscas capturadas. Resultados semelhantes foram encontrados por Rosa et al. (2018) 

onde A. fraterculus representou mais de 90% do total de indivíduos coletados. 

Pelo coeficiente de similaridade de Bray-Curtis (Figura 4), a Chácara Santa Rita e o Sítio 

Bela Vista apresentaram a maior similaridade com 69%, compartilhando sete espécies de 

Anastrepha. O Sítio Pouso Alegre apresentou a menor similaridade entre as demais áreas, 

principalmente com o Sítio Bela Vista (43%), compartilhando cinco espécies (Tabela 5), esse 

coeficiente une os locais com espécies e abundância em comum.  

 

Tabela 5. Similaridade de espécies de Anastrepha capturadas em armadilhas tipo McPhail em três localidades na região 

de Brasil Novo, Pará, pelo coeficiente de similaridade de Bray-Curtis, janeiro/2018-janeiro/2019. 

Associação entre Tratamentos (S1 x S2) 
Espécies em 

comum 

Espécies 

(S1) 

Espécies 

(S2) 

Bray-

Curtis 

Chácara Santa Rita x Sítio Pouso Alegre 8 13 13 0,64 

Chácara Santa Rita x Sítio Bela Vista 8 13 10 0,69 

Sítio Pouso Alegre x Sítio Bela Vista 5 13 10 0,43 
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Figura 4: Dendrograma de similaridade pelo Índice de Bray-Curtis (Coeficiente de correlação= 0,66) entre as três 

propriedades quanto à composição de espécies de Anastrepha (região de Brasil Novo, Pará, janeiro/2018-

janeiro/2019). 

 

5.3.NOVO REGISTRO DE Anastrepha NO ESTADO DO PARÁ 

 

No estado do Pará, estão assinaladas 28 espécies de Anastrepha: A. antunesi, A. atrigona, 

A. bahiensis, A. belenensis, A. binodosa, A. concava, A. coronilli, A. curitis, A. dissimilis, A. 

distincta, A. ethalea, A. flavipennis , A. fraterculus, A. leptozona, A. limae, A. manihoti, A. furcata, 

A. obliqua, A. oiapoquensis, A. pickeli, A. pseudoparallela, A. serpentina, A. sodalis, A. sororcula, 

A. striata, A. townsendi, A. turpiniae e A. zenildae, além de C. capitata e B. carambolae (Zucchi e 

Moraes, 2008; Barreto et al., 2011; Zucchi e Moraes, 2012; Adaime et al., 2016). 

No presente estudo foram identificadas 14 espécies de Anastrepha, além de seis morfotipos, 

dentre estas A. amita e A. magna se destacam como sendo o primeiro registro destas espécies para 

o estado do Pará.  

A espécie A. amita já foi registrada ocorrendo na região Amazônica nos estados de 

Tocantins, Amapá, Maranhão e Roraima (Adaime et al., 2016). O primeiro registro desta espécie 

na região norte foi feito por Bomfim et al. (2007a), em coletas realizadas em áreas de mata e pomar 
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doméstico em dois municípios do estado de Tocantins, posteriormente ela foi relatada no estado de 

Roraima infestando Citharexylum poeppigii Walp. (Verbenaceae) (Marsaro Júnior et al., 2010), no 

estado do Amapá ela foi capturada em monitoramento feitos com armadilhas do tipo “McPhail” no 

munícipio de Oiapoque (Trindade e Uchôa, 2011). 

No estado do Maranhão o primeiro relato dessa espécie para o estado deve ter ocorrido entre 

o final da década de 1990 e início da década de 2000, onde por meio de coletas com armadilhas e 

de frutos foram feitos os primeiros relatos de tefritídeos para o estado do Maranhão (Limeira-de-

Oliveira et al., 2011). 

Além destes estados pertencentes a Amazônia Legal A. amita, já foi registrada em mais oito 

estados brasileiros: Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E atualmente está associada a cinco espécies de plantas 

hospedeiras pertencentes a duas famílias: Citharexylum myrianthum, C. poeppigii e Duranta erecta 

L. (Verbenaceae);  Gmelina arbórea Roxb. e Vitex montevidensis Cham. (Lamiaceae) (Zucchi e 

Moraes, 2008). 

A espécie A. magna já foi registrada ocorrendo na região Amazônica no estado de Tocantins 

em um trabalho realizado por Souza et al. (2009), esta espécie foi descrita pela primeira vez em 

1997 ocorrendo na Venezuela e Colômbia por Norrbom (1997), devido a sua baixa expressividade 

ela não é considerada uma espécie economicamente importante (Norrbom et al., 2012)  

 

5.4.FLUTUAÇÃO POPULACIONAL 

 

No período de fevereiro a dezembro de 2018 foram capturados 3.139 fêmeas e 2.081 

machos de Anastrepha, essa quantidade de indivíduos coletados foi correlacionada com a 

temperatura (°C), umidade relativa do ar (%) e precipitação (mm). 

O período de maior precipitação ocorreu nos meses de fevereiro/a abril de 2018 e de 

novembro/2018 a janeiro/2019, e o período de menor precipitação ocorreu de maio a outubro de 

2018, com valores oscilando entre 38,5 mm em outubro/2018 a 514,2mm em março/2018. Como 

é comum em regiões de clima tropical, a temperatura (°C) e a umidade relativa do ar (%) variaram 

muito pouco (Ronchi-Teles e Silva, 2005), com variações de 26 a 28°C e 68 a 85%, 

respectivamente (Figura 5).  
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Figura 5: Dados meteorológicos (temperatura média °C, umidade relativa do ar (%) e precipitação pluviométrica (mm)) 

durante o período de coleta em três localidades na região de Brasil Novo, Pará, janeiro/2018-janeiro/2019. (Fonte: 

Instituto Nacional de Meteorologia/Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - INMET/MAPA). 

 

Com base nos dados das armadilhas os níveis populacionais de moscas-das-frutas 

mantiveram-se altos no período de fevereiro a abril de 2018, apresentando entre 586 a 1.398 

espécimes, com pico em fevereiro e o período de menor ocorrência de moscas-das-frutas ocorreu 

de maio/2018 a dezembro/2018 (Figura 6).  A elevada densidade populacional de moscas-das-

frutas nos meses de fevereiro a abril de 2018 esteve provavelmente relacionada com a presença de 

frutos hospedeiros na área (Tabela 6), como observado por Raga et al. (2017) em um levantamento 

realizado em Capão Bonito, São Paulo e por Santos et al. (2011) onde o aumento populacional 

eram observados no período de frutificação. 

 

Tabela 6:  Período de frutificação das três frutíferas coletada nas três propriedades localizadas na região de Brasil 

Novo, Pará, janeiro-dezembro/2018.  

Família Nome Científico Nome vulgar Frutificação 

      J F M A M J J A S O N D 

Myrtaceae Psidium guajava Goiaba                         

Anacardiaceae Mangifera indica Manga                             

Malpighiaceae Malpighia emarginata Acerola                                   
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Figura 6: Período de frutificação das três frutíferas estudadas em três localidades na região de Brasil Novo, Pará, 

janeiro-dezembro/2018. 

 

O índice de captura MAD variou entre as propriedades estudadas, sendo coletado em média 

0,89 MAD na Chácara Santa Rita, 0,46 MAD no Sítio Pouso Alegre e 1,31 MAD no Sítio Bela 

Vista, os resultados obtidos indicam a necessidade de manejo da praga na área para que esta não 

atrapalhe o desenvolvimento dos cultivos comerciais de acordo com o nível de controle que varia 

entre 0,5 a 1,0 MAD, dependendo do local e cultura (Zucchi et al., 2004).  

De acordo com resultados obtidos com a correlação de Spearman a flutuação populacional 

de adultos de Anastrepha coletados em Brasil Novo e os dados meteorológicos não apresentaram 

correlação significativa para nenhuma das três propriedades estudadas (Tabela 7). Estes resultados 

corroboram com dados relatos por Duarte et al. (2012) em um trabalho realizado em um pomar de 

goiaba em Jaboticabal, São Paulo, onde acredita-se que em áreas tropicais a densidade populacional 

de moscas esteja relacionada principalmente com a presença de frutíferas disponíveis na área e não 

com o clima. Montes et al. (2011), também constataram não haver correlação significativa entre 

populações de C. capitata e variáveis climáticas ao realizar levantamentos com armadilhas 

McPhail em pomares de pessegueiros em Presidente Prudente, São Paulo, indicando que a 

incidência de moscas-das-frutas esteve mais relacionada a disponibilidade de hospedeiros. 

Lemos et al. (2015), descrevem que em pomares de goiaba em dois municípios do estado 

de São Paulo os parâmetros climáticos exerceram baixa influência sobre a população de moscas-
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das-frutas, inferindo-se que a disponibilidade de frutos hospedeiros no pomar e no entorno 

influencia na densidade de moscas.  

 

Tabela 7: Correlação entre a flutuação de Anastrepha e a umidade relativa do ar (%), temperatura (°C) e precipitação 

(mm) em três localidades na região de Brasil Novo, Pará, fevereiro/2018-dezembro/2019. 

 Chácara Santa Rita  Sítio Pouso Alegre  Sítio Bela Vista 
 rho* valor de p  rho* valor de p  rho* valor de p 

Precipitação Total (mm) 0,42 0,51  -0,25 0,18  0,62 1,00 

Temperatura Máxima (°C) -0,42 0,34  -0,02 0,62  -0,49 0,49 

Temperatura Média (°C) -0,73 0,20  -0,23 0,50  -0,66 0,61 

Temperatura Miníma (°C) -0,44 0,38  -0,11 0,37  -0,67 0,90 

Umidade Relativa do ar (%) 0,57 0,39  0,10 0,38  0,81 0,50 
*Coeficiente de correlação de Spearman.  

 

5.5.PARÂMETROS AVALIADOS COM BASE NAS COLETAS DOS FRUTOS 

(INFESTAÇÃO) 

 

Durante o período de estudo de janeiro a dezembro de 2018 foram coletados nas três áreas 

localizadas em Brasil Novo, Pará, 4.103 frutos que corresponderam 122,31 kg, sendo 310 frutos 

de goiabeira, 237 de mangueira e 539 de aceroleira na Chácara Santa Rita, 598 de goiaba, 21 de 

manga e 1.232 de acerola no Sítio Pouso Alegre e 336 de goiaba, 230 de manga e 600 de acerola 

no Sítio Bela Vista. 

Todas as frutíferas estudadas apresentaram infestação por tefritídeos, no qual foram obtidas 

um total de 7.650 pupários de moscas-das-frutas, sendo a maioria proveniente das amostras de 

goiaba com 4.324 pupários, seguido pela manga com 2.682 pupários e a acerola com 644 pupários.  

Os índices de infestação nas goiabas foram maiores no Sítio Pouso alegre tanto no números 

de pupários/fruto (3,96) como pelo número de pupários/kg (135,37), indicando que as amostras de 

goiabas coletadas nessa área são mais suscetíveis ao ataque de espécies de Anastrepha e além disso 

a viabilidade pupal também foi maior, o que significa que as amostras dessa área foram os 

hospedeiros que melhor contribuíram para a manutenção e aumentos populacionais de moscas-das-

frutas (Tabela 8), resultados semelhantes foram encontrados por Trassato et al. (2016), onde os 

índices de infestação pupários/ frutos foram 3,61 e 3,22 para as cultivares de goiaba Paluma e 

Japonesa respectivamente. 

Os índices de infestação/kg obtidos no presente estudo para as amostras de goiabas se 

assemelham ao índice de infestação médio obtido por Leal et al. (2009) e Santos et al. (2012) o 
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que indica a suscetibilidade desta cultura a infestação por moscas-das-frutas. A viabilidade pupal 

encontrada é semelhante descrita por Dias et al. (2013) onde em frutos de goiabeira a VP (%) foi 

76% para A. fraterculus e 85% para C. capitata. 

A viabilidade pupal alta não é desejável no manejo de pragas, pois em hospedeiros onde 

ocorre um bom desempenho larval este contribui para a manutenção e aumento populacional de 

moscas-das-frutas, portanto por se tratar de um potencial hospedeiro os cultivos de goiaba merecem 

atenção especial (Sá et al., 2008). 

 

Tabela 8. Índices de infestação por espécies de Anastrepha em três cultivos comerciais em três localidades na região 

de Brasil Novo, Pará, janeiro-dezembro/2018. 

Goiaba (Psidium guajava, Myrtaceae) 

Propriedade 
Nº 

Frutos 

Peso 

(kg) 

N° 

Pupas 

Nº 

Machos 

A. 

striata 

A. 

obliqua 
If  Ifk 

VP 

(%) 

Chácara Santa 

Rita 
310 7,45 961 201 250 1 3,1 129,04 55,8 

Sítio Pouso 

Alegre 
598 17,48 2.366 774 783 0 3,96 135,37 68,8 

Sítio Bela Vista 336 14,67 997 323 290 9 2,97 67,97 64,86 

Total  1.244 39,59 4.324 1.298 1.323 10       

          

Manga (Mangifera indica, Anacardiaceae) 

Propriedade 
Nº 

Frutos 

Peso 

(kg) 

N° 

Pupas 

Nº 

Machos 

A. 

striata 

A. 

obliqua 
If  Ifk 

VP 

(%) 

Chácara Santa 

Rita 
237 29,39 810 116 0 89 3,42 27,56 26,05 

Sítio Pouso 

Alegre 
21 3,73 67 3 0 17 3,19 17,95 30,3 

Sítio Bela Vista 230 30,56 1.805 339 0 330 7,85 59,06 41,19 

Total  488 63,68 2.682 458 0 436       

          

Acerola (Malpighia emarginata, Malpighiaceae) 

Propriedade 
Nº 

Frutos 

Peso 

(kg) 

N° 

Pupas 

Nº 

Machos 

A. 

striata 

A. 

obliqua 
If  Ifk 

VP 

(%) 

Chácara Santa 

Rita 
539 1,72 163 11 0 7 0,3 94,59 13,14 

Sítio Pouso 

Alegre 
598 5,13 387 52 4 26 0,31 75,43 25,39 

Sítio Bela Vista 336 2,18 94 6 12 4 0,16 43,09 26,83 

Total  1.473 9,03 644 69 16 37       

If: Índice de infestação por fruto; Ifk: Índice de infestação por quilo de fruto; VP (%): Viabilidade pupal. 
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Os índices de infestação nos frutos de mangueira foram maiores no Sítio Bela Vista com 

7,85 pupários/fruto e 59,06 pupários/kg (Tabela 8), os níveis de infestação são semelhantes aos 

encontrados por Ferreira et al. (2003) onde as variedades Imperial e Tommy Atkins apresentaram 

níveis de infestação/fruto de 15,28 e 7,0, e infestação/kg de 73,61 e 17,50 respectivamente. E menor 

que o valor observado por Raga et al. (2011) em um levantamento realizado em 67 municípios no 

estado de São Paulo, no qual obtiveram níveis de infestação/fruto de 0 a 59, e infestação/kg de 0 a 

283,33.   

A viabilidade pupal nas mangas obtida no presente estudo variou entre 26 a 41%, esse valor 

também foi encontrado por Sá et al. (2008) onde a VP em mangas maduras foi de 40,63 e em 

mangas em estado de maturação foi de 66,67%, os resultados também corroboram com Uchôa-

Fernandes et al. (2002) que encontraram VP em torno de 30%. 

Os frutos de aceroleira foram os que apresentaram a menor infestação por frutos, isso 

provavelmente se deve ao seu tamanho (Tabela 8), Leite et al. (2017) relatam que em Nossa 

Senhora do Livramento, BA a infestação/ kg foram de 12 pupários/kg, enquanto que Araújo et al. 

(2011) descrevem que em Mossoró, RN a infestação/kg foram de 199,4 pupários/kg.  

A viabilidade pupal nas amostras de acerolas variaram de 13,14 a 26,83%, sendo próximo 

ao observado por Lemos et al. (2017) em levantamentos realizados em pomares comerciais no 

estado do Amapá, onde a VP foi de 20%. Entretanto os resultados foram menores que o observado 

por outros autores, como no levantamento realizado por Almeida et al. (2016) em três municípios 

no estado do Amapá que obtiveram 58% de VP, e o levantamento realizado por Marsaro Júnior et 

al. (2011) que obtiveram 71% de VP em coletas realizadas em cinco municípios no estado de 

Roraima. 

Segundo Araújo (2002), o limite mínimo no nível de infestação para considerar uma planta 

como hospedeira primária é de 30 pupários/kg, desta forma as frutíferas avaliadas durante o período 

de estudo podem ser consideradas hospedeiros primários de Anastrepha para a região. Entretanto, 

Silva (1993) e Souza Filho (1999) consideraram como hospedeiros primários apenas frutos com 

infestações superiores a 100 pupários/kg. Dessa forma, percebe-se que é inviável a utilização de 

um único valor de índice de infestação para todas as regiões, pois a densidade populacional dos 

tefritídeos é variável de uma região para outra. Portanto, o estabelecimento dos hospedeiros 

primários e secundários de uma região deve ser baseado nas características locais. 



   57 

 

 

Foram identificadas duas espécies de Anastrepha infestando os frutos amostrados, A. 

obliqua e A. striata, com 1.339 e 438 indivíduos respectivamente. A. obliqua infestou todas as 

espécies de frutíferas amostradas, com frequência de 2,07% nos frutos de goiabeira, 90,26% nas 

mangas e 7,66% nas acerolas. A. striata infestou apenas os frutos de goiabeira e aceroleira com 

frequência de 98,8% e 1,19% respectivamente. 

Duas espécies de Anastrepha são comumente encontradas em frutos de goiabeira, A. 

fraterculus e A. striata, porém na região Norte A. striata é a espécie que mais infesta esta cultura 

(Trassato et al., 2015). A espécie A. striata é uma importante praga agrícola nativa que ocorre na 

região Amazônica, esta espécie tem como hospedeiro principal a goiaba (Lima et al., 2016). Esse 

é o primeiro registro de A. striata infestando frutos de aceroleira no estado do Pará, na região 

amazônica só existe um registro feito por Almeida et al. (2016) na Ilha de Santana, AP, infestando 

este fruto.  

A espécie A. obliqua é predominante na região Amazônica, pois esta espécie possui hábito 

alimentar polífago infestando várias plantas hospedeiras (Silva e Ronchi-Teles, 2000), no entanto 

ela ataca preferencialmente plantas da família Anacardiaceae (Uramoto et al., 2004), para a região 

Amazônica esta espécie é descrita infestando frutos de mangueira nos estados de Tocantins 

(Bomfim et al., 2007a), Amazonas (Dutra et al., 2013) e Pará (Souza, 2014).  Esta espécie de 

Anastrepha está registrada nos seguintes estados associados a frutos de goiabeira: em Tocantins 

(Bomfim et al., 2007a), Pará (Souza, 2014), Amapá (Lemos et al., 2017), Amazonas (Souza et al., 

2018), Roraima (Trassato et al., 2016) e Acre (Thomazini e Albuquerque, 2009). E para os frutos 

de acerola este inseto praga está registrado nos estados do Amapá (Almeida et al., 2016), Pará 

(Ohashi et al., 1997), Roraima (Marsaro Júnior et al., 2011) e Amazonas (Ronchi-Teles, 2000). 

Observou-se em alguns frutos de goiabeira a infestação por A. striata e A. obliqua ao mesmo 

tempo, apesar de ser pouco comum a competição interespecífica entre espécies de moscas-das-

frutas, pois as fêmeas preferem ovipositar em frutos que não estejam infestados e para minimizar 

ou impedir a superlotação utilizam de estratégias como o uso do feromônio de marcação, que 

sinaliza para as demais fêmeas que já foi ovipositado naquele lugar (Lima-Mendonça et al., 2014). 

Nascimento et al. (2015) relatam a ocorrência simultânea de A. obliqua e A. antunesi em frutos de 

taperebazeiro (Spondias mombin L.), Leal et al. (2009) observaram A. fraterculus, A. sororcula e 

A. zenildae infestando mesmo frutos de goiabeira e Silva e Ronchi-Teles (2000) observaram A. 

obliqua e A. antunesi coinfestando frutos de Spondias lutea. 
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Para a região Amazônica estão descritas seis espécies de parasitoides de tefritideos 

pertencentes a família Braconidae e dois morfoespécies: Doryctobracon areolatus, Doryctobracon 

brasiliensis, Doryctobracon sp.1, Doryctobracon sp.2, Idiasta delicata (Papp, 1969), Opius bellus, 

Utetes anastrephae, Asobara anastrephae (Muesebeck) (Marinho et al., 2011). E três espécies de 

parasitoides de tefritideos pertencentes a família Figitidae: Aganaspis nordlanderi Wharton, 

Aganaspis pelleranoi e Odontosema albinerve Kieffer, 1909 (Guimarães e Zucchi, 2011), e a 

espécie pertencente à família Pteromalidae: Spalangia simplex Perkins, 1910 (Silva et al., 2007b).  

O número de parasitoides emergidos foi de 599, sendo 292 exemplares encontrados em 

goiabas, 205 em mangas e 102 em acerolas, as espécies associadas a A. striata em frutos de 

goiabeira são, A. pelleranoi, D. areolatus, O. albinerve, Opius bellus, U. anastrephae e 

Pachycrepoideus vindemmiae (Tabela 9). Os resultados verificados são semelhantes aos 

encontrados por outros autores, onde essas espécies aparecem sendo associadas a A. strita (Jesus- 

Barros et al., 2012; Dutra et al., 2013).  

Nos frutos de mangueira foram encontradas as seguintes espécies associadas a A. obliqua: 

A. pelleranoi, D. areolatus, O. albinerve, O. bellus e U. anastrephae. E nos frutos de aceroleira 

foram identificadas duas espécies de parasitoides (D. areolatus e U. anastrephae) associadas a A. 

obliqua. Outros autores também encontram estas espécies associadas a A. obliqua (Alvarenga et 

al., 2009; Marsaro Júnior et al., 2011; Sousa et al., 2016). 

Tabela 9: Espécies de parasitoides associados a espécies de Anastrepha e seus hospedeiros. 

Hospedeiro Espécie de Anastrepha  Parasitoide 

Myrtaceae  

Psidium guajava  

Goiaba 

Anastrepha striata Aganaspis pelleranoi 

Doryctobracon areolatus 

Odontosema albinerve 

Opius bellus 

Pachycrepoideus vindemmiae 

Utetes anastrephae    

Anacardiaceae  

Mangifera indica  

Manga 

Anastrepha obliqua Aganaspis pelleranoi 

Doryctobracon areolatus 

Odontosema albinerve 

Opius bellus 

Utetes anastrephae  
  

 

Malpighiaceae  

Malpighia emarginata  

Acerola 

Anastrepha obliqua Doryctobracon areolatus 

Utetes anastrephae 
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Os índices de parasitismos nas amostras de goiaba variaram entre 15,71 e 3,81% (Tabela 

10), os resultados foram próximo ao obtidos por Leal et al. (2009) em levantamentos realizados 

em quatro municípios localizados no estado do Rio de janeiro, no qual os autores observaram níveis 

de parasitismo de 11,5 a 1,5%. E os resultados obtidos no presente trabalho foram maiores que o 

observado por Bittencourt et al. (2012), em levamentos realizados em pomares domésticos na 

região Litoral do Sul da Bahia, no qual os autores observaram nível de parasitismo de 1,61 em 

amostras de goiabas.   

 

Tabela 10: Índices de parasitismo de espécies de Anastrepha em frutos de goiabeira, em três localidades na região de 

Brasil Novo, Pará, janeiro-dezembro/2018. 

Goiaba (Psidium guajava, Myrtaceae) 

Propriedade N° Pupas Nº Parasitoides Parasitismo (%) 

Chácara Santa Rita 961 151 15,71 

Sítio Pouso Alegre 2.366 103 4,35 

Sítio Bela Vista 997 38 3,81 

Total  4.324 292 6,75 
    

Manga (Mangifera indica, Anacardiaceae) 

Propriedade N° Pupas Nº Parasitoides Parasitismo (%) 

Chácara Santa Rita 810 23 2,84 

Sítio Pouso Alegre 67 1 1,49 

Sítio Bela Vista 1.805 181 10,03 

Total  2.682 205 7,64 
 

   
Acerola (Malpighia emarginata, Malpighiaceae) 

Propriedade N° Pupas Nº Parasitoides Parasitismo (%) 

Chácara Santa Rita 163 26 15,95 

Sítio Pouso Alegre 387 64 16,54 

Sítio Bela Vista 94 12 12,77 

Total  644 102 15,83 

 

Nas amostras de manga o maior índice de parasitismo ocorreu no Sítio Bela Vista (Tabela 

10), o resultado obtido foi médio e isso provavelmente ocorreu devido ao tamanho da sua semente, 

o que impede as larvas de penetrarem e assim permite o parasitismo, resultados semelhantes foram 

encontrados por Matrangolo et al. (1998).  
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Os índices de parasitismos nos frutos de aceroleira foram maiores do que os obtidos nos 

frutos das demais espécies frutíferas amostradas, isso provavelmente se deve ao seu tamanho. De 

acordo com Nascimento et al. (2015) o parasitismo é influenciado pelas características físicas do 

fruto, onde em frutos de taperebazeiro os maiores índices ocorrem em frutos de tamanho médio, 

Marinho et al. (2009) constataram que em frutos menores com polpa rasa ao índice de parasitismo 

é maior quando comparados com frutos maiores e com polpa espessa como manga e goiaba. 

No geral os índices de parasitismos são baixos, mais isto varia de acordo com o local e o 

hospedeiro presente na área (Carvalho et al., 2010), desta forma, plantas que apresentem altos 

índices devem ser usadas em plantios com frutíferas para que ocorra o aumento de parasitismos 

natural de moscas-das-frutas (Silva et al., 2013). 

Dentre os parasitoides observados D. areolatus apresentou a maior frequência com 

variações entre 70 e 80% seguido por A. pellaranoi com variações de 16 a 58%, e U. anastrephae 

com 11 a 20% (Tabela 11). Em diversos levantamentos realizados pelo Brasil, D. areolatus tem 

sido a espécie mais frequente em coletas de moscas-das-frutas (Pirovani et al., 2010; Murillo et al., 

2015). 
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Tabela 11: Frequência de parasitoides (%) em frutos de goiabeira, mangueira e aceroleira coletados em três localidades 

na região de Brasil Novo, Pará, janeiro-dezembro/2018. 

Frequência de parasitoide (%) 

Cultivo Espécie Chácara Santa Rita Sítio Pouso Alegre Sítio Bela Vista 

Goiaba 

Doryctobracon areolatus 33,61 79,80 68,42 

Utetes anastrephae - 2,02 10,52 

Opius bellus 1 - - 

Odontosema albinerve 2 2 2,63 

Aganaspis pelleranoi 58,20 16 18,42 

Pachycrepoideus 

vindemmiae 
4,92 - - 

         

Manga 

Doryctobracon areolatus 96 - 80,44 

Utetes anastrephae 4 - 6,14 

Opius bellus - - 0,55 

Odontosema albinerve - - 2,23 

Aganaspis pelleranoi - - 10,61 

         

Acerola 

Doryctobracon areolatus 42,31 73,44 72,72 

Utetes anastrephae 11,54 20,31 18,18 

Opius bellus 3,85 3,13 - 

Aganaspis pelleranoi 35 3,13 9,09 

Pachycrepoideus 

vindemmiae 
8 - - 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

• Foram identificadas 14 espécies de Anastrepha ocorrendo nas áreas estudas e seis 

morfotipos, sendo que dentre as espécies coletadas A. amita e A. magna são 

descritas pela primeira vez ocorrendo no estado do Pará, aumentando o número de 

espécies de Anastrepha registradas no Estado para 30. 

• Os índices de diversidade calculados foram considerados baixos, sendo esses 

valores influenciados pela alta predominância de poucas espécies (A. obliqua, A. 

striata e A. serpentina) que representaram em todas as propriedades mais de 90% 

do total de moscas capturadas. A predominância destas espécies provavelmente está 

ligada a presença de frutos hospedeiros preferenciais destas insetos pragas, sendo 
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que A. obliqua tem preferência pela família Anacardiaceae e A. striata pela família 

Myrtaceae. 

• O índice de captura MAD entre as propriedades estudadas variou entre 0,46 e 1,30, 

indicando a necessidade de manejo da praga na área para que esta não atrapalhe na 

produtividade. 

• Não houve correlação significativa entre os dados meteorológicos e a densidade de 

moscas-das-frutas, podendo ser atribuído a presença de frutos hospedeiros a 

influência sobre a ocorrência de moscas-das-frutas nas áreas estudadas. 

• Somente duas espécies de Anastrepha infestaram as amostras de frutos coletados, 

sendo A. obliqua em frutos de goiabeira (2,07%), mangueira (90,26%) e aceroleira 

(7,66%) e A. striata em frutos de goiabeira (98,8%) e aceroleira (1,19%). Essas duas 

espécies são importantes pragas agrícolas que ocorrem na Amazônia, tornando-se 

de fundamental importância o manejo destes insetos. 

• O parasitoide Doryctobracon areolatus foi a espécie mais frequente em todas as 

amostras de frutos coletados, sendo, portanto, uma importante informação para 

posterior manejo das moscas-das-frutas 
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