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RESUMO 

 

 A incidência de moscas-das-frutas é um fator de preocupação todos os anos nos 

perímetros irrigados do norte de Minas Gerais, principalmente em pomares de goiaba, 

acarretando aumentos nos custos e perdas na produção. Para se estabelecer um programa 

de controle de moscas-das-frutas, torna-se necessário o prévio conhecimento dos 

aspectos ecológicos dos tefritídeos e seus parasitóides. Portanto, o presente trabalho teve 

por objetivo conhecer a biodiversidade de moscas-das-frutas e de seus parasitóides em 

dois pomares comerciais de goiaba da região, os índices de infestação das moscas-das-

frutas e a capacidade de Diachasmimorpha longicaudata parasitar moscas-das-frutas em 

goiaba no norte de Minas Gerais. Após três anos de coletas, em armadilhas tipo McPhail 

e em frutos, foram coletados 48.482 tefritídeos, sendo 45.012 exemplares de Anastrepha 

e 3.470 de Ceratitis capitata. Foram capturadas 18 espécies de Anastrepha, sendo que, 

A. turpiniae, A. manihoti, A. leptozona e A. barbiellinii estão sendo registradas pela 

primeira vez no norte de Minas Gerais. A. zenildae e A. fraterculus representaram mais 

de 90% de todas as moscas coletadas em armadilhas, sendo associadas às classes 

“super” de dominância, freqüência, abundância e constância. Somente C. capitata, A. 
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zenildae, A. fraterculus, A. sororcula, A. obliqua e A. turpiniae emergiram das amostras 

de frutos. Destas, A. zenildae (58,8%), A. fraterculus (13,5%) e C. capitata (20,7%) 

corresponderam a 93% do total de fêmeas coletadas, sendo as responsáveis pelos altos 

níveis de infestação do pomar de Jaíba. Em Nova Porteirinha, somente três espécies de 

Anastrepha foram relacionadas aos frutos: A. fraterculus (50,3%), A. zenildae (37,8%) e 

A. obliqua (3,2%), além de C. capitata (8,6% do total de fêmeas). Nos dois pomares, as 

maiores infestações ocorreram de março a julho/2003, influenciadas principalmente pela 

disponibilidade de frutos maduros. Ocorreu interação de A. zenildae e A. fraterculus na 

exploração da goiaba no pomar de Nova Porteirinha. Foi discutida a relação entre 

percentagem de infestação e intensidade de infestação. O parasitismo natural de moscas-

das-frutas em goiabas nos pomares comerciais do norte de Minas Gerais foi muito baixo. 

Dos 283 parasitóides obtidos, somente o braconídeo Doryctobracon areolatus e três 

espécimes do eucoilíneo Aganaspis pelleranoi foram registrados. Houve correlação 

positiva entre o número de adultos de opiíneos e os de Anastrepha spp. Foram 

recuperados 37 espécimes de D. longicaudata (24 em Jaíba e 13 em Nova Porteirinha), 

demonstrando que a espécie fechou o ciclo nas condições locais. Assim, D. longicaudata 

possui chances de se estabelecer na região, sem comprometer as relações tritróficas pré-

existentes. 



FRUIT FLIES (DIPTERA:  TEPHRITIDAE) IN GUAVA ORCHARDS IN THE 

NORTH OF MINAS GERAIS STATE:  BIODIVERSITY,  

PARASITOIDS AND BIOLOGICAL CONTROL 
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SUMMARY 

 

The occurrence of fruit flies is a factor of concern every year in the irrigated 

areas in the north of Minas Gerais State, mainly in guava orchards, because they cause 

increases in the costs and losses in the production.  To establish a fruit fly program 

control, it is necessary the previous knowledge of the ecological aspects of the tephritids 

and its parasitoids.  Therefore, the objective of this work was to know the biodiversity of 

fruit flies and its parasitoids in two commercial guava orchards, the fruit flies infestation 

levels and the capacity of Diachasmimorpha longicaudata to parasitize fruit flies in 

guava in the north of Minas Gerais State.  After three years of samplings, with McPhail 

type traps and on fruits, a total of 48,482 tephritids, was collected being 45,012 

specimens of Anastrepha and 3,470 of Ceratitis capitata. Eighteen species of 

Anastrepha were captured; A. turpiniae, A. manihoti, A. leptozona and A. barbiellinii 

were registered for the first time in the north of Minas Gerais State.  A. zenildae and A. 

fraterculus represented 90% of all fruit flies collected in traps and were placed in the 

category “super”  of dominancy, frequency, abundance and constancy.  Only C. 

capitata, A. zenildae, A. fraterculus, A. sororcula, A. obliqua and A. turpiniae emerged
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from fruits. From these, A. zenildae (58,8%), A. fraterculus (13,5%) and C. capitata 

(20,7%) corresponded to 93% of the total females collected, and they caused high 

infestation levels in the orchard located in Jaiba.  In Nova Porteirinha, three species of 

Anastrepha were associated to A. fraterculus (50,3%), A. zenildae (37,8%) and A. 

obliqua (3,2%), besides C. capitata (8.6% of the total females).  In the two orchards, the 

highest infestation occurred from March to July/2003, influenced mainly by the 

availability of mature fruits.  Interaction of A. zenildae and A. fraterculus occurred in the 

exploration of guava in the orchard located in Nova Porteirinha.  The relationship 

between infestation percentage and infestation intensity was discussed.  The natural 

parasitism of fruit flies in commercial guava orchards in the north of Minas Gerais State 

was very low.  Of the 283 parasitoids collected, the braconid Doryctobracon areolatus 

and three specimens of the eucoiline Aganaspis pelleranoi were recorded.  There was a 

positive correlation between the number of adults of braconids and the number of 

Anastrepha spp. It was recovered 37 specimens of D. longicaudata (24 in Jaiba and 13 

in Nova Porteirinha), which revealed that this species completed the cycle under local 

conditions. Therefore, there is a great success in establishment of D. longicaudata in this 

region without damaging the preexisting tritrophic relations. 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

O Norte do Estado de Minas Gerais é uma região que tem se destacado 

consideravelmente, com um grande crescimento na exploração da fruticultura. A 

construção de um grande projeto de irrigação e as condições de solo e clima têm 

favorecido esse aumento da fruticultura na região. Com a ampliação das áreas 

cultivadas, há o aumento das pragas, inclusive moscas-das-frutas. Esse fenômeno ocorre 

pelos processos naturais de dispersão, característico de cada espécie, ou também pelo 

transporte involuntário de frutos infestados de uma região para outra (Morgante, 1991).  

A incidência de moscas-das-frutas é um sério problema todos os anos nos 

perímetros irrigados do norte de Minas Gerais, principalmente em pomares de goiaba, 

acarretando aumentos nos custos de produção, em razão das freqüentes aplicações de 

inseticidas e perdas na produção. Além disso, os impactos negativos sobre a 

entomofauna benéfica com a aplicação de agrotóxicos são significativamente ampliados, 

pois afetam negativamente as cadeias alimentares e são prejudiciais à saúde humana e ao 

ecossistema como um todo. 

As moscas-das-frutas, além de causarem danos diretos às frutas, constituem-se 

num dos maiores entraves fitossanitários para a exportação de frutas frescas, visto que os 

países importadores adotam rígidas medidas quarentenárias. Assim, devido às 

consideráveis perdas econômicas causadas à fruticultura, o controle dessa praga é de 

fundamental importância. Em programas de manejo integrado de moscas-das-frutas, o 

controle biológico assume uma importância cada vez maior. Primeiro, por ser um dos 

pilares de sustentação de qualquer programa de MIP e segundo, por constituir-se numa 

das poucas alternativas para o futuro, pois há uma exigência global por alimentos
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isentos de resíduos de agrotóxicos (Aguiar-Menezes & Menezes, 1997; Campanhola, 

1998). 

Alguns esforços para aplicar estratégias de controle biológico clássico ou 

aumentativo têm sido realizados no Brasil (Carvalho et al., 1999). Diachasmimorpha 

longicaudata (Ashmead), um parasitóide exótico, originário da região indo-filipina, foi 

recentemente introduzido no Brasil a partir da Flórida e, tem sido liberado massalmente 

em áreas-pilotos em algumas regiões do País, para controlar populações de Anastrepha 

spp. (Nascimento et al., 1998). 

Para que se estabeleça qualquer programa de controle de moscas-das-frutas, 

torna-se necessário o prévio conhecimento dos aspectos ecológicos das populações dos 

tefritídeos e seus parasitóides. Portanto, o presente trabalho visou conhecer a 

biodiversidade de moscas-das-frutas e de seus parasitóides em dois pomares comerciais 

de goiaba da região, os índices de infestação das moscas-das-frutas e a capacidade de D. 

longicaudata parasitar moscas-das-frutas em goiaba no norte de Minas Gerais. 

 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Moscas-das-frutas 

 

2.1.1 Aspectos gerais 

 

 Os insetos pertencentes à família Tephritidae são vulgarmente conhecidos como 

moscas-das-frutas por que suas larvas se desenvolvem especialmente no interior dos 

frutos, alimentando-se, em geral, de sua polpa. Constitui um importante grupo de pragas 

da fruticultura mundial, pois se não forem adotadas medidas de controle, podem causar 

perdas consideráveis na produção de frutas (Morgante, 1991). 

 A família Tephritidae apresenta ampla distribuição geográfica, com 

predominância na região Neotropical, apresentando 4.352 espécies agrupadas em 481 

gêneros (Norrbom, 2003), dos quais somente cinco são de importância econômica: 

Anastrepha, Ceratitis, Bactrocera, Rhagoletis e Toxotrypana (White & Elson-Harris, 

1994). No gênero Toxotrypana, a única espécie de importância econômica, T. 

curvicauda (mosca-da-papaia), não ocorre no Brasil. O gênero Bactrocera está 

representado por uma única espécie, B. carambolae (mosca-da-carambola), 

recentemente introduzida e restrita ao Oiapoque (AP) (Zucchi, 2000a). As quatro 

espécies de Rhagoletis registradas no Brasil têm pouca importância agrícola, pois são 

referidas como pragas esporádicas na região Sul (Zucchi, 2000a).  

O gênero Ceratitis possui uma única espécie no Brasil, a mosca-do-mediterrâneo, 

C. capitata, que juntamente com sete espécies de Anastrepha – A. fraterculus (Wied.), 

A. sororcula Zucchi, A. zenildae Zucchi, A. striata Schiner, A. pseudoparallela (Loew), 

A. grandis (Macquart) e A. obliqua (Macquart) –, representam as moscas-das-frutas mais 
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importantes do ponto de vista econômico. Entretanto, dependendo da área considerada, 

outras espécies podem vir a ser importantes em razão dos frutos que atacam e de suas 

abundâncias relativas (Zucchi, 2000a). 

Com base nos caracteres morfológicos dos adultos, 18 grupos  de espécies, 

incluindo 166 espécies, têm sido reconhecidos no gênero Anastrepha (outras 32 espécies 

não se enquadram em nenhum grupo) (Norrbom et al., 1999). Portanto, o gênero 

Anastrepha reúne 198 espécies, das quais 94 ocorrem no Brasil (Zucchi, 2000a,b). 

Entretanto, somente para 56% das espécies de Anastrepha registradas no Brasil são 

conhecidos os hospedeiros (Zucchi, 2000b). As espécies de Anastrepha ocorrem em 

todos Estados brasileiros, embora não haja registros publicados para alguns deles 

(Malavasi et al., 2000). 

O Brasil é um dos países onde há mais estudos sobre o levantamento das espécies 

de moscas-das-frutas e seus hospedeiros (Aluja, 1999). Entretanto, na região semi-árida, 

apesar do seu potencial para a fruticultura, são poucos os levantamentos de moscas-das-

frutas realizados (Canal, 1997), principalmente em áreas de produção comercial de 

frutas. Além disso, os poucos trabalhos são de levantamentos em armadilhas e coletas 

esporádicas de frutos e, conseqüentemente, pouco se conhece a respeito dos hospedeiros 

e índices de infestação no semi-árido brasileiro. 

 

2.1.2 Moscas-das-frutas no semi-árido 

 

No Estado de Minas Gerais, estão registradas 26 espécies de Anastrepha e pelo 

menos 20 ocorrem na região semi-árida do Norte do Estado (Alvarenga et al., 2000). No 

levantamento de hospedeiros, apenas oito espécies de Anastrepha foram encontradas, 

sendo ainda incipiente a relação moscas-das-frutas/hospedeiros na região (Canal, 1997). 

Nascimento (1990), durante seus trabalhos de tratamento pós-colheita de manga, 

relatou a ocorrência de seis espécies de moscas-das-frutas em Mossoró e Assu, RN. 

Nessa região, semi-árido nordestino, o pico populacional das espécies de Anastrepha 

coincidiu com o início da estação chuvosa (fevereiro/março), apresentando, de modo 

geral, densidade populacional baixa. Em Nova Soure, região semi-árida na Bahia, foram 
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encontradas sete espécies de Anastrepha, com uma freqüência de 97,03% de Anastrepha 

sororcula. Em Buritizeiros, norte de Minas Gerais, A. obliqua foi a espécie mais 

freqüente (82,39%), num total de oito espécies coletadas (Nascimento, 1990). 

Araújo et al. (1996) coletaram 3.614 exemplares de Anastrepha pertencentes a 

oito espécies, em armadilhas tipo McPhail, em Mossoró e Assu, RN. Ceratitis capitata 

não havia sido constatada no Estado até 1993. Atualmente, é a espécie mais polífaga, 

infestando vários frutos, destacando-se a acerola, com infestações superiores a 200 

pupários/kg de fruto (Araújo, 2002). Já foram detectadas 15 espécies de moscas-das-

frutas no Rio Grande do Norte (Araújo et al., 2000; Araújo, 2002). 

Em levantamento de moscas-das-frutas na região de Teresina (PI), realizado 

durante três anos, foram coletados 922 tefritídeos, pertencentes a 15 espécies de 

Anastrepha, não sendo coletado nenhum espécime de C. capitata (Menezes et al., 2000).  

No Ceará, foram encontradas cinco espécies de Anastrepha (A. dissimilis, A. 

fraterculus, A. sororcula, A. obliqua e A. zenildae) e C. capitata em levantamentos com 

armadilhas e inspeção de plantas (Sales & Gonçalves, 2000). 

Em levantamentos para estudo de dinâmica, flutuação e manejo de moscas-das-

frutas realizados em áreas agrícolas no Submédio do Vale do São Francisco e nas áreas 

urbanas de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), de julho/1989 a março/1997, Haji & Miranda 

(2000) constataram a ocorrência de tefritídeos em 13 espécies de frutos e em armadilhas 

tipo McPhail, num total de 10 espécies de Anastrepha e C. capitata. A baixa 

pluviosidade (média anual inferior a 700 mm) e o reduzido número de hospedeiros 

determinaram a baixa densidade populacional de tefritídeos na região (Haji et al., 1991). 

Entretanto, considerando-se que a área cultivada e a diversidade de fruteiras aumentam a 

cada ano nesta região, acredita-se que a densidade populacional das espécies de 

importância econômica tende a aumentar (Nascimento & Carvalho, 2000). 
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2.1.3 Moscas-das-frutas em goiaba 

 

As espécies de Myrtaceae são hospedeiras importantes de moscas-das-frutas.  

Aproximadamente 25 espécies dos gêneros Psidium, Eugenia e Syzygium são atacadas 

por espécies do grupo fraterculus (Hernández-Ortiz, 2000). 

 No Brasil, a goiaba é atacada principalmente por A. fraterculus, sendo um dos 

hospedeiros mais infestados por esta espécie (Malavasi & Morgante, 1980). A goiaba foi 

o hospedeiro que mais afetou a população de A. fraterculus no Recôncavo Baiano 

(Nascimento et al., 1982). Entretanto, em regiões semi-áridas do Brasil, A. zenildae no 

norte de Minas Gerais (Canal et al., 1998a) e na região de Mossoró/Assu (Araújo & 

Zucchi, 2003) e A. sororcula em Nova Soure, BA (Nascimento, 1990) foram 

predominantes em pomares de goiaba. 

Durante aproximadamente duas décadas, a goiaba foi o único hospedeiro 

registrado para A. zenildae. Com base em levantamentos recentes, A. zenildae está 

associada com outros 10 hospedeiros, sendo oito dos cerrados de Goiás (Veloso, 1997).  

Atualmente são conhecidas seis famílias de plantas hospedeiras de A. zenildae no Brasil, 

sendo que oito das 14 espécies são da família Myrtaceae (Zucchi, 2000b).  

Em levantamentos realizados no semi-árido do Rio Grande do Norte, A. zenildae 

foi a espécie mais coletada (Araújo et al., 1996; Araújo & Zucchi, 2003). Da mesma 

forma, na região norte do Estado de Minas Gerais, também semi-árida, entre 20 espécies 

coletadas, A. zenildae foi a predominante e dentre as 55 espécies de frutos amostrados, a 

goiaba foi a mais preferida por essa espécie (Canal et al., 1998a,b).  

Na realidade, com o estabelecimento de pomares irrigados, A. zenildae tornou-se 

a espécie predominante na região norte de Minas Gerais, pois as goiabeiras frutificam 

praticamente o ano todo e, conseqüentemente, a goiaba tornou-se o principal hospedeiro 

disponível para essa espécie (Canal et al., 1998b). Como constatado para a região do 

semi-árido do Nordeste (Araújo et al., 1996), a região norte de Minas Gerais, igualmente 

área de caatinga, também oferece condições propícias para o aumento populacional de 

A. zenildae. Portanto, com base em estudos realizados no norte de Minas Gerais (Canal 

et al., 1998b), as regiões secas com plantações de goiabas apresentam as condições 
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favoráveis para que A. zenildae seja predominante numa área e, portanto, atinja o nível 

de dano econômico. 

 

2.1.4 Análise faunística de moscas-das-frutas 

 

 A diversidade de uma comunidade deve ser estudada por meio de modelos 

matemáticos, mas, de acordo com as condições, podem ser empregados diversos índices 

estatísticos não paramétricos como os referidos por Silveira Neto (1976) e Southwood 

(1995). 

 No Brasil, existem poucos estudos sobre análise faunística, entretanto todos 

apresentam resultados semelhantes aos trabalhos realizados em outros países (Uramoto, 

2002). Nascimento et al. (1983) elaboraram análise faunística das espécies de 

Anastrepha no Recôncavo Baiano e, dentre as 20 espécies coletadas, somente A. 

fraterculus, A. obliqua e A. sororcula foram dominantes. 

 Arrigoni (1984) observou que das 14 espécies de Anastrepha coletadas em três 

municípios do Estado de São Paulo, A. fraterculus e C. capitata foram as espécies mais 

freqüentes, constantes, abundantes e dominantes. 

Silva (1993), por meio de coleta de frutos hospedeiros, caracterizou quatro locais 

de dois municípios do Amazonas, delimitando-os com relação às espécies de 

Anastrepha. As principais espécies foram A. obliqua, A. fraterculus, e A. bahiensis 

Lima, sendo A. obliqua a espécie predominante. 

Martins et al. (1996) calcularam os índices de diversidade, freqüência e 

dominância para as espécies de moscas-das-frutas, coletadas em armadilhas, em três 

locais do norte do Espírito Santo. Concluiram que houve diferença nos valores dos 

índices entre os pomares estudados, sendo A. fraterculus e C. capitata as principais 

espécies. 

Kovaleski (1997), em levantamento e análise das espécies de moscas-das-frutas 

em Vacaria, RS, coletou 16 espécies de Anastrepha, sendo que apenas duas foram 

consideradas dominantes. A. fraterculus foi predominante, contribuindo com mais de 

80% do total de indivíduos capturados e resultando em valores altos do índice de 
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Simpson e constância. A. fraterculus foi a espécie mais abundante, constante e freqüente 

em pomares de pessegueiro em Porto Alegre, RS (Garcia & Corseuil, 1998). 

Uramoto (2002) determinou a composição do gênero Anastrepha, sua 

distribuição e a análise quantitativa da população no campus Luiz de 

Queiroz/Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP. Foram assinaladas 18 espécies e 

apenas A. fraterculus e A. obliqua foram dominantes. A. fraterculus foi a espécie mais 

freqüente, representando 80,2% do total de fêmeas capturadas e a mais constante, 

ocorrendo em 98,04% das amostras. 

Canal et al. (1998a) realizaram estudos em quatro municípios de Minas Gerais ao 

longo de dois anos e coletaram 20 espécies de Anastrepha. Somente A. obliqua e A. 

zenildae foram dominantes. 

Visando caracterizar os ecossistemas de árvores frutíferas da região Oeste de 

Santa Catarina em relação às espécies de Tephritidae, Garcia et al. (2003) elaboraram 

uma análise faunística em pomares de quatro municípios. Coletaram 20 espécies de 

moscas-das-frutas, pertencentes a sete gêneros e verificaram diferença na diversidade 

entre os municípios. A. fraterculus foi a espécie predominante na região. 

 

2.1.5 Flutuação populacional 

 

As flutuações populacionais de adultos em pomares comerciais estão 

relacionadas a duas variáveis: disponibilidade de frutos hospedeiros e condições 

climáticas (Aluja, 1994). Dentre os fatores abióticos, destacam-se a temperatura, a 

umidade relativa, a precipitação pluviométrica e as condições físico-químicas do solo 

(Christenson & Foote, 1960; Bateman, 1972). 

A umidade e a temperatura podem ser determinantes na população de tefritídeos 

(Bateman, 1972). A temperatura pode influir direta ou indiretamente por meio de efeitos 

sobre as taxas de desenvolvimento, mortalidade e fecundidade. 

Segundo Vargas et al. (1993), a abundância de Ceratitis em Kawai, Havaí, 

parece estar relacionada negativamente com pluviosidade, ou seja, em áreas mais secas o 

número de indivíduos coletados em armadilhas foi maior. Entretanto, a falta de umidade 
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no solo pode provocar a mortalidade de um grande número de pupas e adultos recém-

emergidos, que têm dificuldade de atravessar solos secos (Baker et al., 1944).  

Entre os fatores bióticos, estão a disponibilidade e abundância de frutos 

hospedeiros, a dispersão e os inimigos naturais. As variáveis climáticas também podem 

influir indiretamente na disponibilidade de hospedeiros (Tan & Serit, 1994).  

A disponibilidade de hospedeiros influencia a população de Anastrepha (Aluja et 

al., 1996), pois as maiores infestações ocorrem justamente nos períodos de maior 

disponibilidade e abundância de frutos hospedeiros (Puzzi & Orlando, 1965; Malavasi & 

Morgante, 1981 e Soto-Manitiu & Jirón, 1989). Em áreas tropicais, tem-se observado 

que a flutuação temporal da população de adultos está relacionada principalmente à 

disponibilidade de plantas hospedeiras e não às variáveis climáticas. Celedonio-Hurtado 

et al. (1995) observaram que os picos populacionais de adultos de tefritídeos em 

Chiapas, México, ocorreram logo após o período de maior disponibilidade de frutos 

hospedeiros. Concluíram que este fator é determinante na flutuação populacional, não 

havendo influência da precipitação pluviométrica. Soto-Manitiu & Hirón (1989) também 

constataram, na Costa Rica, que os picos populacionais de três espécies de Anastrepha 

associadas à manga, coincidiram com a maior produção de frutos. 

No Brasil, foram obtidos resultados semelhantes. A presença de plantas 

hospedeiras e o estágio de maturação dos frutos são os fatores principais na flutuação 

populacional de moscas-das-frutas (Puzzi & Orlando, 1965). Malavasi & Morgante 

(1981) observaram que o pico populacional de A. fraterculus ocorreu próximo ao final 

do período de frutificação das plantas hospedeiras. Em Itaguaí, RJ, a flutuação 

populacional de moscas-das-frutas foi relacionada à época de maturação dos frutos 

hospedeiros e a ocorrência dessas moscas durante o ano todo foi favorecida pela 

seqüência de maturação dos frutos hospedeiros (Aguiar-Menezes & Menezes, 1996). 

Fehn (1982) observou a não dependência entre a população dos tefritídeos e os fatores 

climáticos estudados em três municípios do Rio Grande do Sul e concluiu que a 

disponibilidade de hospedeiros alternativos exerce um papel fundamental sobre a 

flutuação e dinâmica de tefritídeos. 
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Em pomares comerciais, onde predomina um único hospedeiro, a maior 

densidade populacional ocorre na época de maior concentração de frutos maduros 

(Nascimento & Carvalho, 2000). Entretanto, mesmo ocorrendo várias espécies de 

tefritídeos, normalmente somente duas a três são dominantes, estando diretamente 

associadas aos hospedeiros primários existente no agroecossistema (Nascimento et al., 

1982; Kovaleski, 1997). 

As flutuações das populações de moscas-das-frutas parecem ser dependentes 

principalmente das condições climáticas e da disponibilidade de plantas hospedeiras 

(Arrigoni, 1984; Zahler, 1990; Raga et al., 1996). Em estudo da dinâmica populacional 

de moscas-das-frutas, Nascimento et al. (1982) verificaram que as temperaturas (média e 

máxima) e a umidade do ar influíram na coleta de Anastrepha, mas a temperatura 

mínima e a precipitação pluvial não afetaram a captura.  

Os fatores climáticos (temperatura, umidade relativa, precipitação pluvial e 

vento) não influenciaram o tamanho da população de C. capitata em cafeeiros em 

Pindorama (SP). Entretanto, em Campinas (SP), a temperatura exerceu influência na 

dinâmica populacional desta espécie. Houve predominância de moscas-das-frutas na 

fase de maturação do café (Parra et al., 1982).  

Estudos sobre dinâmica populacional de moscas-das-frutas em pomar de citros 

em Presidente Prudente, SP, mostrou que a flutuação populacional de Anastrepha spp. 

correlacionou negativamente com a precipitação pluviométrica e com as temperaturas 

(média e mínima) e a flutuação de C. capitata com a umidade relativa (Raga et al., 

1996). 

A precipitação pluvial aliada à disponibilidade de hospedeiros são fatores 

determinantes na população de tefritídeos, pois os meses seguintes às maiores 

precipitações pluviais e o período de maior frutificação da goiaba em Mossoró foram 

justamente os meses de maiores picos populacionais e níveis de infestação (Araújo & 

Zucchi, 2003). 

A população de adultos de Anastrepha pode variar de ano para ano, não 

obedecendo a um padrão determinado (Aluja, 1994). Por exemplo, no Rio Grande do 
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Sul, o tamanho das populações e a época do aumento populacional de A. fraterculus em 

pomares de maçã variaram de ano para ano (Kovaleski, 1997). 

Os inimigos naturais, como fator de mortalidade biótica, também afetam as 

populações de moscas-das-frutas, atuando durante todas as fases de desenvolvimento 

dos tefritídeos (Sugayama, 2000; Carvalho et al., 2000, Nascimento & Carvalho, 2000). 

 

2.1.6 Controle 

 

O controle das moscas-das-frutas, entre outros fatores, é grandemente dificultado 

pela vasta gama de hospedeiros, principalmente nativos, que proporcionam condições de 

sobrevivência durante todo o período do ano, além de proporcionar a formação de 

gerações superpostas (Veloso et al., 2000). 

  A distribuição de uma espécie é determinada pela presença dos hospedeiros 

(Morgante, 1991). Entretanto, algumas espécies possuem maior potencial biótico e 

tornam-se dominantes na área (Canal, 1997), provocando grandes prejuízos à 

fruticultura local e levando o produtor a utilizar o controle químico. 

Tradicionalmente, o manejo das populações de tefritídeos-pragas no Brasil 

depende basicamente do uso de frascos caça-moscas para o monitoramento e do uso de 

iscas à base de inseticida mais atraente alimentar (por exemplo, melaço, proteína 

hidrolisada de milho etc.) para o controle de suas populações (Morgante, 1991; Malavasi 

et al., 1994). Entretanto, com a mudança do perfil do consumidor, particularmente os de 

fruta in natura, exigindo alimentos com níveis reduzidos, ou mesmo isentos, de resíduos 

de agrotóxicos, aliado ao aumento da conscientização da população em geral, dos riscos 

ambientais que esses produtos podem causar, a pesquisa científica tem buscado 

alternativas ecológica, social e economicamente viáveis para o controle de insetos-

pragas (Carvalho et al., 2000).  

Assim, o controle biológico assume uma importância cada vez maior nos 

programas de controle de moscas-das-frutas, já que existe uma exigência global por 

alimentos isentos de resíduos de agrotóxicos (Campanhola, 1998). 

 



 

12

2.2 Inimigos Naturais 

 

2.2.1 Aspectos gerais 

 

Entre os inimigos naturais das moscas-das-frutas, os himenópteros parasitóides 

são quase que exclusivamente responsáveis pelo equilíbrio de suas populações, 

principalmente aqueles pertencentes à família Braconidae (Wharton, 1996). Também no 

Brasil, os parasitóides de moscas-das-frutas coletados com maior freqüência são os 

braconídeos (Canal & Zucchi, 2000).  

Os braconídeos parasitóides de moscas-das-frutas pertencem às subfamílias 

Opiinae (mais comuns) e Alysiinae. São endoparasitóides coinobiontes de Diptera 

Cyclorrhapha, ou seja, a fêmea oviposita nos ovos ou larvas de seu hospedeiro, que 

permanece vivo até a fase de pupa, para o completo desenvolvimento do parasitóide 

(Wharton, 1997). Os opiíneos parasitóides de moscas-das-frutas pertencem aos gêneros 

Opius, Utetes, Doryctobracon, Biosteres e Diachasmimorpha (Wharton, 1997). 

O hábito generalista dos braconídeos, i.e., parasitar espécies de Anastrepha em 

uma ampla variedade de espécies de plantas, tem sido observado por vários autores. Os 

opiíneos são preferidos nos programas de controle biológico de moscas-das-frutas 

devido à especificidade hospedeira para a família Tephritidae (Clausen, 1940). Todas as 

espécies registradas nos gêneros Utetes, Doryctobracon e a maioria das espécies do 

gênero Diachasmimorpha são parasitóides de Tephritidae (Wharton, 1997). 

Apesar de limitarem seus hospedeiros às espécies da família Tephritidae, com 

algumas exceções, os parasitóides possuem uma ampla gama de espécies hospedeiras, 

atacando moscas-das-frutas de diferentes grupos em diversos frutos hospedeiros (Canal 

& Zucchi, 2000). 

O parasitismo tem sido uma das interações biológicas mais comumente estudadas 

em ecologia de populações de insetos, principalmente a partir da década de 70, quando 

se tornou freqüente a experimentação de campo em Ecologia (Cappuccino, 1995). 
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2.2.2 Levantamento de espécies, parasitismo e fatores que afetam o nível de 

parasitismo 

 

No Recôncavo Baiano, Doryctobracon areolatus é responsável, em média, por 

14,08% do parasitismo das espécies de Anastrepha, variando de 1,38% a 30,38%, 

dependendo da espécie de fruto hospedeiro (Nascimento et al., 1984). 

Em levantamentos de parasitóides de espécies de Anastrepha no município de 

Itaguaí, RJ, Aguiar-Menezes & Menezes (1997) coletaram aproximadamente 10.000 

pupários de tefritídeos, dos quais 10,4% estavam parasitados por opiíneos. 

D. areolatus é um dos parasitóides de tefritídeos mais comum e amplamente 

distribuído, ocorrendo desde a Argentina até o sul dos Estados Unidos (Wharton & 

Marsh, 1978; Wharton & Gilstrap, 1983). 

Em levantamentos de espécies de Braconidae associadas aos tefritídeos em 21 

localidades brasileiras, Leonel Junior et al. (1995) verificaram que dos 3.525 

braconídeos examinados, 81,4% pertenciam à subfamília Opiinae e D. areolatus foi a 

espécie mais abundante (69,9%).  

Das oito espécies de parasitóides associados às espécies de Anastrepha em 

Chiapas, México, quatro pertenciam à subfamília Opiinae. Diachasmimorpha 

longicaudata foi a mais comum e parasitou A. ludens (em Mangifera indica e Citrus 

sinensis), A. obliqua (em M. indica e Spondias sp.), A. serpentina (em M. indica) e A. 

striata (em Psidium guajava) (Aluja et al., 1990). 

Em levantamentos de moscas-das-frutas e parasitóides em quatro municípios do 

norte de Minas Gerais, foram coletados apenas 67 parasitóides pertencentes a três 

espécies (opiíneos). O baixo parasitismo natural na região ocorreu em razão do pequeno 

número de amostras de frutos, pois, apesar de realizado durante três anos, os 

levantamentos foram feitos principalmente com armadilhas (Canal, 1997). 

A conformação do fruto, as condições do pericarpo (dureza e espessura) e a 

disposição do mesocarpo em relação às sementes, devem ter influência considerável no 

parasitismo das moscas-das-frutas por braconídeos, por que influem na postura dos 
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parasitóides (Sivinski, 1991). A rigidez da casca do fruto foi o fator determinante para o 

baixo nível de parasitismo encontrado em feijoa (Salles, 1996). 

A eficiência de D. longicaudata, no parasitismo de larvas de moscas-das-frutas, 

aumenta com o tamanho do fruto, indicando que as fêmeas dessa espécie podem ser 

mais hábeis para localizar ou atacar larvas hospedeiras em frutos maiores (Sivinski et al., 

1997). A espessura da polpa dos frutos atua como barreira ao parasitismo de larvas de 

moscas-das-frutas por braconídeos e condiciona um baixo parasitismo de larvas em 

frutos de polpa espessa (Hickel, 2002). 

  Dentre 10 espécies de frutos, duas (Spondias mombim e Pouroma 

cecropiaefolia) exibiram uma alta porcentagem de parasitismo em quatro municípios do 

Estado do Amazonas. Esses frutos possuem pericarpo fino e mesocarpo raso, 

conseqüentemente, as larvas das moscas-das-frutas foram mais facilmente localizadas e 

ficaram mais vulneráveis ao parasitismo (Silva, 1993). Na região de Pelotas, RS, as 

maiores porcentagens de parasitismo foram obtidas em duas espécies de frutos de 

pericarpo fino e liso: cereja-do-mato (Eugenia involucrata) com 31,3% de parasitismo e 

araçá (Psidium araca) com 17,6% (Salles, 1996). 

Os parasitóides também são regulados pelos mesmos fatores bióticos e abióticos, 

que afetam as moscas-das-frutas. Em Veracruz (México), as porcentagens de 

parasitismo de Anastrepha spp. por D. areolatus declinam durante o período de 

frutificação das plantas hospedeiras, com a mudança da estação chuvosa para a seca 

(Sivinski et al., 1997). 

A temperatura foi o fator climático que melhor se correlacionou com as variações 

na abundância relativa de D. longicaudata e D. areolatus. Provavelmente as 

temperaturas mais altas favorecem D. longicaudata ou, então, D. areolatus tolera 

temperaturas mais baixas (Sivinski et al., 1998). 

As porcentagens de parasitismo de larvas de Anastrepha spp. por D. areolatus, 

em pitanga e carambola, em Conceição do Almeida (BA), reduziram da primeira safra 

(dezembro) para a segunda (abril e junho) (Matrangolo et al., 1998). 

As estações quentes e chuvosas do ano são mais favoráveis ao crescimento 

populacional dos parasitóides, do que as estações frias e secas, ou seja, as flutuações 
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populacionais dos parasitóides dependem das precipitações pluviométricas e das 

temperaturas médias mensais (Aguiar-Menezes, 2000). 

A população da mosca hospedeira influencia a população do parasitóide (Vargas 

et al., 1993). As flutuações das populações dos opiíneos, entre as estações, foram 

significativamente correlacionadas com as variações numéricas nas populações de 

Anastrepha spp. Correlações positivas entre o número de adultos de opiíneos e os de 

moscas (Anastrepha) indicam uma relação dependente da densidade direta (Aguiar-

Menezes 2000). 

Os estudos de dispersão e o hábitat do hospedeiro mostram que a eficiência dos 

parasitóides de tefritídeos aumentará as estratégias do controle biológico (Purcell, 1998). 

 

2.2.3 Parasitismo por Diachasmimorpha longicaudata  

 

Mesmo quando os índices naturais de parasitismo de moscas-das-frutas são 

baixos, o controle biológico pode ser de grande valia no manejo integrado de moscas-

das-frutas por meio de liberações inundativas de inimigos naturais (Canal & Zucchi, 

2000). 

O parasitóide de larva-pupa, D. longicaudata, tem sido o mais freqüentemente 

estudado, devido à facilidade de criá-lo em laboratório. Outro ponto a favor, em 

trabalhos visando sua introdução, é a intensa atividade de forrageamento em frutos 

caídos no solo (Purcell et al., 1994). Originalmente recuperado de espécies de 

Bactrocera, D. longicaudata é nativo da região indo-filipina (Clausen et al., 1965) e foi 

introduzido na Flórida para o controle da mosca-do-caribe, estabelecendo-se 

rapidamente (Cancino, 1992). 

D. longicaudata localiza as frutíferas por meio de substâncias voláteis produzidas 

pelos frutos maduros e deteriorados (Greany et al., 1977; Messing & Jang, 1992). As 

larvas do último ínstar nos frutos são localizadas pela vibração produzida pelo 

hospedeiro quando se movimenta ou se alimenta (Lawrence, 1981). Geralmente as 

larvas do parasitóide eclodem antes da pupação do hospedeiro, com a muda para o 
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segundo ínstar ocorrendo dentro do pupário. O desenvolvimento é completado no 

interior da pupa da mosca (Lawrence, 1981). 

Na Flórida, com a introdução de D. longicaudata, as populações de A. suspensa 

foram reduzidas a 40% (Baranowski, 1993). Esta espécie representa 95% do parasitismo 

da mosca-do-caribe no sul da Flórida (Sivinski, 1991). 

Recentemente, a EMBRAPA Mandioca e Fruticultura introduziu este parasitóide 

no Brasil (Carvalho et al., 1995) e já existem colônias estabelecidas nos laboratórios da 

EMBRAPA, em Cruz das Almas, BA (Carvalho et al., 2000) e no Centro de Energia 

Nuclear na Agricultura (CENA), em Piracicaba, SP (Walder et al., 1997). 

Na região do Recôncavo Baiano, onde foram feitas liberações inoculativas, D. 

longicaudata parece já estar adaptado e estabelecido, o que vem confirmar a relativa 

facilidade de adaptação deste agente de controle biológico aos meios naturais onde é 

liberado (Carvalho et al., 1997). 

Entretanto, a decisão sobre introduzir um inimigo natural deve levar em conta 

aspectos biológicos, econômicos e operacionais. Levantamentos prévios de inimigos 

naturais nativos e da mortalidade que eles causam e estudos sobre a biologia da espécie, 

que se pretende liberar e de seu comportamento frente às condições que serão 

encontradas no campo, podem dar uma indicação da probabilidade de sucesso de uma 

espécie introduzida (van Driesche & Bellows, 1996). 

Um sério problema dos estudos de controle biológico de moscas-das-frutas é a 

dificuldade em estimar os níveis de parasitismo. A remoção do fruto do campo durante a 

amostragem diminui o período em que as larvas são suscetíveis ao ataque. O resultado é 

um parasitismo subestimado (Sivinski et al., 1996). 

O estágio de maturação do fruto pode influenciar o parasitismo de moscas-das-

frutas. Haramoto & Bess (1970) suspeitaram que o baixo número de D. longicaudata 

observado em goiabas colhidas das árvores foi devido às amostragens de frutos 

insuficientemente maduros, pois observaram fêmeas do parasitóide atacando larvas em 

frutos no chão. Foram recuperados um número muito maior de D. longicaudata e D. 

tryoni de armadilhas instaladas próximo ao solo, quando os frutos de goiaba foram 

derrubados das árvores (Messing et al., 1994). Após testar a eficácia de D. longicaudata 



 

17

sobre Bactrocera dorsalis em goiabas, coletadas somente da planta para maximizar o 

número de larvas recuperadas, Purcell et al. (1994) observaram que a taxa de parasitismo 

não excedeu a 6%, mesmo liberando 500.000 insetos durante um ano. Para determinar se 

o estágio de maturação dos frutos de goiaba amostrados influenciou a densidade, a 

abundância e o parasitismo de B. dorsalis, aqueles autores dividiram os frutos em 

categorias (verde, colhido na árvore, frutos já escuros, com deformações de 

apodrecimento e colhidos no solo após algum tempo da queda). Concluíram que quanto 

mais tempo o fruto permaneceu no campo (de oito a nove dias), maior foi a porcentagem 

de parasitismo por D. longicaudata. 

O aumento significativo no parasitismo de D. longicaudata em A. suspensa foi 

obtido, quando os frutos foram deixados no campo por vários dias, i.e., de 14% quando 

os frutos foram removidos do campo para 80%, quando os frutos foram mantidos no 

campo sobre vermiculita (Sivinski et al., 1996). 

Em razão das restrições fisiológicas de D. longicaudata, como baixa tolerância a 

climas frios (Eitam, 1998), a chance de estabelecimento dessa espécie para o controle de 

A. fraterculus no sul do Brasil é reduzida (Sugayama, 2000). Todavia, as fêmeas do 

parasitóide atacam as larvas das moscas em pelo menos um dos seus hospedeiros 

silvestres, a guabiroba (Campomanesia xanthocarpa) e, provavelmente, se liberadas 

durante o período de queda desses frutos, aumentariam significativamente a mortalidade 

de larvas de A. fraterculus (Sugayama, 2000).  



3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

O presente estudo foi conduzido em dois municípios do norte do Estado de 

Minas Gerais: Nova Porteirinha e Jaíba (Mocambinho), localizados na região semi-árida 

do Estado, com ecossistema conhecido como caatinga.  

O semi-árido corresponde a uma das seis grandes zonas climáticas do Brasil. 

Caracteriza-se basicamente pelo regime de chuvas, definido pela escassez, irregularidade 

e concentração das precipitações pluviométricas num curto período de cerca de três 

meses, durante o qual ocorrem sob a forma de fortes aguaceiros, de pequena duração; 

tem a caatinga como vegetação predominante e apresenta temperaturas elevadas. 

Abrange as áreas com precipitação média anual de 800 mm e situa-se, majoritariamente, 

na região Nordeste, estendendo-se até o norte de Minas Gerais, ou seja, até o que foi 

legalmente definido como pertencente ao Polígono das Secas (Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Codevasf, 2003).  

As condições climáticas da região estão representadas por temperaturas médias 

que variam de 21 a 25oC, com uma temperatura média mínima oscilando de 14 a 19oC e 

máximas de 26 a 31oC; a precipitação total anual varia de 700 a 1200 mm, sendo que o 

período chuvoso estende-se de outubro a abril e o seco de maio a setembro; a umidade 

relativa da região oscila entre 60 e 70% (Antunes, 1994). 

Foram escolhidos dois pomares comerciais de goiaba ‘Paluma’, um localizado no 

Projeto de Irrigação do Jaíba, em Jaíba (implantado em 1993) e o outro no Projeto de 

Irrigação do  Gorutuba, em Nova  Porteirinha  (implantado  em 1996),  distantes  150 km  
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um do outro. Em ambos os locais, não houve pulverizações para o controle de moscas-

das-frutas e a área plantada é de 0,5 ha (200 plantas aproximadamente).  

A cultivar Paluma caracteriza-se por produzir frutos grandes, destinados ao 

consumo “in natura” e principalmente à indústria (Manica, 2000).  

 

3.2 Levantamento das espécies de moscas-das-frutas e de seus parasitóides em 

goiaba 

 

Os levantamentos das espécies de Anastrepha foram realizados por meio da 

utilização de frascos caça-moscas do tipo McPhail e da coleta sistemática de frutos nos 

dois pomares.  

Os levantamentos em frascos caça-moscas e em frutos foram realizados em duas 

épocas. A primeira iniciou-se em maio/1999 (coleta de frutos) e em julho/1999 (coleta 

em frascos caça-mosca) e foi realizada até abril/2001; a segunda, com início em 

maio/2002, compreendeu 13 meses para a coleta em frascos caça-moscas (até maio/ 

2003) e 16 meses para a coleta de frutos (até agosto/2003). 

Em cada um dos locais de coleta foi colocado um frasco caça-moscas na primeira 

época e dez na segunda, contendo 200 ml de uma solução a 5% de proteína hidrolisada 

de milho. 

As armadilhas foram revisadas a cada sete dias, procedendo-se à coleta dos 

insetos, limpeza e substituição do atrativo. Os insetos coletados foram transportados até 

o Laboratório de Entomologia da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), 

onde as moscas-das-frutas foram sexadas e contadas. Os representantes do gênero 

Anastrepha foram acondicionados em álcool 70% para posterior identificação. 

A fim de se conhecer as espécies de moscas-das-frutas associadas à goiaba da 

região e os seus parasitóides, os frutos (maduros ou em amadurecimento) foram 

amostrados semanalmente. O método de coleta foi aleatório, em qualquer altura da copa 

das árvores, além dos recém-caídos no solo, que ainda estavam em boas condições de 

conservação e sem orifícios de saída das larvas. O tamanho das amostras foi variável, 

dependendo da disponibilidade de frutos no campo.  
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As amostras, devidamente rotuladas (data, local, coletor), foram acondicionadas 

em bandejas plásticas e transportadas até o Laboratório de Entomologia da Unimontes. 

Os frutos foram contados, pesados e acondicionados em recipientes plásticos (um fruto 

por recipiente), contendo vermiculita umedecida e fechados com tecido “voil” e elástico. 

As amostras foram mantidas sob condições controladas de temperatura (27±1oC). 

Após sete a 15 dias, foi realizado o peneiramento da vermiculita, bem como o 

exame cuidadoso da polpa. As larvas e os pupários obtidos foram contados e 

transferidos para frascos de vidro contendo vermiculita e fechados com “voil”, rotulados 

(data, loca e coletor), onde ocorreu a emergência de moscas e/ou parasitóides. Foi 

colocado um pedaço de algodão umedecido sobre o “voil” como fonte de água aos 

insetos que emergiram e após algumas horas, foram mortos e fixados em álcool 70% 

para posterior identificação. 

Os espécimes de Anastrepha foram sexados e contados e os de Ceratitis capitata 

foram descartados após a contagem. Os espécimes de Anastrepha (machos e fêmeas) 

foram mantidos em frascos com álcool 70%. 

A percentagem de parasitismo (I%) foi determinada pela fórmula: 

 

I%   =  (P / TA)  x 100  

 

onde: 

P: número total de parasitóides emergidos 

TA:  total de adultos emergidos (moscas + parasitóides) 

 

3.3 Identificação das moscas-das-frutas e dos parasitóides 

 

A identificação das espécies de Anastrepha e parasitóides (Braconidae) foi 

realizada na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) (Setor de 

Entomologia). Para as espécies de Anastrepha, a identificação foi baseada nas fêmeas, 

observando-se o acúleo (Zucchi, 1978), usando-se as chaves elaboradas por Canal 

(1997), Souza Filho (1999), Zucchi (2000a) e Uramoto (2002). Foi elaborada uma chave 
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para a identificação das espécies de Anastrepha registradas nos pomares de goiaba da 

região norte de Minas Gerais. 

As identificações dos parasitóides braconídeos foram baseadas na forma da 

mandíbula e do clípeo, na asa e no propódeo (Canal, 1993). As identificações dos 

parasitóides Figitidae foram realizadas pelo Dr. Jorge Anderson Guimarães, Embrapa, 

Centro Nacional de Pesquisa em Agroindústria Tropical, Fortaleza, CE.  

Os espécimes estão depositados no Departamento de Ciências Agrárias da 

UNIMONTES e na coleção do Setor de Entomologia da ESALQ/USP. 

 

3.4 Análise faunística 

 

Para a análise faunística das espécies de Anastrepha, utilizou-se o programa 

denominado ANAFAU (Moraes et al., 2003), que permite caracterizar uma comunidade 

pelos índices de freqüência, abundância, dominância e constância, e também selecionar 

as espécies predominantes, além dos índices de equitabilidade e diversidade. A definição 

de classes extremas (super) foi baseada na classificação hierárquica de classes, seguindo 

a metodologia de Silveira Neto (1976).  

O índice de diversidade (H`) foi de Shannon-Weaver, H` = }De. Ri * LN(De. 

Ri), que permite calcular a sua variância e o intervalo de confiança, bem como calcular o 

índice de equitabilidade (homogeneidade na ocorrência das espécies), calculado pela 

divisão do H` pelo H`max, que é alcançado quando todas as populações têm a mesma 

densidade relativa (Poole, 1974). 

 

3.5 Flutuação de populações nativas de tefritídeos em pomares de goiaba 

 

Os levantamentos das espécies de Anastrepha para o estudo da flutuação 

populacional foram realizados por meio da utilização de armadilhas do tipo McPhail. 

As flutuações populacionais foram baseadas no número total de espécimes 

coletados por mês, determinado pela soma de seus números obtidos em cada coleta, 
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realizada semanalmente, durante o levantamento das espécies de moscas e parasitóides 

(item 3.2).  

Para relacionar as flutuações anuais das populações dos tefritídeos com os fatores 

climáticos (temperatura, precipitação pluviométrica e umidade relativa), foi realizada 

uma análise de regressão linear Stepwise forward (tolerância 1.0e-11), utilizando-se o 

programa Systat-9 for Windows. Segundo Clark et al. (1967), os fatores climáticos, 

especialmente a temperatura, podem limitar o número de ovos deixados pelas fêmeas de 

um inseto, por restringir a própria produção de ovos, a oviposição ou a longevidade das 

fêmeas. Os dados climáticos foram fornecidos pela Estação Climatológica do Centro 

Tecnológico do Norte de Minas, da Epamig, localizado em Nova Porteirinha, MG. 

 

3.6 Índice de infestação de moscas-das-frutas em goiaba 

 

Foram coletadas semanalmente, goiabas maduras, da planta e do solo, rotuladas e 

levadas ao Laboratório de Entomologia da Unimontes, onde foram acondicionadas em 

caixas plásticas com vermiculita. Os frutos foram contados e pesados por amostra e as 

caixas, contendo apenas um fruto, foram mantidas sob condições controladas de 

temperatura (27±1oC). 

Após sete a dez dias, foram retiradas as larvas e/ou pupários por meio do exame 

cuidadoso da polpa e da vermiculita, e, em seguida, foram transferidas para frascos de 

vidro contendo vermiculita, onde ocorreu a emergência das moscas e/ou parasitóides. 

As coletas para a determinação dos índices de infestação foram realizadas nos 

dois pomares, durante 16 meses (maio/2002 a agosto/2003). No pomar de Nova 

Porteirinha, as coletas iniciaram-se em julho/2002, pois as plantas foram podadas e só 

começaram a produzir a partir desta data.  

As infestações e os índices de infestação de moscas-das-frutas em goiabas foram 

determinados como se segue: 

Índice de infestação de mosca = (frutos atacados/frutos totais) x 100  

Intensidade de infestação (I.I.) = (número de pupários/massa) 

Massa → peso total dos frutos infestados (kg) 
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3.7 Liberação e recaptura (capacidade de sobrevivência) do parasitóide exótico 

Diachasmimorpha longicaudata em goiaba no norte de Minas Gerais 

 

Os exemplares de D. longicaudata para as liberações foram criados em larvas de 

C. capitata. A criação do hospedeiro foi iniciada com pupários provenientes do 

Laboratório de Radioentomologia do CENA/ESALQ/USP, Piracicaba, SP.  

Os parasitóides foram mantidos no Laboratório de Criação de Insetos da 

Unimontes, em Janaúba, MG, em condições controladas (26 ± 2o C, 65 ± 10% de UR e 

fotofase de 14h), utilizando-se larvas de terceiro estádio de C. capitata como hospedeiro. 

Foram utilizadas placas de Petri, fechadas com tecido fino tipo “voil”, contendo de 

1.600 a 1.700 larvas de C. capitata. As placas de Petri com as larvas foram apoiadas no 

exterior de uma gaiola retangular telada (15 cm x 12 cm), contendo entre 400 e 600 

casais do parasitóide sexualmente maduros, de forma que a face telada (aberta) ficasse 

em contato com a tela da gaiola. Aos parasitóides, foi oferecida dieta artificial e água. 

Cada placa foi exposta durante uma hora ao parasitismo de D. longicaudata. As larvas 

parasitadas foram, em seguida, acondicionadas em frascos com vermiculita, fechados 

com “voil” e presos com elástico, de onde emergiram adultos do parasitóide a partir do 

14o dia. À medida que emergiam, os parasitóides eram transferidos para as gaiolas para 

se alimentarem e acasalarem.  

As liberações do parasitóide foram realizadas nos dois pomares comerciais de 

goiaba ‘Paluma’.  

Inicialmente, a liberação era feita em potes plásticos contendo parasitóides 

aspirados das gaiolas. A coleta dos adultos do parasitóide na gaiola de criação era feita 

com um succionador de insetos acoplado a um aspirador de pó de uso doméstico. Para 

isso utilizou-se um pote plástico com capacidade de 200 a 250 cm3, de boca larga e 

tampa rosqueada. A esta tampa adaptou-se os tubos e mangueiras, a exemplo de um 

succionador comum. Efetuada a coleta, substituiu-se o aparato por uma tampa perfurada 

ou “voil”, de modo que o mesmo pote usado para coletar os insetos fosse levado ao 

campo para liberação dos parasitóides. Esta técnica provocava alta mortalidade e 
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também um certo estresse nos parasitóides, podendo reduzir seu potencial de ação no 

campo. 

Com isto, optou-se em fazer as liberações das próprias gaiolas. Para isso, 

adaptou-se a lateral superior da gaiola em uma tampa. A armação de madeira foi 

retirada, liberando-se a tela, fixando em sua borda e na armação de madeira fitas de 

velcro, de modo que bastava retirar esta tela para liberar os parasitóides. As liberações 

foram realizadas sob a copa das árvores, caminhando-se pelo pomar com a gaiola aberta 

virada para as plantas, para que os parasitóides tivessem livre acesso ao exterior da 

gaiola.  

As liberações do parasitóide em campo iniciaram-se em fevereiro/2003, com 

parasitóides produzidos no CENA/USP, sendo realizadas no máximo duas liberações 

mensais, até junho, quando então a produção no laboratório da Unimontes se estabilizou 

e passaram a ser realizadas semanalmente.  

Foram liberados parasitóides de 5 a 6 dias de idade, pois com 9 dias de idade 

atingem o máximo de sua capacidade de parasitismo. O número de insetos nas três 

primeiras liberações foi de aproximadamente 3.000 (1.800 casais) por área. 

Posteriormente, esse número foi elevado para 4.000 a 6.000 (100 a 200 ml de pupários 

parasitados aproximadamente) por área, variando de acordo com a disponibilidade de 

parasitóides no laboratório. As liberações foram realizadas durante sete meses (fevereiro 

a agosto/ 2003), totalizando 15 liberações.  

Para se recapturar os parasitóides, sete dias após as liberações, foram coletadas 

goiabas e levadas ao Laboratório de Entomologia da Unimontes, seguindo-se a mesma 

metodologia citada anteriormente (item 3.2). O índice de parasitismo (I%) foi calculado 

pela fórmula citada anteriormente (item 3.2). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Moscas-das-frutas em pomares de goiaba 

 

4.1.1 Espécies de moscas-das-frutas 

 

 Após o período de estudo, foram obtidos das armadilhas e dos frutos 48.482 

tefritídeos, sendo 45.012 exemplares de Anastrepha e 3.470 de C. capitata (Tabela 1). 

Como as coletas foram realizadas em pomares comerciais, o número de C. capitata foi 

bem menor que o de Anastrepha spp. Segundo Canal et al. (1998a), C. capitata ocorre 

mais comumente em pomares de áreas urbanas enquanto as espécies de Anastrepha são 

mais comuns nas áreas rurais. 

 

Tabela 1. Número de moscas-das-frutas coletadas em pomares comerciais de goiaba no 

norte de Minas Gerais. (maio/1999 a abril/2001 e maio/2002 a agosto/2003) 

 

Em Armadilhas    Em Frutos 
Gêneros 

Machos Fêmeas Total Machos Fêmeas Total 
Total Geral

Anastrepha 14.822 24.565 39.387 2.807 2.818 5.625 45.012

Ceratitis 989 2.262 3.251 89 130 219 3.470

Total 15.811 26.827 42.638 2.896 2.948 5.844 48.482
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Foram coletadas 18 espécies de Anastrepha em armadilhas e frutos (Tabela 2), 

sendo que a maioria já havia sido assinalada na região (Canal, 1997; Alvarenga et al., 

2000). Apenas A. turpiniae, A. manihoti, A. leptozona e A. barbiellinii estão sendo 

registradas pela primeira vez no norte de Minas Gerais. Duas espécies, Anastrepha 

n.sp.2 e Anastrepha n.sp.3, relacionadas a A. pickeli, estão em fase de descrição. 

 Dentre as regiões semi-áridas do Brasil, o norte de Minas Gerais apresenta a 

maior diversidade de moscas-das-frutas, elevando, com este trabalho, de 21 (Canal, 

1997) para 25 espécies. Em outras regiões semi-áridas, como Mossoró/Assu (RN) e 

Petrolina/Juazeiro (PE e BA) a diversidade das espécies de moscas-das-frutas é menor, 

sendo registradas 11 espécies (Haji & Miranda, 2000; Araújo & Zucchi, 2003). Todas as 

espécies assinaladas para estas regiões também ocorrem na região semi-árida de Minas 

Gerais.  

Contudo, vale salientar que as coletas foram realizadas somente nos dois 

pomares comerciais de goiaba, sendo que algumas espécies encontradas por Canal 

(1997), em levantamento de vários pomares (domésticos e comerciais) do norte de 

Minas não foram coletadas neste estudo, como A. bahiensis, A. barnesi, A. flavipennis, 

A. nigripalpis, A. zernyi e Anastrepha n.sp.1. A diversidade de moscas-das-frutas obtidas 

neste trabalho pode estar diretamente relacionada à presença de áreas de preservação de 

cerrado próximas aos dois pomares avaliados. O ecossistema de cerrado é um ambiente 

riquíssimo em frutos nativos e grande parte desses frutos podem atuar como repositório 

natural de moscas-das-frutas (Veloso, 1997; Uchoa, 1999).  

Dentre as espécies de Anastrepha coletadas, A. fraterculus e A. zenildae foram as 

mais freqüentes e são importantes do ponto de vista econômico, pois a primeira é de 

importância quarentenária e a segunda, apesar de não ser quarentenária, possui o status 

de praga de goiaba, conforme constatado por Canal et al. (1998b) e Araújo & Zucchi 

(2003). A. sororcula e A. obliqua são pragas quarentenárias e foram freqüentes também 

em frutos. A. turpiniae não possui importância quarentenária, entretanto ataca as 

goiabas. 

Na segunda época (maio/2002 a agosto/2003), devido ao grande número de 

tefritídeos coletados em armadilhas (16.394 fêmeas), somente  uma amostra (18,9%) dos  
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Tabela 2. Espécies de Anastrepha (fêmeas) e C. capitata (machos e fêmeas) coletadas 

em pomares comerciais de goiaba no norte de Minas Gerais. (maio/1999 a 

abril/2001 e maio/2002 a agosto/2003) 

 

           Exemplares (n) 
Espécies 

Armadilhas Frutos Total

Anastrepha alveata Stone, 1942 6 - 6

Anastrepha barbiellinii Lima, 1938  1 - 1

Anastrepha daciformis Bezzi, 1909 1 - 1

Anastrepha dissimilis Stone, 1942 101 - 101

Anastrepha distincta Greene, 1934 1 - 1

Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) 2.562 622 3.184

Anastrepha leptozona Hendel, 1914 1 - 1

Anastrepha manihoti Lima, 1934 4 - 4

Anastrepha montei Lima, 1934 14 - 14

Anastrepha obliqua (Macquart, 1835) 155 66 221

Anastrepha pickeli Lima, 1934 102 - 102

Anastrepha serpentina (Wiedemann, 1830) 1 - 1

Anastrepha sororcula Zucchi, 1979 266 89 355

Anastrepha undosa Stone, 1942 2 - 2

Anastrepha zenildae Zucchi, 1979 8.030 2.028 10.058

Anastrepha turpiniae Stone, 1942 6 13 19

Anastrepha n.sp.2 5 - 5

Anastrepha n.sp.3 15 - 15

Total 11.273 2.818 14.091

Anastrepha spp. (não identificadas) 13.292 - 13.292

Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) 3.251 219 3.470
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espécimes de Anastrepha foram identificados, totalizando 3.102 fêmeas. Foram 

coletados 3.251 espécimes de C. capitata (machos e fêmeas) em armadilhas, durante 

todo o período de coleta (Tabela 2).  

Foram amostradas 5.285 goiabas, de maio/1999 a abril/2001 e de maio/2002 a 

agosto/2003. Dos frutos amostrados, coletaram-se 10.650 pupários, porém foram obtidos 

apenas 6.161 adultos (moscas-das-frutas e parasitóides), com uma viabilidade pupal de 

57,9%. Dos adultos emergidos, 5.625 foram espécies de Anastrepha (2.807 machos e 

2.818 fêmeas) e apenas 219 espécimes foram de C. capitata (89 machos e 130 fêmeas) 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3. Moscas-das-frutas coletadas em goiaba no norte de Minas Gerais. (maio/1999 

a abril/2001 e maio/2002 a agosto/2003) 

 

Jaíba Nova Porteirinha 
Gêneros 

Machos Fêmeas Total Machos Fêmeas Total 
Total 

Anastrepha spp. 1968 1960 3928 839 858 1697 5625 

Ceratitis capitata  71 101 172 18 29 47 219 

Total 2039 2061 4100 857 892 1744 5844 

 

Em Jaíba, o número de C. capitata foi maior que o encontrado em Nova 

Porteirinha, pois neste pomar existia uma área com plantio de mamão com “meleira” e 

infestada de mosca-do-mediterrâneo Segundo Nascimento et al. (2000), mamoeiros 

infectados por “meleira” são altamente suscetíveis às moscas-das-frutas, pois a redução 

do BITC no fruto permite a oviposição e desenvolvimento das larvas. Isto colaborou 

para que houvesse uma infestação de C. capitata em goiaba, mesmo em pomar 

comercial, pois, segundo Canal (1997), no norte de Minas Gerais essa espécie se 

concentra nas frutíferas das áreas urbanas. Entretanto, C. capitata possui elevado poder 

de colonização. Até pouco tempo, não havia sido detectada em áreas de produção do 

semi-árido nordestino, ficando restrita somente às áreas urbanas (Araújo et al., 2000; 

Nascimento et al., 2001). Entretanto, à partir da década de 90, a população de C. 
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capitata aumentou consideravelmente nas áreas de produção de fruteiras do nordeste 

brasileiro. A expansão de áreas plantadas com goiaba, acerola e café determinaram este 

aumento (Nascimento et al., 2001). Segundo Araújo (2002), em menos de dez anos após 

sua constatação na região de Mossoró, RN, ocorre em altas populações, mas restrita a 

focos isolados, ou seja, em alguns pomares de frutíferas exóticas, como acerola e 

kunquat.  

Foram coletadas cinco espécies de Anastrepha (Tabela 4), sendo que somente A. 

zenildae e A. sororcula já haviam sido associadas à goiaba na região (Canal et al., 

1998b). A. turpiniae está sendo registrada pela primeira vez no norte de Minas Gerais. A. 

fraterculus e A. obliqua já haviam sido coletadas em pomares de goiaba, porém somente 

em frascos caça-moscas (Canal et al., 1998b). 

Araújo & Zucchi (2003), durante estudos de determinação de níveis de infestação 

de espécies de Anastrepha em goiaba, obtiveram somente A. zenildae e A. sororcula dos 

frutos, com predominância da primeira espécie. Estudos em outras regiões do Brasil 

demonstraram que a goiaba foi o hospedeiro com a maior diversidade de espécies de 

moscas-das-frutas (Malavasi et al., 1980; Silva et al., 1996; Veloso, 1997; Souza Filho, 

1999; Uchôa-Fernandes et al., 2002; Uramoto, 2002). Segundo Zucchi (2000b e 2001), 

dez espécies de Anastrepha e C. capitata estão associadas à goiaba no Brasil. 

 

Tabela 4. Espécies de Anastrepha coletadas em goiaba no norte de Minas Gerais 

(maio/1999 a abril/2001 e maio/2002 a agosto/2003) 

 

Espécies de Anastrepha Total % 

A. zenildae  2028 71,97

A. fraterculus  622 22,07

A. sororcula  89 3,16

A. obliqua  66 2,34

A. turpiniae  13 0,46
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Entre as espécies de Anastrepha, A. zenildae foi a mais freqüente (Tabela 4). Ao 

contrário de outros trabalhos realizados em áreas de semi-árido (Nascimento, 1990; 

Canal et al., 1998b; Araújo & Zucchi, 2003), a goiaba foi também bastante infestada por 

A. fraterculus, totalizando 22,07% das fêmeas de Anastrepha obtidas de frutos. Segundo 

Malavasi & Morgante (1980), no Brasil a goiaba é um dos hospedeiros mais atacados 

por A. fraterculus. No Recôncavo Baiano, a goiaba foi o hospedeiro que mais afetou a 

população desta espécie (Nascimento et al., 1982).  

Em pomares comerciais, onde predomina um único hospedeiro, mesmo 

ocorrendo várias espécies de tefritídeos, normalmente somente duas a três são 

dominantes (Nascimento et al., 1982; Kovaleski, 1997). Nos dois pomares avaliados, as 

espécies predominantes foram A. zenildae e A. fraterculus (em armadilhas e frutos), 

somando 94% dos indivíduos coletados (Tabelas 2 e 4). 

A população de adultos de Anastrepha pode variar de ano para ano, não 

obedecendo a um padrão determinado (Aluja, 1994). Em Nova Porteirinha, as 

populações de A. zenildae e de A. fraterculus variaram entre os períodos avaliados 

(Tabela 5). Em 1999/2001, 65,1% dos espécimes de Anastrepha coletados foram de A. 

zenildae, enquanto A. fraterculus totalizou 27,2%. Na segunda época de avaliação, 

houve um decréscimo da população de A. zenildae (para 41,4%) e um aumento 

significativo de A. fraterculus (55,1%) (Tabela 5). Até pouco tempo, A. fraterculus 

ocorria em pequenas proporções em pomares de goiaba da região (5,5% das fêmeas 

coletadas de armadilhas) e não estava relacionado aos frutos de goiaba (Canal et al., 

1998b). Essas duas espécies foram predominantes neste pomar, somando mais de 90% 

dos indivíduos coletados nas duas épocas. 

Observa-se que a dinâmica populacional nos dois locais foi diferente para as 

espécies predominantes. No pomar de Jaíba, as proporções de cada espécie se 

mantiveram entre os anos avaliados, enquanto em Nova Porteirinha houve uma inversão, 

com uma tendência no aumento de A. fraterculus (Tabela 5). Segundo Canal (1997) e 

Aluja (1994), a predominância das espécies de moscas-das-frutas varia de local para 

local e também de ano para ano, portanto, a importância econômica de uma espécie 

depende da região (local) onde ocorre (Aluja, 1994; Hernandez-Ortiz & Aluja, 1993). 
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Tabela 5. Espécies de Anastrepha coletadas em goiaba em dois pomares comerciais do 

norte de Minas Gerais (maio/1999 a abril/2001 e maio/2002 a agosto/2003) 

 

Jaíba Nova Porteirinha Espécies de 

Anastrepha  1999/2001  2002/2003       Total 1999/2001  2002/2003     Total 

A. zenildae 1.259  (79,4)1 278 (74,1) 1.537  (78,4)   373 (65,1)  118  (41,4) 491 (57,2)

A. fraterculus 245 (15,5) 64 (17,1) 309 (15,8) 156 (27,2) 157 (55,1) 313 (36,5)

A. sororcula 65 (4,1) 18 (4,8) 83 (4,2) 6 (1,1) 0 (0) 6 (0,7) 

A. obliqua 10 (0,6) 8 (2,1) 18 (0,9) 38 (6,6) 10 (3,5) 48 (5,6) 

A. turpiniae 6 (0,4) 7 (1,9) 13 (0,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total    1.585     375 1.960   573 285  858 
1Porcentagem (%) 

 

 

 

 

Chave para as espécies de Anastrepha coletadas em armadilhas em pomares de goiaba 

no norte de Minas Gerais 

 

 

1 Faixa costal em toda a margem anterior da asa; faixa S incompleta; acúleo com 

menos de 0,05 mm de largura; ápice denteado ...................................... A. daciformis

1’ Faixa costal interrompida próximo ao ápice da R1 .....................................................2

2 Mesonoto e abdome escuros com faixas amarelas; faixas das asas 

predominantemente marrom escura a preta; faixa V sem o ramo distal; acúleo 

denteado em menos da metade apical .................................................... A. serpentina 

2’ Mesonoto e abdome predominantemente amarelados ............................................... 3  

3 Mesonoto apresentando dois pares de faixas longitudinais muito finas, de coloração 

marrom escura; faixas costal e S separadas, faixa V unida à S; ápice do acúleo liso e 

acentuadamente estreitado após a abertura do oviduto ............................... A. undosa
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3’ Mesonoto sem manchas escuras em forma de faixas longitudinais............................4

4 Metanoto e pós-escutelo totalmente amarelados ....................................................... 5

4’ Metanoto e pós-escutelo escurecidos lateralmente...................................................13 

Acúleo com menos de 0,07 mm de largura, uniformemente afilado e amplamente 

expandido  na sua base; ápice  muito curto; asa com  todas as faixas separadas, ramo 

5 

externo da V ausente ou não ........................................................................ A. montei

5’ Acúleo com mais de 0,07 mm de largura ................................................................. 6 

6 Ápice do acúleo mais de duas vezes mais comprido do que a largura no fim do 

oviduto ...................................................................................................................... 7 

6’ Ápice do acúleo em torno de 1,5 vezes mais comprido do que a largura no fim do 

oviduto ...................................................................................................................... 9 

7 Dentes sobre 1/5 apical; ápice do acúleo afilando gradativamente....... A. barbiellinii 

7’ Dentes sobre mais da metade apical ...........................................................................8

8 Asa com a nervura M acentuadamente curvada atingindo a faixa S; faixa V 

incompleta, às vezes apenas com o ramo proximal .........................A. leptozona 

8’ Asa com a nervura M não atingindo a faixa S; faixa V completa............ A. dissimilis 

9 Ápice do acúleo com as laterais voltadas para baixo; faixa costal unida ou separada 

da S; dentes estendendo-se até o nível da abertura do oviduto ................... A. alveata 

9’ Ápice do acúleo com as laterais normais .................................................................10

10 Ápice do acúleo com constrição evidente antes da serra .......................... A. manihoti 

10’ Ápice do acúleo sem constrição antes da serra ....................................................... 11

11 Dentes do acúleo não alcançando o nível do fim do oviduto; todas as faixas alares 

separadas .........................................................................................Anastrepha n.sp.2 

11’ Dentes ultrapassando o nível do fim do oviduto ..................................................... 12

12 Acúleo com menos de 1,7 mm ............................................................A. pickeli

12’ Acúleo com mais de 2,0 mm ................................................ Anastrepha n.sp.3

13 Acúleo com dentes restritos à sua parte apical, sem constrição antes da serra; acúleo 

com mais de 2,0 mm; faixa costal unida à S ............................................ A. distincta 
. 
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13’ Acúleo com constrição antes da serra, dentes até a metade apical ou além ............14

14 Ápice do acúleo com uma nítida constrição antes da serra .................................... 15

14’ Ápice do acúleo com uma leve constrição antes da serra ....................................... 16

15 Ápice do acúleo com menos de 0,20 mm de comprimento..................... A. sororcula

15’ Ápice do acúleo com mais de 0,22 mm de comprimento................... A. fraterculus

16 Ápice do acúleo com menos de 0,25 mm de comprimento; dentes agudos; faixa 

costal unida à S ........................................................................................... A. obliqua 

16’ Ápice do acúleo com mais de 0,25 mm de comprimento ....................................... 17

17 Ápice do acúleo com os dentes sobre 2/3 apical ....................................... A. zenildae 

17’ Ápice do acúleo com os dentes ultrapassando a 1/2 apical ..................... A. turpiniae 
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4.1.2 Análise faunística das espécies de Anastrepha 

 

 Foram coletadas 18 espécies de Anastrepha nos dois pomares durante 160 

semanas. Os índices faunísticos foram calculados considerando-se somente as fêmeas 

coletadas e identificadas (11.273) (Tabela 2), pois as espécies de Anastrepha só podem 

ser identificadas através das fêmeas. A análise faunística foi feita para os dois pomares 

em conjunto e encontra-se na Tabela 6. 

 A. fraterculus, A. obliqua, A. sororcula e A. zenildae foram as espécies mais 

importantes, pois foram associadas aos índices máximos (classe super) de dominância, 

abundância, freqüência e constância. Dentre as cinco espécies coletadas que utilizam a 

goiaba como hospedeiro (Tabela 4), A. turpiniae apresentou os menores índices 

(dominante, comum, freqüente e acidental). A. zenildae foi a mais freqüente 

correspondendo a 71,2% do total de fêmeas capturadas, seguida por A. fraterculus 

(22,7%), A. sororcula (2,4%) e A. obliqua (1,4%). As demais espécies apresentaram 

freqüência menor que 1% (Tabela 6) e dentre elas, somente A. dissimilis, A. pickeli e 

Anastrepha n.sp.3 foram acessórias. Todas as outras 12 espécies foram acidentais, ou 

seja, ocorreram esporadicamente nos pomares. A. barbiellinii, A. daciformis, A. 

distincta, A. leptozona e A. serpentina foram espécies raras, sendo obtidas em apenas 

uma coleta cada uma. 

Embora diversas espécies de Anastrepha estejam presentes nos pomares, apenas 

duas (A. zenildae e A. fraterculus) representaram mais de 90% de todas as moscas 

coletadas em armadilhas. Os altos índices encontrados para as duas espécies mais 

freqüentes confirmam o status de praga nestes pomares, pois, das espécies que 

relacionaram aos frutos de goiaba (Tabela 4), A. zenildae e A. fraterculus contribuíram 

com a maior porcentagem de infestação. A alta dominância de apenas uma ou duas 

espécies também foi verificada em estudos similares conduzidos no Brasil (Nascimento 

& Zucchi, 1981; Nascimento et al., 1983; Kovaleski, 1997; Veloso, 1997; Canal et al., 

1998a; Garcia & Corseuil, 1998; Uramoto, 2002; Garcia et al., 2003). 
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Tabela 6. Análise faunística das espécies de Anastrepha coletadas em armadilhas tipo 

McPhail em dois pomares de goiaba no norte do Estado de Minas Gerais 

(julho/1999 a abril/2001 e maio/2002 a maio/2003) 

 

Espécies No de coletas Dominância Abundância Freqüência Constância 

A. alveata  5 D c F Z

A. barbiellinii 1 ND r PF Z

A. daciformis 1 ND r PF Z

A. dissimilis  28 SD sa SF Y

A. distincta 1 ND r PF Z

A. fraterculus 135 SD sa SF W

A. leptozona 1 ND r PF Z

A. manihoti 3 ND c F Z

A. montei 7 D ma MF Z

A. obliqua 63 SD sa SF W

A. pickeli 43 SD sa SF Y

A. serpentina 1 ND r PF Z

A. sororcula 64 SD sa SF W

A. undosa 2 ND c F Z

A. zenildae 153 SD sa SF W

A. turpiniae 6 D c F Z

Anastrepha n.sp.2 5 ND c F Z

Anastrepha n.sp.3 13                 D  ma  MF  Y 

Índice de diversidade H = 0,8476  

Intervalo de confiança (P=0,005) = (0,847402; 0,847777) 
Dominância:  SD: super dominante; D: dominante; ND: não dominante. 
Abundância: as: super abundante; ma: muito abundante; c: comum; r: rara. 
Freqüência: SF: super freqüente; MF: muito freqüente; F: freqüente; PF: pouco freqüente. 
Constância: w: constante; y: acessória; z: acidental. 
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4.1.3 Flutuação das populações de tefritídeos em pomares de goiaba 

 

 Foram capturados 39.387 espécimes de Anastrepha em armadilhas tipo McPhail 

(24.565 fêmeas e 14.822 machos), durante o período de coleta, nos dois pomares (Tabela 

1). Os níveis populacionais mantiveram-se relativamente altos em todo o período de 

coleta, exceto em julho, outubro, novembro e dezembro/1999, quando o número máximo 

coletado não passou de 45 espécimes por mês (1,5 moscas/armadilha/dia) (Figura 1). Em 

todos os meses de coleta foram capturados adultos de Anastrepha, mas em novembro 

somente um espécime foi coletado. Na segunda época de coleta, quando foram 

instaladas dez armadilhas em cada pomar, totalizando 20 armadilhas, a população 

atingiu um pico máximo em abril/2003, quando foram coletados aproximadamente 53% 

(14.367 moscas) do total de adultos capturados. Um outro aumento populacional, 

embora menor, foi observado em novembro/2002. Da mesma forma, em todos os meses 

foram coletados adultos nas armadilhas, mas em agosto houve o menor nível 

populacional (Figura 1). 

 As duas espécies mais freqüentes foram A. zenildae e A. fraterculus, 

representando aproximadamente 94% de todas as fêmeas coletadas e identificadas. Essas 

duas espécies ocorreram durante quase todo o período de coleta em pelo menos um dos 

pomares. A. zenildae só não foi coletada em julho e novembro/1999 e pelo menos um 

espécime foi coletado nos outros meses de coleta (Figura 2). 

  Considerando-se as flutuações em número das duas espécies nos dois locais, 

pôde-se observar que a população de A. zenildae manteve-se maior do que a de A. 

fraterculus ao longo de todo o período, exceto de agosto a outubro/1999, quando ocorreu 

discreta elevação no nível populacional de A. fraterculus, mantendo-se em níveis mais 

baixos que A. zenildae nos demais meses (Figura 2). 

A flutuação populacional de A. zenildae apresentou o mesmo padrão observado 

para o total de fêmeas capturadas, em conseqüência de sua significativa contribuição 

proporcional (71,2%) (Figuras 1 e 2).  
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Figura 1 - Flutuação populacional de adultos de Anastrepha spp. capturados em 

armadilhas tipo McPhail no norte de Minas Gerais, julho/1999 a abril/2001  

e maio/2002 a maio/2003 
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Figura 2 - Flutuação populacional de fêmeas de A. fraterculus e A. zenildae capturadas 

em armadilhas tipo McPhail em Jaíba e Nova Porteirinha, MG, julho/1999 a 

abril/2001 e maio/2002 a maio/2003 
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 Analisando-se a flutuação populacional das duas espécies em cada local de coleta 

(Figura 3), observa-se que em Nova Porteirinha as populações de A. fraterculus e A. 

zenildae se alternaram durante todo o período de coleta. Os aumentos populacionais 

ocorreram na mesma época, porém sempre com uma das espécies predominando, o que 

pode ser atribuído à competição entre essas duas espécies pelo mesmo nicho 

(hospedeiro) neste local. Entretanto, este fato não ocorreu no pomar de Jaíba, no qual, 

em praticamente todo o período de coleta, A. zenildae predominou sobre A. fraterculus 

(Figura 4). 

 A análise por espécie permite verificar, no caso de A. fraterculus (Figura 5), que 

houve uma alternância nos picos populacionais desta espécie entre os dois pomares 

avaliados. Quando a população atingia um pico em um dos locais, no outro ela era 

reduzida, sempre no mesmo período de coleta. No período entre dezembro/2000 e 

janeiro/2001, mesmo havendo um pico populacional nos dois locais, a população de A. 

fraterculus foi maior em Nova Porteirinha, obedecendo a ordem de alternância das 

flutuações. Observa-se que A. zenildae foi mais abundante no pomar de Jaíba em quase 

todo o período de coleta, apesar de em alguns períodos haver uma queda na população 

(Figura 6). Somente em dois momentos a população desta espécie foi maior no pomar de 

Nova Porteirinha (abril/maio de 2000 e agosto a dezembro/2002).  

 A predominância das espécies de moscas-das-frutas variou de local para local e 

também de ano para ano, o que vem confirmar que a importância econômica de uma 

espécie pode ser maior segundo a região (local) onde ocorre e também a época do ano 

(Aluja, 1994; Canal, 1997).  

 As flutuações populacionais nos dois locais e das espécies mais freqüentes não 

correlacionaram com nenhum parâmetro climático analisado. Provavelmente as maiores 

capturas tenham ocorrido em razão da maior disponibilidade de frutos. Apesar de haver 

frutos durante todo o período de coleta, pois os pomares eram irrigados, a época do ano 

em que os dois pomares apresentavam a maior produção, ou seja, o pico de frutos 

maduros, era de março a maio. Neste período também foi capturado um grande número 

de tefritídeos em armadilhas. Entretanto, mesmo não sendo observada correlação, os 

picos de coleta ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro, exatamente 
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Figura 3 - Flutuação populacional de fêmeas de A. fraterculus e A. zenildae capturadas 

em armadilhas tipo McPhail em Nova Porteirinha, MG, julho/1999 a 

abril/2001  e maio/2002 a maio/2003 
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Figura 4 - Flutuação populacional de fêmeas de A. fraterculus e A. zenildae capturadas 

em armadilhas tipo McPhail em Jaíba, MG, julho/1999 a abril/2001 e 

maio/2002 a maio/2003 
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após o período chuvoso. Portanto, os fatores climáticos podem ter exercido uma certa 

influência sobre as populações nativas de moscas-das-frutas no norte de Minas Gerais, 

mesmo que seja a nível microclimático como observado por Parra et al. (1982). Segundo 

Aluja (1994), a precipitação pluvial é um dos principais fatores relacionados com a 

flutuação populacional das moscas-das-frutas.  

 Zahler (1991) estudou a flutuação populacional de moscas-das-frutas em dois 

pomares comerciais de mangueira no Distrito Federal. Observou que os maiores valores 

de captura foram durante a época de frutificação e que não existiu correlação entre os 

fatores climáticos e as populações de mosca. Entretanto, em outro trabalho na mesma 

região, concluiu que as populações de tefritídeos foram afetadas pela presença de frutos 

maduros e por condições climáticas, especialmente temperatura e umidade relativa 

(Zahler, 1990). Fato semelhante foi observado por vários autores (Rossi et al., 1988; 

Salles, 1995; Aguiar-Menezes & Menezes, 1996; Canal et al., 1998a; Veloso, 1997; 

Ronchi-Teles, 2000; Uramoto, 2002). 
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Figura 5 - Flutuação populacional de fêmeas de A. fraterculus capturadas em armadilhas 

tipo McPhail em Nova Porteirinha e Jaíba, MG, julho/1999 a abril/2001 e 

maio/2002 a maio/2003 
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Figura 6 - Flutuação populacional de fêmeas de A. zenildae capturadas em armadilhas 

tipo McPhail em Nova Porteirinha e Jaíba, MG, julho/1999 a abril/2001 e 

maio/2002 a maio/2003 
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4.2 Índices de infestação de moscas-das-frutas em goiaba 

 

 Durante todo o período de coleta de frutos (nas duas épocas), C. capitata e 18 

espécies de Anastrepha spp. foram capturadas nas armadilhas (Tabela 2), com 

predominância de A. zenildae seguida de A. fraterculus. Além de C. capitata, apenas 

cinco espécies de Anastrepha foram obtidas de frutos: A. zenildae (71,97%), A. 

fraterculus (22,07%), A. sororcula (3,16%), A. obliqua (2,34%) e A. turpiniae (0,46%) 

(Tabela 4). Em trabalho realizado anteriormente na região, Canal et al. (1998b) 

obtiveram A. zenildae e A. sororcula de goiabas e coletaram A. fraterculus e A. obliqua 

somente em armadilhas. Informações semelhantes foram obtidas por Araújo & Zucchi 

(2003), durante estudos de determinação de índices de infestação de moscas-das-frutas 

em goiaba, em Mossoró, RN, região também semi-árida. 

 Para a determinação dos índices de infestação e intensidade de infestação foram 

utilizados os dados de coleta de frutos de maio/2002 a agosto/2003.  

 No pomar de Jaíba foram coletados frutos durante todo o período e verificado 

frutos infestados em todos os meses de coleta. No pomar de Nova Porteirinha, a coleta 

de frutos iniciou-se em julho/2002, pois o pomar havia sido podado. Neste local somente 

em fevereiro/2003 não foram encontrados frutos infestados. 

 

Tabela 7. Número de goiabas coletadas e infestadas, porcentagem de infestação e 

intensidade de infestação de moscas-das-frutas em dois pomares comerciais 

no norte de Minas Gerais (maio/2002 a agosto/2003) 

 

Frutos (n) Infestação             Adultos (n) 
Local 

Coletados Infestados % I.I. Anastrepha Ceratitis Total 

Jaíba 1412 506 35,8 28,0 763 166 929 

Nova Porteirinha 1317 339 25,7 21,4 556 43 599 

 

 A infestação de moscas-das-frutas em goiaba foi maior em Jaíba (Tabela 7), com 

média de 35,84% de frutos infestados, variando de 10,53% (agosto/2003) a 73,03% 
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(junho/2003). Entretanto, mesmo a infestação sendo alta, nem sempre a intensidade de 

infestação acompanha estes valores, ou seja, a porcentagem de frutos infestados não 

mede a intensidade de infestação destes frutos. Por exemplo, no mês de maior 

intensidade de infestação (dezembro/2002), a porcentagem de frutos infestados foi de 

15,38% (Figura 7). No entanto, um fruto infestado é um fruto perdido, mesmo que tenha 

somente uma larva. Logo, a intensidade de infestação não quantifica a perda na 

produção. Porém, se observar que quanto maior o número de larvas maior a população 

de adultos que emergirá na próxima geração, aí sim este índice é importante, pois, mede 

a intensidade daquela infestação, a qual poderá prejudicar o fruto a ser produzido 

posteriormente. 
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Figura 7 - Índice de infestação (% frutos infestados), intensidade de infestação (I.I.) e 

número de moscas-das-frutas em goiaba Psidium guajava no pomar de Jaíba, 

MG, maio/2002 a agosto/2003 
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 Vários fatores podem influenciar o nível de infestação das moscas-das-frutas nos 

pomares (Nascimento et al., 1982; Parra et al., 1982). Segundo Araújo & Zucchi (2003), 

nas regiões semi-áridas, tudo indica que a precipitação pluvial aliada à disponibilidade 

de hospedeiros são os fatores preponderantes, pois os meses seguintes às maiores 

precipitações pluviais e o período de maior frutificação da goiaba em Mossoró, RN, 

foram justamente os meses de maiores picos populacionais e níveis de infestação. Em 

pomares comerciais, onde predomina um único hospedeiro, a maior densidade 

populacional ocorre na época de maior concentração de frutos maduros (Nascimento & 

Carvalho, 2000). No período de março a junho/2003, houve a maior produção de 

goiabas no pomar. Apesar do número de frutos amostrados ser praticamente o mesmo 

durante os meses de coleta, o tamanho dos frutos, e conseqüentemente o peso, variou 

bastante. 

 Foram coletados 929 tefritídeos (C. capitata e Anastrepha spp.) (Tabela 7) 

durante os 16 meses de coleta no pomar de Jaíba. Das seis espécies de moscas-das-frutas 

obtidas da goiaba, A. zenildae (58,8%), A. fraterculus (13,5%) e C. capitata (20,7%) 

predominaram, correspondendo a 93% do total de fêmeas coletadas. Portanto, pode-se 

afirmar que estas três espécies são as responsáveis pelos altos níveis de infestação do 

pomar. C. capitata foi a segunda espécie que mais contribuiu nos índices de infestação 

da goiaba. Em levantamentos realizados na região, esta espécie estava restrita aos 

pomares domésticos principalmente de áreas urabanas (Canal, 1997). Entretanto, pelo 

fato do pomar de Jaíba localizar-se ao lado de um plantio de 0,5 ha de mamão infectado 

por “meleira”, houve uma infestação significativa de C. capitata nas goiabas, decorrente 

da elevada população desta praga na área. 

 Os índices de infestação foram maiores de março a julho/2003 com um pico em 

junho (73%) (Figura 7), coincidindo com o pico de A. zenildae obtidas de frutos (Figura 

8). Estes resultados estão próximos aos observados no pomar de goiaba de Mossoró 

(Araújo & Zucchi, 2003), RN, onde as mais altas infestações de frutos ocorreram de 

maio a julho, período com os maiores índices populacionais e com predominância de A. 

zenildae (86,9%).   
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 Em Nova Porteirinha, 25,7% dos frutos coletados estavam infestados, com uma 

intensidade de 21,4 (Tabela 7). As maiores infestações foram observadas em março, 

abril, junho e julho/2003 (40%), sendo em março a infestação mais intensa (36,93) 

(Figura 9). Em fevereiro/2003, nenhum fruto coletado estava infestado, ou seja, não 

houve perda na produção. Entretanto foram coletados poucos frutos em relação aos 

outros meses de coleta. As menores infestações foram observadas de julho a 

setembro/2002. Estes frutos foram produzidos logo após uma poda e provavelmente o 

nível populacional de moscas-das-frutas estava baixo pela falta de frutos hospedeiros no 

pomar. 
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Figura 8 - Número de fêmeas de A. zenildae, A. fraterculus e C. capitata obtidas de 

goiabas Psidium guajava em Jaíba, MG, maio/2002 a agosto/2003 

 

 Durante o período de coleta de frutos no pomar de Nova Porteirinha (14 meses), 

foram obtidos 599 adultos (Anastrepha spp. e C. capitata) (Tabela 7). Somente três 
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espécies de Anastrepha foram relacionadas aos frutos neste pomar: A. fraterculus 

(50,3%), A. zenildae (37,8%) e A. obliqua (3,2%), além de 43 espécimes de C. capitata 

(8,6% do total de fêmeas). 

 Neste pomar, foram obtidos resultados semelhantes ao de Jaíba com relação às 

espécies de Anastrepha. Aproximadamente 88% das fêmeas de tefritídeos coletadas 

pertenciam às espécies A. fraterculus e A. zenildae, sendo, portanto também as 

responsáveis pelos altos índices de infestação neste local.  
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Figura 9 - Índice de infestação (% frutos infestados), intensidade de infestação (I.I.) e 

número de moscas-das-frutas em goiaba Psidium guajava no pomar de Nova 

Porteirinha, MG, maio/2002 a agosto/2003 

 

Constatou-se que os altos índices de infestação ocorridos em dezembro/2002 e 

março/abril/2003 foram conseqüência de picos populacionais de A. fraterculus e A. 

zenildae separadamente, com predominância da primeira, ou seja, em cada período uma 

espécie foi responsável pelo dano (Figuras 10 e 11), obedecendo a alternância observada 

na flutuação populacional (em armadilhas) entre essas espécies (Figura 4). Araújo & 

Zucchi (2003) observaram uma interação de A. zenildae e A. sororcula na exploração da 
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Figura 10 - Número de fêmeas de A. zenildae e A. fraterculus obtidas de goiabas 

Psidium guajava em Nova Porteirinha, MG, maio/2002 a agosto/2003 

 

goiaba em Mossoró, RN, sendo que A. zenildae é predominante e a primeira a infestar o 

pomar. Ao contrário de outros estudos realizados em regiões semi-áridas (Nascimento, 

1990; Canal et al., 1998b; Araújo & Zucchi, 2003), A. fraterculus foi a espécie que mais 

contribuiu para os altos índices de infestação em Nova Porteirinha. 

 É importante considerar que as flutuações das populações de Anastrepha spp. são 

dependentes principalmente da disponibilidade de plantas hospedeiras e condições 

climáticas, conforme salientado por vários autores (Puzzi & Orlando, 1965; Bateman, 

1972; Fehn, 1982; Zahler, 1991; Aguiar-Menezes & Menezes, 1996; Canal, 1997 e 

Araújo, 2002). 

 Todavia, verificou-se que, nos dois pomares, os índices de infestação e a 

intensidade de infestação, bem como as flutuações populacionais, não correlacionaram 

com nenhum parâmetro climático (temperaturas média, máxima e mínima, umidade 

relativa, precipitação pluvial e velocidade do vento). Segundo Aluja (1994), os 

parâmetros climáticos, principalmente a precipitação pluvial, são um dos fatores 

abióticos que mais interferem sobre as populações das moscas-das-frutas e, portanto, 
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sobre seus níveis de infestação. Araújo (2002), estudando a influência de fatores bióticos 

e abióticos, constatou que as precipitações pluviais altas e temperaturas baixas foram os 

fatores que mais contribuíram para o aumento do nível de infestação de espécies de 

Anastrepha em goiaba, em Mossoró, RN.  

 Analisando-se a flutuação populacional, os índices de infestação e a intensidade 

de infestação dos tefritídeos nos dois pomares de goiaba, é possível concluir que as 

populações de A. zenildae e A. fraterculus, foram influenciadas principalmente pela 

disponibilidade do fruto hospedeiro. A influência da precipitação pluvial sobre as 

populações de moscas-das-frutas e, conseqüentemente na infestação, na região pode ter 

ocorrido principalmente de forma indireta, ou seja, a precipitação proporcionou 

condições favoráveis para a frutificação e, com isso, ocorreu o aumento da população 

das moscas-das-frutas, como observado por Araújo (2002). Como os pomares eram 

irrigados, constatou-se a presença de frutos o ano inteiro, mesmo assim os maiores picos 

populacionais ocorreram após o período chuvoso. O pico de produção nos dois pomares 

foi de março a junho, período em que se constatou a maior disponibilidade de frutos 

maduros. As chuvas na região normalmente ocorrem de setembro a maio, com as 

maiores precipitações de novembro a janeiro (Antunes, 1994). Entretanto, o clima deve 

ter alguma incidência nessas flutuações, mesmo que seja a nível microclimático, 

influenciando as atividades comportamentais dos indivíduos da população, como 

observado por Parra et al. (1982). 

 

4.3 Parasitóides de larvas/pupas de moscas-das-frutas em goiaba 

 

4.3.1 Parasitismo natural  

 

Com relação ao parasitismo natural de moscas-das-frutas em goiaba no norte de 

Minas Gerais, dos 5.291 frutos coletados, somente em 96 foram obtidos parasitóides, a 

maioria pertencente à família Braconidae, subfamília Opiinae. Dos 10.650 pupários de 

moscas obtidos nos frutos, emergiram apenas 283 parasitóides, pertencente 

principalmente a Doryctobracon areolatus. Também foram obtidos 3 espécimes de 
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Aganaspis pelleranoi (Figitidae, Eucoilinae). O parasitismo natural de moscas-das-frutas 

em goiabas nos pomares comerciais do norte de Minas Gerais foi muito baixo, como 

observado por Canal (1997), que coletou somente quatro espécimes de D. areolatus em 

frutos de goiaba. Segundo Bateman (1972), a maioria dos parasitóides de moscas-das-

frutas ocorre em baixas densidades em condições naturais e dessa forma raramente 

interfere nos níveis de infestações das moscas-das-frutas em pomares comerciais. 

Dos braconídeos parasitóides de moscas-das-frutas, D. areolatus é o que possui a 

mais ampla distribuição geográfica na América Latina, tendo sido registrado do México 

à Argentina (Ovruski et al., 2000). No Brasil, esse parasitóide ocorre de norte à sul 

(Canal & Zucchi, 2000), predominando em várias regiões (Leonel Jr. et al., 1996; 

Veloso, 1997; Matrangolo et al., 1998; Uchoa-Fernandes, 1999; Aguiar-Menezes, 2000). 

Não houve correlação entre o número mensal de adultos de parasitóides e 

nenhum fator climático estudado (temperatura média, precipitação, umidade relativa e 

velocidade do vento). Todavia, analisando os dados obtidos no presente estudo, 

verificou-se que as flutuações em número nas populações dos opiíneos foram 

significativamente correlacionadas com as variações numéricas nas populações de 

Anastrepha spp. (r = 0,74 em 1999/2001 e r = 0,82 em 2002/2003; P ≥ 0,05) (Figura 11). 

Correlações positivas entre o número de adultos de opiíneos e os de moscas do gênero 

Anastrepha indicam uma relação dependente da densidade direta, como foi observado 

também por Aguiar-Menezes (2000). Não foi verificada nenhuma associação de 

parasitóide com C. capitata.  

O parasitismo natural na primeira época de coleta foi de 4,88%, variando de 2,63 

a 21,43%. Na segunda época de coleta, o parasitismo variou de 2,5 a 100%, com média 

de 4,28%. Em algumas coletas não houve emergência de moscas, emergindo pelo menos 

um parasitóide, o que contribuiu para o índice de 100% de parasitismo em alguns meses. 

Não houve emergência de parasitóides em alguns meses (Figura 11). 
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Figura 11 - Flutuação populacional de Doryctobracon areolatus e de seus hospedeiros 

em dois pomares comerciais de goiaba no norte de Minas Gerais,  

maio/1999 a abril/2001 e maio/2002 a agosto/2003 
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4.3.2 Liberação e recaptura (capacidade de sobrevivência) do parasitóide exótico 

Diachasmimorpha longicaudata  

 

 O objetivo das liberações de D. longicaudata em campo foi conhecer a 

capacidade do parasitóide em atacar larvas de moscas-das-frutas no ecossistema semi-

árido do norte de Minas Gerais em pomares comerciais de goiabas. 

 Em fevereiro/2003, realizou-se a primeira liberação do parasitóide D. 

longicaudata no pomar de Jaíba e no pomar de Nova Porteirinha. Inicialmente 

liberaram-se aproximadamente 1.800 casais em cada pomar. Posteriormente realizaram-

se liberações sucessivas totalizando aproximadamente 34.000 casais por pomar em 15 

liberações. 

 Foram recuperados 37 espécimes de D. longicaudata (24 em Jaíba e 13 em Nova 

Porteirinha) durante o período de liberação (Tabela 8). Apesar do baixo número de 

indivíduos de D. longicaudata recuperados, o resultado demonstrou que a espécie 

fechou o ciclo nas condições locais. Liberações realizadas no Recôncavo da Bahia e no 

Submédio do São Francisco (cerca de 60.000 indivíduos), resultaram em recuperação 

efetiva do D. longicaudata (Carvalho et al., 1998 e Nascimento et al., 1998).  

 

Tabela 8. Número de casais de D. longicaudata liberados e número de parasitóides 

obtidos em goiabas infestadas por moscas-das-frutas, durante o período de 

liberação em Nova Porteirinha e Jaíba, MG, fevereiro a agosto/2003 

 

                    Parasitóides 
Locais No de casais 

D. longicaudata D. areolatus Total 

Nova Porteirinha 34.250 13 18 31 

Jaíba 34.650 24 28 52 

Total 68.900 37 46 83 

 

Constatou-se que não houve competição pelo nicho entre as espécies, pois não 

foi observada redução na população de parasitóides nativos devido à ação do parasitóide 
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exótico (Figura 12). Nos dois pomares, D. areolatus predominou sobre D. longicaudata 

após as liberações, observando-se um aumento no número do parasitóide nativo após o 

início das liberações do exótico. É importante ressaltar que esta espécie poderá se 

estabelecer na região com base na hipótese de Sivinski et al. (1998). Segundo estes 

autores, D. longicaudata e D. areolatus são capazes de co-existirem abundantemente em 

LaBelle (Flórida), pois D. areolatus apresenta maior capacidade de localizar o hábitat de 

seu hospedeiro (planta) e D. longicaudata apresenta maior capacidade de explorar o 

hospedeiro (larva). Dessa forma, baseando-se nos resultados obtidos no presente estudo, 

D. longicaudata possui grandes chances de se estabelecer, sem comprometer as relações 

tritróficas pré-existentes.  

O fato de ter ocorrido baixa taxa de parasitismo natural, como já citado (item 

4.3.1), deve ser considerado como uma vantagem do ponto de vista do manejo, pois 

pode-se considerar apenas a possibilidade de ações de controle biológico inundativo, já 

que o parasitóide exótico conseguiu completar o ciclo nestas condições e não afetou a 

população do nativo. 

As coletas de frutos neste trabalho foram feitas na planta e no solo, de acordo 

com a disponibilidade e não obedecendo a nenhum critério. Procurou-se também coletar 

frutos bem maduros, porém em algumas coletas isto não foi possível pela não 

disponibilidade destes no campo. Estes fatos podem ter sido os responsáveis pelo 

pequeno número de parasitóides recuperados dos frutos. Segundo Sivinski et al. (1996), 

a remoção do fruto do campo durante a amostragem diminui o período em que as larvas 

são suscetíveis ao ataque, resultando em um parasitismo subestimado. Haramoto & Bess 

(1970) consideraram que o baixo número de D. longicaudata coletado em goiabas 

colhidas das plantas foi devido às amostragens de frutos insuficientemente maduros, 

pois observaram fêmeas do parasitóide atacando larvas de frutos no solo. Aguiar-

Menezes & Menezes (2002) observaram que a diversidade de espécies de parasitóides 

aumentou quando os frutos permaneceram de quatro a mais dias no campo. 
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     início da liberação do parasitóide exótico  

   

Figura 12 - Número de parasitóides (nativo e exótico) obtidos de goiaba em dois 

pomares comerciais no norte de Minas Gerais (maio/2002 a agosto/2003) 

 

Os pontos favoráveis da introdução de D. longicaudata na região são a alta 

atividade de exploração dos recursos disponíveis em uma área pelas fêmeas (Sivinski et 

al., 1998), a intensa atividade de forrageamento em frutos no solo (Purcell et al., 1994) e 

a facilidade de criação em laboratório.  

Silva (1993) observou que das 10 espécies de frutos coletados no Estado do 

Amazonas, em duas espécies, as larvas das moscas tiveram alta porcentagem de 

parasitismo. Em razão das frutas terem casca fina e polpa rasa, as larvas das moscas-das-

frutas são mais facilmente localizadas e ficam mais vulneráveis ao parasitismo. A 

capacidade de fêmeas de D. longicaudata em localizar e parasitar larvas de A. 

fraterculus em hospedeiros silvestres foi avaliada por Sugayama (2000). Constatou que 

liberações inundativas do parasitóide exótico concentradas durante períodos de 

frutificação da gabiroba seriam eficientes na diminuição da população da praga. 

Portanto, é plausível supor que fêmeas de D. longicaudata liberadas em hospedeiros 
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silvestres de áreas vizinhas aos pomares comerciais do norte de Minas Gerais, 

aumentariam significativamente a mortalidade de larvas de moscas-das-frutas. Isso 

indica o potencial do umbu, da serigüela e do juá como fontes naturais de multiplicação 

do parasitóide exótico, permitindo assim a manutenção da população de parasitóides ao 

longo do ano, já que essas espécies estão largamente distribuídas em toda a região, além 

de produzir frutos em grande quantidade e em diferentes épocas do ano. 

O fato de um parasitóide atacar a espécie que se deseja controlar, em laboratório, 

não significa que ele atacará a praga em condição natural (Lewis et al., 1990). As 

liberações massais de D. longicaudata na região produtora de maçãs do Brasil 

(Sugayama, 2000) mostraram que a chance do parasitóide se estabelecer é baixa por 

restrições fisiológicas da espécie, por exemplo, tolerância a clima frios (Eitam, 1998). 

Entretanto, a região norte de Minas Gerais apresenta clima seco e quente e os pomares 

comerciais recebem irrigação durante todo o período seco do ano. Esta espécie adaptou-

se bem em todos os locais em que foi introduzida (Wharton et al., 1981; Wong et al., 

1984; Jirón & Mexzon, 1989; Aluja et al., 1990; Eskafi, 1990; Baranowsky et al., 1993; 

Carvalho et al., 1995).  

Demonstrou-se neste estudo que D. longicaudata se desenvolveu 

satisfatoriamente em A. zenildae e A. fraterculus, mesmo usando C. capitata como 

hospedeiro alternativo em laboratório. O ideal é que mais estudos com relação à 

adaptação deste parasitóide sejam desenvolvidos em cada região, considerando-se os 

fatores locais. É importante salientar também que, para empregar adequadamente D. 

longicaudata em programas de manejo de moscas-das-frutas, é necessário obter dados 

mais conclusivos sobre os impactos desses inimigos naturais sobre as populações de 

tefritídeos-pragas, os quais somente serão obtidos por meio do monitoramento das 

flutuações populacionais dessas pragas e de seus parasitóides durante os períodos de 

sucessivas liberações. 

 

 



5 CONCLUSÕES 

 

 Um total de 18 espécies de Anasterpha, além de Ceratitis capitata, ocorre em 

pomares comerciais de goiaba na região norte de Minas Gerais. 

 

 Anastrepha zenildae, A. fraterculus, A. sororcula, A. obliqua, A. turpiniae e 

Ceratitis capitata são espécies que utilizam a goiaba como hospedeiro na região.  

 

A. zenildae e A. fraterculus são espécies dominantes e responsáveis pelos 

maiores índices de infestação em goiaba. 

 

 A. turpiniae, A. manihot, A. leptozona e A. barbiellinii são registradas pela 

primeira vez no norte de Minas Gerais. 

 

A disponibilidade de frutos maduros é o fator responsável pela determinação do 

tamanho das populações das espécies mais abundantes de moscas-das-frutas e, 

conseqüentemente, das maiores infestações. 

 

 Doryctobracon areolatus é o único braconídeo parasitóide de espécies de 

Anastrepha  em goiaba no norte de Minas Gerais, em condições naturais. 

 

 O parasitismo natural de moscas-das-frutas em goiaba na região norte de Minas 

Gerais é baixo e dependente da densidade direta de seus hospedeiros. 
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Diachasmimorpha longicaudata parasita larvas de moscas-das-frutas em goiaba 

na região semi-árida de Minas Gerais. 
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APÊNDICE 1. Quantidade e peso de goiabas coletadas e infestadas, número de pupários 

de moscas-das-frutas e índices de infestação no pomar de Jaíba, MG. 

(maio/1999 a abril/2001 e maio/2002 a agosto/2003) 

 

Frutos coletados Frutos infestados Índices de Infestação 
Mês/ano 

Número Peso (kg) Número Peso (kg)
Pupários

F.I. (%)1 I.I.2

mai/99 197 25,12 40 5,10 81 20,30 15,88

jun/99 212 34,37 2 0,32 3 0,94 9,38

jul/99 33 4,47 5 0,68 7 15,15 10,29

ago/99 16 1,61 0 0 0 0 0

set/99 55 4,67 0 0 0 0 0

out/99 142 16,27 62 7,11 72 43,66 10,13

nov/99 97 11,9 0 0 0 0 0

dez/99 107 12,06 16 1,80 37 14,95 20,56

jan/00 97 9,8 50 5,05 233 51,55 46,14

fev/00 39 3,57 21 1,92 54 53,85 28,13

mar/00 35 4,56 20 2,60 193 57,14 74,23

abr/00 59 7,5 48 6,10 419 81,36 68,69

mai/00 57 7,2 52 6,57 727 91,23 110,65

jun/00 81 13,13 75 12,16 753 92,59 61,92

jul/00 89 12,05 71 9,61 662 79,78 68,89

ago/00 82 8,27 61 6,16 641 74,39 104,06

set/00 90 7,65 79 6,71 718 87,78 107,00

out/00 37 4,24 28 3,21 273 75,68 85,05

nov/00 24 2,95 9 1,10 17 37,50 15,45

dez/00 123 13,86 76 8,57 381 61,79 44,46

jan/01 25 2,53 19 1,92 78 76,00 40,63

fev/01 14 1,28 11 1,01 86 78,57          85,15 
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APÊNDICE 1. Quantidade e peso de goiabas coletadas e infestadas, número de pupários 

de moscas-das-frutas e índices de infestação no pomar de Jaíba, MG. 

(maio/1999 a abril/2001 e maio/2002 a agosto/2003) 

 

Frutos coletados Frutos infestados Índices de Infestação 
Mês/ano 

Número Peso (kg) Número Peso (kg)
Pupários

F.I. (%)1 I.I.2

mar/01 38 4,95 26 3,39 43 68,42 12,68

abr/01 68 8,65 38 4,83 58 55,88 12,01

mai/02 97 12,43 19 2,55 91 19,59 35,70

jun/02 71 11,51 28 4,32 45 39,44 10,42

jul/02 95 12,86 11 1,71 55 11,58 32,19

ago/02 51 5,15 9 1,10 45 17,65 40,88

set/02 110 9,35 15 1,31 47 13,64 35,76

out/02 109 12,49 48 5,93 132 44,04 22,28

nov/02 91 11,17 41 5,36 129 45,05 24,05

dez/02 52 5,86 8 1,40 100 15,38 71,33

jan/03 98 9,90 33 4,50 104 33,67 23,10

fev/03 93 8,52 15 1,23 28 16,13 22,81

mar/03 98 12,76 40 5,02 113 40,82 22,50

abr/03 118 15,00 65 8,58 240 55,08 27,97

mai/03 99 17,12 50 8,61 163 50,51 18,92

jun/03 89 13,57 65 9,95 394 73,03 39,61

jul/03 103 9,64 55 7,21 244 53,40 33,85

ago/03 38 1,71 4 0,40 7 10,53         17,34 
1Frutos infestados 
2Intensidade de infestação 
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APÊNDICE 2. Quantidade e peso de goiabas coletadas e infestadas, número de pupários 

de moscas-das-frutas e índices de infestação no pomar de Nova 

Porteirinha, MG. (maio/1999 a abril/2001 e maio/2002 a agosto/2003) 

 

Frutos coletados Frutos infestados Índices de Infestação 
Mês/ano 

Número Peso (kg) Número Peso (kg)
Pupários

F.I. (%)1 I.I.2

mai/99 42 6,92 25 4,12 85 59,52 20,63

jun/99 20 3,20 12 1,92 71 60,00 36,98

jul/99 20 3,50 9 1,59 33 45,00 20,75

ago/99 35 4,80 6 0,82 26 17,14 31,71

set/99 87 16,06 9 1,66 27 10,34 16,27

out/99 32 4,96 10 1,55 50 31,25 32,26

nov/99 27 4,24 4 0,63 7 14,81 11,11

dez/99 4 0,66 4 0,66 15 100,00 22,73

jan/00 3 0,16 0 0 0 0 0

fev/00 3 0,27 0 0 0 0 0

mar/00 32 4,44 17 2,36 43 53,13 18,22

abr/00 84 13,64 54 8,77 327 64,29 37,29

mai/00 48 7,91 32 5,27 148 66,67 28,08

jun/00 16 2,56 9 1,44 76 56,25 52,78

jul/00 9 1,59 5 0,89 18 55,56 20,22

ago/00 13 1,78 6 0,82 10 46,15 12,20

set/00 26 4,80 16 2,95 44 61,54 14,92

out/00 2 0,31 0 0 0 0 0

nov/00 20 3,14 17 2,67 105 85,00 39,33

dez/00 27 4,46 15 2,48 260 55,56 104,84

jan/01 58 3,11 27 1,45 224 46,55 154,48

fev/01 24 2,13 12 1,07 64 50,00 59,81
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APÊNDICE 2. Quantidade e peso de goiabas coletadas e infestadas, número de pupários 

de moscas-das-frutas e índices de infestação no pomar de Nova 

Porteirinha, MG. (maio/1999 a abril/2001 e maio/2002 a agosto/2003) 

 

Frutos coletados Frutos infestados Índices de Infestação 
Mês/ano 

Número Peso (kg) Número Peso (kg)
Pupários

F.I (%)1 I.I.2

mar/01 29 4,42 16 2,44 59 55,17 24,18

abr/01 81 13,16 52 8,45 249 64,20 29,47

mai/02 0 0 0 0 0 0 0

jun/02 0 0 0 0 0 0 0

jul/02 83 14,7 4 0,54 5 4,82 9,26

ago/02 90 12,33 3 0,32 5 3,33 15,63

set/02 110 20,30 7 1,29 18 6,36 13,95

out/02 120 18,58 28 6,61 91 23,33 13,77

nov/02 119 18,71 32 5,82 56 26,89 9,62

dez/02 137 22,62 51 9,02 241 37,23 26,72

jan/03 89 4,77 17 1,03 34 19,10 33,01

fev/03 25 2,22 0 0 0 0 0

mar/03 113 15,67 45 7,50 277 39,82 36,93

abr/03 120 19,48 49 9,33 254 40,83 27,22

mai/03 99 16,32 22 3,53 36 22,22 10,20

jun/03 90 14,42 36 5,61 87 40,00 15,51

jul/03 105 15,38 43 7,00 129 40,95 18,43

ago/03 17 1,87 2 0,22 3 11,76         13,64 
1Frutos infestados 
2Intensidade de infestação 
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