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LEVANTAMENTO E ANALISE 
, 

FAUNISTICA lE MOSCAS-DAS-

FRUTAS (DIPTERA; TEPHRITIDAE) EM QUATRO LOCAIS DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

Autor: NELITON MARQUES DA SILVA 

Orientador: Prof. Dr. SINVAL SILVEIRA NETO 

RESUMO 

Realizaram-se estudos sobre ocorrência de 

moscas-das-frutas (~m frutos nativos e exóticos em quatro 

locais do Estado do Amazonas, sendo três no município de 

Manaus (bairro do Aleixo, Centro e Estação Experimental de 

Fruticultura Tropical do INPA/BR-174 km 40) e um no municí-

pio de Iranduba. Os trabalhos em condições de campo foram 

conduzidos no período de janeiro/91 a março/92. Foram 

amostrados os frutos de 35 espécies pertencentes a 17 

famílias botânicas, sendo obtidas 38.878 pupas de tefrití-

deos e 721 pupas de lonqueídeos, das quais emergiram 22.019 

e 597 adultos respectivamente e 2.701 parasitóides. As nove 

espécies de moscas-das-frutas identificadas pertencem ao 

gênero Anastrepha Schiner, 1868, sendo A. obliqua (Mac-

quart, 1835) a espécie predominante que infestou maior 

número de hospedeiros, seguida de A. bahiensis Lima 1937 e 

A. fraterculus (Wied., 1830). Este é o primeiro registro de 

A. bahiensis, A. manihoti Lima,1934, A. serpentina (Wied., 

1830) e A. antunesi Lima, 1938 para o Estado do Amazonas. A 
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maioria das espécies de moscas-das-frutas foi parasitada 

por braconídeos (Opiinae e Alysiinae) e algumas por eucoi

lídeos. Foi elaborada uma chave ilustrada para as espécies 

de Anastrepha referidas para a Amazônia brasileira. 



• x x • 

SURVEY AND FAUNISTIC ANALYSIS OF FRUIT FLIES (DIP

TERA; TEPHRITIDAE) IN FOUR SITES OF AMAZON STATE 

SUMMARY 

Author: NELITON MARQUES DA SILVA 

Adviser: Prof. Dr. SINVAL SILVEIRA NETO 

This research deals with the occurrence of 

fruit fly species and their parasitoids from several native 

and exotic fruits collected in four sites: three in the 

county of Manaus (Aleixo, Downtown, "Estaç~o Experimental 

de Fruticultura Tropical - INPA/BR-174 Km 40") and, one at 

the county of Iranduba in the Amazon State, Brazil. The 

studies were carried out from January 1991 to March 1992. 

The collected fruits belonged to 35 species and 18 fami

lies. A total of 38,878 pupae of Tephritidae and 721 of 

Lonchaeidae were obtained, from which emerged 22,019 and 

597 adults besides 2,701 parasitoids. AlI fruit fly speci

mens identified belong to the genus Anastrepha. A. obliqua 

(Macguart, 1835) was the predominant species followed by A. 

bahiensis and A. fraterculus (Wied., 1830). This is the 

first reference of A. bahiensis Lima, 1937, A. manihoti 

Lima, 1934, A. serpentina (Wied., 1830) and A. antunesi 

Lima, 1938 for the State of Amazon. Most the fruit flies 
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species were parasitized by braconids (Opiinae and Alysii

nae) and some by eucoilids. A pictorial key for the fruit 

flies species of Brazilian Amazonian is presented. 



1. I NTRODUÇ~O 

Os insetos pertencentes à família Tephriti

dae, comumente conhecidos por moscas-das-frutas, são tidos 

como uma das principais pragas da fruticultura na América 

tropical. Estas podem causar grandes perdas na produção de 

frutos comerciais, se medidas eficazes de controle não 

forem adotadas. 

Os adultos vivem na parte aérea dos hospe

deiros, que se constituem em locais de acasalamento. As fê

meas colocam os ovos nos frutos, dentro dos quais as larvas 

se desenvolvem. Após completarem seu ciclo evolutivo, 

migram para o solo onde pupam. 

As moscas-das-frutas apresentam ampla dis

tribuição geográfica, com predominância na região Neotro

pical. Dos quinze gêneros de Tephritidae, dois de importân

cia econômica (Anastrepha e Cera ti tis) ocorrem no Brasil. 

Para o gênero Anastrepha estão descritas 193 espécies, das 

quais 78 ocorrem no Brasil, no entanto, ignoram-se os 
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hospedeiros para metade destas espécies (ZUCCHI, 1988; 

NORRBOM & KIM, 1988). 

S~o poucos os registros sobre ocorrência de 

moscas-das-frutas na Amazônia brasileira, sendo que dos 

sete Estados que integram esta região, em apenas dois (Ama

zonas e Pará) há referência desta praga, que dispõe de um 

grande número de frutos. Cerca de 176 espécies de frutífe-

ras, entre nativas e exóticas, exclusive as variedades, são 

conhecidas na região amazônica (CAVALCANTE, 1991). Estas 

frutíferas, favorecidas pelas condições climáticas da re

gião, produzem frutos o ano inteiro, porém intercaladamen

te, constituindo-se em locais potenciais de infest~ção 

permanente das moscas nos pomares comerciais. 

Quanto ao Amazonas, embora tenha sido assi

nalada presença de algumas espécies de Anastrepha, são 

precários os estudos sobre as mesmas e os hospedeiros em 

que ocorrem. 

Neste Estado, a área destinada ao cultivo 

de frutos é cerca de 85.000 ha, produzindo em torno de um 

milhão de toneladas de frutos anualmente (ANUARIO ESTATlS

TICO DO BRASIL, 1992). 

Dada a importância econômica das moscas

das-frutas, estudos básicos devem ser conduzidos, notada

mente na Amazônia, que se caracteriza como uma região de 

expansão da fronteira agrícola, com grande potencial para 

produção de frutos de alto valor nutritivo e econômico. 

O presente estudo teve por objetivo inves-
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tigar a ocorrência e distribuição de moscas-das-frutas em 

seus hospedeiros naturais (frutos nativos e exóticos) no 

Estado do Amazonas, aglutinar informações sobre a taxonomia 

das espécies de moscas referidas para a Amazônia brasileira 

e estimar os índices faunísticos para caracterização e 

delimitação das comunidades. Portanto, constitui-se num 

estudo básico, que poderá subsidiar futuros trabalhos de 

bioecologia dessas moscas na região amazônica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. LEVANTAMENTO POPULACIONAL E BIOECOLOGIA 

2.1.1. ANALISE FAUNÍSTICA 

Em estudos de levantamento e dinâmica de 

populações, a análise faunística é um dos principais recur

sos usados para caracterizar e delimitar as comunidades. 

As informações disponíveis sobre análise 

faunística de moscas-das-frutas na literatura são escassas. 

Grande parte dos trabalhos, particularmente 

os relacionados com flutuação populacional de tefritídeos, 

refere-se apenas aos ítens de freqüência e abundância, não 

os inserindo num contexto de uma análise mais ampla. 

Os parâmetros utilizados numa análise 

faunística, foram relatados por MARGALEF (1951); MOUNTFORD 
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(1962); SOUTHWOOD (1971) e SILVEIRA NETO et aI. (1976), 

destacando-se a freqüência, constância, abundância, domi

nância e diversidade, para caracterizar as comunidades; e o 

índice de similaridade bem como a porcentagem de similari

dade, para delimitar as comunidades. 

Com base na análise faunística de moscas

das-frutas obtidas à partir de coletas em frascos caça

moscas em três municípios do Estado de São Paulo, ARRIGONI 

(1984) observou que Anastrepha fraterculus (Wied., 1830) e 

Ceratitis capitata (Wied., 1824) foram as espécies mais 

abundantes, freqüentes, constantes e dominantes. Através do 

índice de similaridade, o autor concluiu que as regiões de 

Jundiaí e Piracicaba (SP) foram mais semelhantes entre si, 

do que com Limeira (SP). 

Nos levantamentos realizados em diferentes 

regiões do Brasil, MALAVASI & MORGANTE (1980) observaram 

que em 11 dos 14 hospedeiros analisados, a freqüência de 

Anastrepha spp. foi maior que a de C. capitata e Silba 

spp., exceto em citros, quando as freqüências de C. capita

ta e Silba spp. superaram a de Anastrepha spp .. 

NASCIMENTO et aI. (1983) em estudo de 

análise faunística em cinco municípios do Recôncavo Baiano, 

concluíram que A. fraterculus, A. obliqua Macquart, 1835 e 

A. sororcula Zucchi, 1979 foram as espécies mais freqüen

tes, constantes, dominantes e abundantes. Os autores obser

varam que A. fraterculus foi a única espécie que predominou 

nos municípios estudados. 
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Em levantamento realizado num pomar de man

ga, através de frasco caça-moscas, NASCIMENTO et aI. (1991) 

usando índices faunísticos, concluíram que A. oblíqua foi a 

espécie mais freqüente, seguida de A. fraterculus e A. so

rorcula. No entanto, por estar presente em menos de 50% das 

coletas, A. oblíqua foi considerada espécie acessória. 

2. 1.2. FLUTUAÇÃO POPULACIONAL 

Os levantamentos populacionais de tefrití

deos são ree .. lizados em sua maioria, através de frascos 

caça-moscas com atraentes. Este método, inviabiliza uma 

relação consistente entre o hospedeiro, no qual a armadilha 

foi instalada, e as espécies capturadas. Portanto, NORRBOM 

& FOOTE (1989) propõem uma mudança neste tipo de método, 

por outros que priorizem os levantamentos de hospedeiros 

nativos, através de frutos preferencialmente silvestres, 

como forma de se ampliar o conhecimento da biologia das 

espécies ocorrentes. Analogamente, ZUCCHI (1991) referindo

se à espécie Anastrepha bezzii Lima, 1934, que era conside

rada rara para o Brasil, quando o seu hospedeiro (Sterculea 

chicha St. Hill) foi conhecido, esta passou a ser relativa

mente comum. Esse autor ressaltou a "importância do conhe

cimento do hospedeiro nos estudos sobre moscas-das-frutas". 

Um dos primeiros trabalhos sobre sucessão 

hospedeira e dinâmica populacional de moscas-das-frutas no 

Brasil, foi realizado por PUZZI & ORLANDO (1965). Estes 
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autores consideraram a seqüência de hospedeiros, como o 

principal componente responsável pelas mudanças na flu-

tuação populacional de moscas-das-frutas, sendo que a 

interrupção desta sucessão constituiu-se no único fator 

natural capaz de interferir na sua densidade, além da pre

sença de frutíferas da mesma espécie florescendo em dife

rentes épocas. 

ROSILLO & PORTILLO (1971), analisando a 

flutuação da população de tefritídeos em citros, em Bella 

Vista, Argentina, constataram que A. fraterculus e C. capi

ta ta foram as espécies mais impo·ctantes. 

PAVAN (1978) realizou levantamento da ocor

rência de moscas-das-frutas em 36 hospedeiros, em três 

localidades do Estado de São Paulo, constatando infestação 

generalizada por Anastrepha spp., C. capitata e Silba spp .. 

Observou que C. capitata foi a mais freqüente em relação às 

espécies de Anastrepha, enquanto que os lonqueídeos predo

minaram apenas por um mês. 

MALAVASI & MORGANTE (1981) determinaram a 

flutuação da população de adultos, através de armadilhas 

tipo MacPhail modificada, e de larvas de A. fraterculus, 

relacionando com a disponibilidade de frutos hospedeiros, 

no período de 1975 a 1977, em Itaquera-SP. Segundo esses 

autores, o pico de população de adultos sobre cada hospe

deiro, ocorreu cinco semanas após o pico populacional de 

larvas. 
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NASCIMENTO et alo (1982), estudando a flu-

tuação populacional de moscas-das-frutas no Recôncavo Baia-

no, observaram que A. obliqua foi a mais freqüente nos 

pomares cítricos. Ao contrário de A. fraterculus, que 

predominou em hospedeiros tropicais, destacando-se a goia-

beira. 

BOSCAN & GODOY (1987a) estudaram a dinâmica 

de população de A. serpentina Wied., 1830 num pomar de 

sapotilha na Venezuela, usando armadilhas tipo McPhail. Foi 

observado que no período de 1980 a 1982, a população desta 

espécie aumentou em abril, decrescendo drasticamer..te nos 

meses de novembro a março. 
, 

JIRON & HEDSTROM (1988) observaram que as 

moscas-das-frutas apresentaram uma tendência de sincroniza-

ção com uma determinada família de planta hospedeira, e que 

sua população acusou um crescimento durante a estação de 

frutificação dos hospedeiros principais. 

Tendência semelhante foi observada para C. 

capitata, cuja densidade populacional, variou em função da 

disponibilidade de hospedeiros (HARRIS, 1991). 

SOTO-MANITIU & JIRON (1989), estudando a 

dinâmica populacional de moscas-das-frutas em pomares em 

Orontina, Costa Rica, observaram que dos adultos captura-

dos, A. serpentina foi a mais freqüente, seguida por A. 

obliqua, A. striata e A. balloui Stone, 1942 (sic). Aqueles 

autores constataram que o período de máxima abundância des-

tas espécies coincidiu com a estação de frutificação de 
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seus respectivos hospedeiros, ou seja, A. serpentina com a 

frutificação de várias sapotáceas, A. obliqua com anacar

diáceas e A. striata com algumas mirtáceas. 

ZAHLER (1990) realizou estudos de flutuação 

populacional de Tephritidae e Lonchaeidae, em três pomares 

do Distrito Federal, através de frascos caça-moscas, no 

período de 1985-1986. Concluiu que o gênero Anastrepha foi 

o mais freqüente (35,5%), destacando-se as espécies: A. 

obliqua, A. fraterculus, A. bistrigata, Bezzi, 1919; A. 80-

l~orcula Zucchi, 1979 e A. ami ta Zucchi, 1979, enquanto C. 

capitata apresentou freqüência de 35,5%, seguida de Silba 

spp. Embora presentes nos três pomares, a freqüência des

tas, sofreu alternância, durante o estudo, devido à fenolo

gia de cada frutífera. Esse autor destacou que o acme 

populacional atinge o nível de dano, quando os frutos 

caídos não são retirados em tempo hábil. 

Na região do semi-árido Nordestino, o pico 

populacional das espécies de Anastrepha coincidiu com o 

início da estação chuvosa (fev./mar.), apresentando, de um 

modo geral, densidade populacional baixa (NASCIMENTO, 

1990). Esse autor sugeriu ocorrência de uma diapausa 

(quiescência) para as espécies: A. pickeli Lima, 1934 e A. 

dissimilis Stone, 1942, cujas densidades populacionais 

foram maiores no período sêco e na ausência de frutos 

hospedeiros. 

ALUJA et aI. (1990), usando frasco caça-

mosca tipo McPhail, para estudos de flutuação populacional 
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de tefritídeos em Chiapas, México, concluíram que A. ludens 

(Loew, 1873) e A. obliqua foram as espécies mais comuns, 

representando 95,3% de todos os indivíduos capturados. 

No Brasil, ZAHLER (1991) estudando a flu

tuação populacional de moscas-das-frutas em dois pomares de 

manga, através de armadilhas (tipo Melpan), observou que A. 

obliqua foi a mais freqüente em um dos pomares, sendo que 

no outro, esta espécie predominou juntamente com A. soror

cula. A maior densidade populacional ocorreu no período de 

maturação dos frutos. Aquele autor ressaltou que devido ao 

maior espaçamento entre as plantas, os fatores ambientais 

não tiveram nenhuma influência na variação da população. 

JIRON & HEDSTRON (1991) realizaram capturas 

sistemáticas de moscas-das-frutas em quatro localidades da 

Costa Rica, durante 15 meses, associando a flutuação popu

lacional, com a fenologia da manga. Anastrepha spp. corres

pondeu a 97,6% das espécies capturadas. Destas, A. obliqua 

destacou-se como a principal espécie infestante da manga; 

A. striata em goiaba e outras mirtáceas e A. serpentina em 

várias sapotáceas. Esses autores observaram que as espécies 

de Anastrepha apresentaram altas densidades, du~ante os pe

ríodos de maturação dos seus respectivos frutos-hospedeiros. 

2.1.3. FATORES CLIMATICOS 

Os fatores climáticos, como temperatura e 

umidade relativa do ar, influenciam muito a abundância de 
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várias espécies de tefritídeos (BATEMAN, 1972). 

PAVAN (1978) constatou que o pel'íodo seco 

influenciou positivamente na densidade populacional de C. 

capitata em São Paulo; ao contrário do período chuvoso, que 

favoreceu a população de Anastrepha spp. Aquele autor 

observou uma inversão populacional em C. capitata quando a 

temperatuta atingiu valores próximos a 15o C, tornando-se 

predominante. Com o aumento da temperatura ocorreu o inver

so, ou seja, a população de Anastrepha spp. passou a domi

nar. 

FEHN (1981) observou que a temperatura 

mínima, a precipitação e a velocidade do vento influencia

ram na flutuação da população de Tephritidae, enquanto a 

temperatura média, umidade relativa, a precipitação e velo

cidade do vento influenciaram na flutuação populacional de 

Lonchaeidae, no Estado do Paraná. 

Estudando a influência dos fatores climáti

cos na dinâmica de população de Anastrepha? em três municí

pios do Rio Grande do Sul, FEHN (1982) concluiu que a 

temperatura máxima, média e mínima, umidade relativa, 

precipitação e velocidade do vento não tiveram nenhuma 

influência na dinâmica populacional destas moscas, sugerin

do, por sua vez, que a presença de hospedeiros alternativos 

é o fator determinante na flutuação populacional dos tefri

tídeos. 

NASCIMENTO et aI. (1982) observaram que 

quanto mais alta a umidade relativa do ar, maior foi a ati-
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vidade das moscas-das-frutas, particularmente nas horas 

mais qU8rltes do dia. Segundo aqueles autores, as tempera

turas média e máxima e a umidade relativa do ar, foram os 

parâmetros meteorológicos que mais influenciaram na coleta 

de Anastrepha spp. Entretanto, a temperatura mínima e a 

precipitação pluvial não apresentaram nenhum efeito sobre 

estas coletas. 

Para C. capitata, a temperatura (registrada 

macroclimaticamente) foi o fator que mais influiu na sua 

dinâmica populacional (PARRA et al., 1982). Esses autores 

ressaltaram que, quando os fatores meteorológicos foram 

registrados microclimaticamente, a população desta mosca 

correlacionou-se negativamente com a umidade relativa e 

positivamente com a temperatura. 

BOSCAN & GODOY (1987a) observaram que a 

umidade relativa e a precipitação pluviométrica não tiveram 

nenhuma influência na flutuação populacional de A. serpen

tina num pomar de sapotilha. Em trabalho posterior, BOSCAN 

& GODOY (1987b) observaram que durante alguns meses, muitos 

exemplares de A. striata foram capturados, quando a umidade 

relativa e a precipitação pluviométrica estavam altas, ape

sar desta correlação não ter se mostrado constante durante 

o período de estudo. Nenhuma correlação foi observada entre 

a temperatura e a flutuação populacional desta espécie. 

ZAHLER (1990) concluiu que a umidade rela

tiva do ar e a temperatura mínima foram os fatores climáti

cos, que condicionaram o crescimento populacional dos 
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tefritídeos em cada um dos pomares estudados no Distrito 

Federal. 

2 _ 1_ 4 _ ES~CIES COLETADAS 

SEFFER (1961) referindo-se às pragas que 

atacam as plantas cultivadas na Amazônia, cita ocorrência 

de A. fraterculus, A. pickeli e A. serpentina. 

Estudando a taxonomia das moscas-das-frutas 

do gênero Anastrepha, ZUCCHI (1977) considerou o complexo 

fraterculus, constituído por 17 espécies, das quais, oito 

foram assinaladas para o Brasil. 

Posteriormente, ZUCCHI (1978) relacionou 74 

espécies, das quais, 11 eram espécies novas, que foram des

critas posteriormente (ZUCCHI, 1979). Do total de espécies 

relacionadas por esse autor, 16 ocorrem na Amazônia, sendo 

nove no Pará e sete no Amazonas. 

Porém, após exame acurado dos exemplares de 

moscas-das-frutas descritos como A. longicauda Lima, 1934 e 

A. hendeliana Lima, 1934, ambas coletadas no Amazonas, ZUC

CHI (1981) constatou que são co-específicos, sendo A. 

hendellana sinonímia de A. longicauda. Desta forma, o 

número de espécies referidas para a Amazônia, passou a ser 

quinze. Pela classificação infragenérica de NORRBOM & KIM 

(1988), estas pertencem a sete grupos taxonômicos: frater-

culus; robusta Greene, 1934; benjaminl Lima, 1938; chi-
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clayae Greene, 1934; serpentina, striata e mucronota Stone, 

1942. 

Posteriormente, ZUCCHI (1988) descreveu um 

exemplar de mosca-das-frutas (A. megacantha) proveniente do 

Amazonas, como espécie nova, elevando assim para 16 o total 

de espécies relacionadas para a referida região. 

Atualmente, estão relacionadas para a 

região amazônica, 26 espécies do gênero Anastrepha Schiner 

(SEFFER, 1961; ZUCCHI, 1977; ZUCCHI, 1978; ZUCCHI, 1988; 

NORRBOM, 1991; COUTURIER et al., 1993). 

KORYTKOWSKI & OJEDA (1968), estudando as 

moscas-das-frutas na região Noroeste do Peru, relacionaram 

35 espécies do gênero Anastrepha, onde 21 delas foram 

registradas pela primeira vez para a região, e duas, tidas 

como espécies novas. Das espécies estudadas, A. fraterculus 

foi considerada a mais importante na região peruana, de um 

total de 29 espécies coletadas. Foi observado que A. dis

tincta; A. extensa Stone, 1942; A. mombinpraoptans Seín, 

1933 (sic); A. dissimilis Stone, 1942; A. chiclayae Greene, 

1934; A. rheediae Stone, 1942 e A. striata, ocorreram nas 

diferentes zonas ecológicas, porém, em baixa densidade 

populacional (KORYTKOWSKI & OJEDA, 1969). 

Pelos estudos populacionais com tefritídeos 

realizados em cinco municípios do Paraná, FEHN (1981) 

obteve 21 espécies das famílias de Tephritidae e Lonchaei

dae. As espécies mais abundandes foram: Lonchaea wiedeman

ni, L. aculeata, L. cha.lybea., A. fra.tercull.lB e C. ca.pita.ta.. 
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NASCIMENTO & ZUCCHI (1981), em levantamento 

de moscas-das-frutas realizado no Recôncavo Baiano durante 

trinta e seis meses, através de frascos caça-moscas, cole

taram 17.833 indivíduos, sendo a maioria pertencente ao 

gênero Anastrepha (99,25%), representado por 20 espécies; 

além de C. capitata, Hexachaeta e Tomoplagia. Do gênero 

Anastrepha, as espécies mais comuns foram: fraterculus, 

obliqua, sOl~orcl.lla, distincta. e serpentina.. 

SILVA et aI. (1981) registraram ocorrência 

de A. manihoti Lima, 1934 e A. pickeli, em levantamento de 

insetoA realizado na região amazônica, como duas das prin

cipais pragas da mandioca. 

Em levantamento de insetos realizados em 

Ibiúna (SP), BERGMANN et aI. (1984), usando vários tipos de 

armadilhas, coletaram 1.756 exemplares de C. capitata. e 

647 de Ana.strepha spp. 

HEDSTROM (1987) realizou coletas em goiaba 

em oito localidades do Equador, obtendo adultos de A. 

stria.ta. (71%), A. odonata. (7,7%) A. fraterculus (3,1%) e C. 

ca.pita.ta (18,5%) sendo que esta última, ocorreu apenas na 

região central de Guayaquil, a qual é circundada por sava

nas e floresta sazonal decídua. 

Em levantamento realizado em Chiapas, Méxi

co, através de armadilhas tipo McPhail, ALUJA et aI. 

(1987a) coletaram 21 espécies pertencentes a 5 gêneros, 

sendo a maioria Anastrepha., com cinco novos registros de 

espécies. 
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SEGARRA (1988) realizou levantamento de 

moscas-das-frutas em Porto Rico, no período de 1986-87, em 

pomares de manga. Constatou que A. obliqua foi a principal 

espécie infestante, apresentando baixo nível de infestação 

para as variedades comerciais de manga. 

JIRON et alo (1988) realizaram amplo estudo 

sobre a distribuição de plantas hospedeiras, de 28 espécies 

de moscas-das-frutas do gênero Anastrepha, na Costa Rica, 

através de coletas de frutos, uso de armadilhas, bem como 

referências bibliográficas e espécimens de museus. Esses 

autores fizeram 10 novos registros de espécies de moscas

das-frutas para Costa Rica. 

NORRBOM (1991) relacionou as espécies A. 

shannoni Stone, 1942 e A. atrigona Hendel, 1914, ocorrendo 

no Estado do Amazonas. Estas espécies fazem parte do grupo 

grandis. O autor não fez registro de hospedeiros para as 

referidas espécies. 

HERNANDEZ-ORTIZ (1992) citou que no México, 

o gênero Anastrepha está representado por 30 espécies em 11 

grupos taxonômicos. 

Recentemente, NORRBOM (1993) descreveu 2 

novas espécies do gênero 

niente de Rancho Grande, 

Anastrepha: A. aberrans, prove

Venezuela e A. freidbergi, de 

Pakitza, Peru, cuja característica principal, é a presença 

de padrões alares atípicos. 

MARTINS et alo (1993) coletaram seis espé-

cies de moscas-das-frutas, em levantamento realizado no 
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norte do Espírito Santo através de frascos caça-moscas e 

frutos de mamão infestados. Das espécies Goletadas, C. 

capitata foi a mais comum. 

2.1.5. PLANTAS HOSPEDEIRAS 

o comportamento alimentar das larvas de 

moscas-das-frutas abrange tanto a monofagia estrita, pas

sando pela oligofagia, como a polifagia. Na classificação 

proposta por FLETCHER (1989), são consideradas monófagas, 

aquelas espécies que infestam hospedeiros pertencentes a um 

mesmo gênero ou família; estenófagas, referem-se às espé

cies que se desenvolvem num pequeno número de hospedeiros 

intimamente relacionados; oligófagas compreendem as espé-

" cles que infestam uma gama restrita de hospedeiros, sendo 

que a maioria destes, pertence a uma única família botâni

ca, e por último, as espécies polífagas, que infestam vá

rios frutos hospedeiros. 

Grande parte das larvas de Tephritidae tem 

na polpa dos frutos sua principal fonte de alimentação. 

Contudo, há espécies que se alimentam de brotos terminais, 

ovários em desenvolvimento e sementes, (MCPHAIL & BERRY, 

1936; BAKER et al., 1944; STONE, 1942a; KORYTKOWSKI, 1974; 

PE~A & BELLOTTI, 1977; BATRA, 1979; CARABALLO, 1985; JIRON 

& HEDSTROM, 1988; ZUCCHI et al., 1991; SANTOS et alo 1993). 

Uma grande quantidade de hospedeiros é in

festado por moscas-das-frutas. Foram registradas cerca de 
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270 espécies de plantas em 41 famílias, que são hospedeiras 

de Anastrepha. No entanto, não são conhecidos os hospedei

ros para mais da metade das espécies de Anastrepha. Tendo 

como agravante, o registro de ocorrência de uma dada espé

cie num hospedeiro considerado acidental, ou seja, o que 

está localizado próximo aos hospedeiros principais, com 

alta densidade populacional da mosca, ou baseado em iden

tificações errôneas (NORRBOM & KIM, 1988). 

Considerando que a maioria das frutas 

produzidas no Brasil, é infestada, basicamente por dois 

gêneros de moscas-das-frutas: Anastrepha e Ceratitis (MALA

VASI et aI., 1980), a presença da mosca oriental Dacus 

dorsalis no Suriname, próxima à região amazônica, pela sua 

elevada polifagia, constitui-se, segundo MORGANTE (1987), 

numa séria ameaça à fruticultura brasileira. No Suriname, 

esta praga infesta diversas frutas, destacando-se: Averrhoa 

carambola (carambola), Achras zapota (sapoti), Citrus SPP'$ 

Eugenia javanica (perita), Eugenia uniflora (pitanga), 

Malpighia punicifolia (cereja), Mangifera indica (manga) e 

Psidium guajava (goiaba). 

Na Amazônia brasileira, SEFFER (1961) rela

cionou A. fraterculus ocorrendo em Mangifera indica (man

ga), Spondias mombin (taperebá), Psidium sp. (araçá), P. 

guajava (goiaba), Passiflora edulis (maracujá) e Citrus 

spp.; A. pickeli em Manihot esculenta (mandioca) e A. 
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serpentina emPouteria caimito(abiu) eAchras zapota(sapoti). 

Trabalhos sobre levantamentos de moscas

das-frutas e seus respectivos hospedeiros, na Venezuela, 

registraram A. striata ocorrendo não apenas em Psi di um 

spp. mas também em Syzygium malaccense (pera d'água), 

P:l.'unus persi cae (pêssego) e Ci trus sinensis (laranj a) ; A. 

balloui (sic) em Terminalia catappa (chapéu-de-sol), Ster

culea apetala (camoruco); A. fraterculus em Pyrus malus 

(maçã), P. guajava (goiaba), Eugenia punicaefolia (goiaba

de-monte), P. persic8.e (pêssego), Ci trus sinensis (laran

j a) , Inga spp. ~ M. ind.ica (m8.nga) e Eryobotry8. j8.ponic8. 

(nêspera), (BALLOU, 1945; BRICE~O, 1975; BRICE~O, 1979). 

BOSCAN et alo (1980) realizaram um amplo 

estudo das espécies de Anastrepha, quanto à distribuição na 

Venezuela e hospedeiros. A. fraterculus e A. mombinpraop

tans (sic) foram as que ocorreram em maior número de hospe

deiros. A. striata e A. distincta foram as duas únicas 

espécies que ocorreram em hospedeiros pertencentes ao mesmo 

gênero, ou seja, Psidium spp. e Inga spp. respectivamente. 

Pêssego, caqui, citros e nêspera constitui

ram-se na seqüência de hospedeiros usados pelas moscas-das

frutas, para manutenção e aumento da sua população na 

região de São Paulo (PUZZI & ORLANDO, 1965). O que foi 

constatado por MALAVASI & MORGANTE (1981) ao relatarem que 

a presença de diferentes fruteiras para consumo pessoal, 

próximo aos plantios comerciais, constituem-se em repositó

rios naturais, contribuindo para manutenção da população 
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das moscas no período da entre safra, reinfestando os poma

res, quando os frutos tornam-se disponíveis. 

ESKAFI & CUNNINGHAM (1987) coletaram cerca 

de 5.750kg de frutos, de 89 espécies de plantas, em 32 re

giões da Guatemala, por um período de 10 anos. Os autores 

registraram ocorrência de C. capitata em 38 hospedeiros, 

cinco espécies de Anastrepha infestando outros 37 e To

xot1:'ypana curvicauda em apenas um fruto hospedeiro (Carica 

papaya) . 

De um total de mais de 90 espécies de 

frutos coletados, 39 espécies representando 12 famílias 

botânicas, estavam infestadas por Anastrepha e Toxotrypana, 

em Chiapas, México (ALUJA et. al., 1987). Segundo estes 

autores as espécies de tefritídeos mais freqüentes foram: 

A. ludens (Loew, 1873); A. serpentina; A. obliqua e A. 

fraterculus. 

MARTINS & ALVES (1988) registraram ocorrên

cia de C. capitata infestando mamão da cultivar Sunrise 

Solo, no Norte do Estado do Espírito Santo. Convém ressal

tar que esta mosca infesta mais de 250 espécies de plantas 

hospedeiras, preferencialmente as introduzidas (MORGANTE, 

1991). Segundo este autor, na região do Nordeste brasilei

ro, Terminalia catappa constitui-se num dos principais hos

pedeiros da mosca-da-mediterrâneo. 

LIQUIDO et alo (1989) coletaram 953.660 

frutos no Havaí, durante 36 anos, para determinar os níveis 

de infestação por C. capitata. Os autores observaram que 
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das 196 espécies de frutos, 60 eram hospedeiros nativos 

desta mosca e que Solanum pseudocapsicum e Coffea arabica 

foram os hospedeiros mais importantes. 

LEYVA & REYES (1989), em levantamento de 

população de moscas-das-frutas realizado no Noroeste do 

México, registraram Sargenta greggi Coult. (Rutaceae) como 

um novo hospedeiro de A. montei Lima, 1934, considerada, na 

região, como praga da mandioca. 

ESKAFI & KOLBE (1990) coletaram amostras de 

1.137 frutos, de 30 plantas hospedeiras, infestadas por C. 

capitata e Anastrepha spp., no período de 1980-83 na Guate

mala. A. ludens foi a mais abundante, sendo encontrada num 

intervalo de 10 a 2000m de altitude. Aqueles autores obser

varam que C. capitata infestou a maioria dos frutos de 

clima temperado e Anastrepha spp. a maioria dos frutos tro

picais. 

KOLBE & ESKAFI (1989) descreveram uma 

metodologia para avaliar as plantas hospedeiras preferidas 

de C. capitata, que consistia em contar o número de veze em 

que um hospedeiro apresentava mais pupas/kg de fruto em re

lação aos demais, numa mesma amostragem. Os autores conclu

íram que Coffea arabica foi o hospedeiro preferido, seguido 

por Eriobotrya japonica (nêspera) e Citrus spp. 

BRESSAN & TELES (1991a) relacionaram 11 

hospedeiros pertencentes a seis famílias e nove gêneros, em 

quatro municípios do Estado de São Paulo. 

índices de infestação de Anastrepha spp. 

Com 

e C. 

base nos 

capitata~ 
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consideraram como primários, para a Regiao de Ribeirão 

Preto-SP os hospedeiros: Spondias velunosa (cajá-mirim); S. 

purpurea (ciriguela); Averrhoa carambola (carambola) e 

Eugenia uniflora (pitanga), e secundários: Mangifera indica 

(manga); Psidium guajava (goiaba); E. uvalha (uvaia) e Ci-

trus sinensis (laranja). 
, 

HERNANDEZ-ORTIZ & P~REZ-ALONSO (1993) 

coletaram frutos de 55 espécies de plantas da floresta 

tropical pluvial em Veracruz, México, onde 23,1% estavam 

infestados por Anastrepha spp. Esses autores registraram 

várias associações entre os frutos-hospedeiros desta região 

e as espécies de moscas-das-frutas. 

2.2. IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

Os danos causados pelas moscas-das-frutas 

podem ser classificados como diretos e indiretos. São 

considerados danos diretos, aqueles provocados pela ovopo-

sição no interior dos frutos, partes vegetativas das plan-

tas, sementes e alimentação das larvas. E indiretos, atra-

vés da decomposição causada pela invasão de patógenos opor-

tunistas e tratamento pós-colheita para os frutos de expor-

tação (ARMSTRONG & COUEY, 1989; NASCIMENTO et aI., 1992). 

Em algumas regiões, estas moscas chegam a 

comprometer até 100% da produção de frutos (KORYTKOWSKI & 
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OJEDA, 1969; ORLANDO & SAMPAIO, 1973; CAREY & DOWELL, 1989). 

As moscas-das-frutas não se d~stacam apenas 

como pragas de frutíferas. Em alguns casos, podem ser 

usadas no controle biológico de plantas invasoras, em 

função do dano causado às suas sementes (HARRIS, 1989). 

SILVA et alo (1981) ressaltaram que na Ama

zônia, as espécies A. manihoti e A. pickeli comprometem os 

trabalhos de melhoramento de mandioca, pois os frutos são 

severamente atacados. 

ZAHLER (1991) considerou A. obliqua como a 

principal praga da cultura da manga no Distrito Federal, 

nas fases de frutificação e maturação dos frutos. 

2.3. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E DISPERSÃO 

As populações naturais de moscas-das-frutas 

apresentam dois movimentos básicos, denominados não disper

sivos e dispersivos. O primeiro refere-se a movimentos den

tro do próprio habitat, relacionados com atividades de 

alimentação, ovoposição e acasalamento. Enquanto o segundo, 

refere-se a movimentos de natureza migratória ou entre 

habitats, condicionados pela disponibilidade ou não de 

hospedeiros nos diferentes sítios de infestação (BATEMAN, 

1972). 

Segundo SOTO-MANITIU & JIRON (1989), A. 

obliqua, à semelhança de outras espécies de Anastrepha, 

tende a migrar de uma planta hospedeira para outra não 
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hospedeira, que esteja próxima. Esses autores observaram 

que após a emergência, os adultos emigram em busca de 

alimento rico em nitrogênio e exsudatos adocicados de 

frutos, em fase adiantada de maturação; quando então atin

gem a maturidade sexual. 

Não há registros na literatura sobre ocor

rência de C. capitata na Amazônia. MALAVASI et alo (1981), 

baseando-se em levantamento de frutos infestados, determi

naram o limite Norte do Brasil, onde há ocorrência desta 

espécie, como sendo Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. No 

entanto, há registro de sua ocorrência mais ao Norte, no 

Município de Nova Soure (NASCIMENTO, 1990), e recentemente 

MORGANTE (1991) assinalou sua presença em Petrolina-PE, 

Juazeiro-BA e Fortaleza-CE. 

HARRIS & LEE (1987) monitoraram por sete 

anos a população de C. capitata, registrando sua distri

buição geográfica, sazonal e anual, através de armadilhas e 

frutos infestados. Observaram que a distribuição, dispersão 

e abundância desta mosca, acompanharam a dinâmica de dis

tribuição, abundância e ciclo de frutificação, sendo no en

tanto, influenciada, entre outros fatores climáticos, pela 

chuva. 

Muitas espécies de Anastrepha têm sua dis

tribuição limitada às florestas tropicais e subtropicais, 

que segundo MADDISON & BARTLETT (1989) pode ser devido em 

parte a fatores físicos, climáticos e à vegetação em geral, 
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sendo mais provável, resultado da especificidade em relação 

a um determinado fruto ~ospedeiro. 

BAKER et alo (1944) observaram que a dis

persão de adultos de A. ludens é limitada dentre outros 

fatores, por extremos de temperaturas. 

NORRBOM (1991) relacionou cinco espécies de 

Anastl~epha do grupo grandis, cuja distribuição compreende a 

América Central (20o LN) até o sul do Brasil (30o LS). Duas 

das espécies, distribuem-se pela floresta úmida da Amazô

nia, das Guianas, Venezuela e Peru. 

Em relação à espécie C. capitata, HARRIS & 

OLALQUIAGA (1991) concluíram que o modelo de dispersão sin

cronizada da população de machos e fêmeas, constitui-se num 

importante mecanismo de comportamento de sobrevivência, em 

áreas áridas do Chile e Peru. 

HEDSTROM (1992) estudando a distribuição de 

A. striata na copa de duas espécies de goiaba, na Costa 

Rica, observou que larvas e adultos foram mais abundantes 

na faixa mediana e inferior, do que na parte superior da 

copa. Também o nível de compactação da folhagem, determinou 

o padrão de distribuição desta mosca, onde ocorreu em maior 

número na faixa em que as folhas mostravam-se mais compac

tas. O autor ressaltou que de um modo geral, a estrutura 

foliar da planta hospedeira, aliada à influência da tempe

ratura no interior do fruto, é fator determinante na dis

tribuiç~o de Anastrepha no interior da copa de seus hospe

deiros. 
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3 _ MATERIAL E MlITODOS 

3. 1_ LOCAL DE COLETA 

Os estudos em condições de campo foram rea

lizados em quatro locais, sendo três em Manaus (bairro do 

Aleixo, Centro e Estação Experimental de Fruticultura 

Tropical do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/ 

INPA, km 40 da BR-174) e um no município de Iranduba, no 

Estado do Amazonas (Figura 1). As coletas ocorreram no 

período de janeiro de 1991 a março de 1992, abrangendo o 

calendário feno16gico das principais plantas frutíferas da 

região amazônica. 

Dos locais mencionadas, apenas Iranduba 

apresenta área de várzea, tipo de ecossistema em que os 

solos são periodicamente alagados pelos rios de água bar

renta, que aí depositam os sedimentos trazidos em seu 

meio. As demais, situam-se em ecossistema de terra firme, 

cujos solos são de baixa fertilidade. 
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Localização dos locais de coleta no Estado do 

Amazonas <* zona urbana de Manaus e Aleixo; 

.INPAjBR-174 km 40; * Iranduba) 
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O clima desta regiao é do tipo "Afi" (quen

te e úmido) pela classificação de Koppen, com precipitação 

média anual de 2.478mm de coluna d'água, temperatura média 

de 26,8° C, com amplitude anual muito baixa (não é inferior 

a 18° C) e umidade relativa do ar média de 86% (SALATI et 

alo, 1991). 

Na área da Estação Experimental de Fruti

cultura Tropical, situada ao Norte de Manaus (2 0 33'S; 60° 

02'W), na Rodovia BR 174, km 40, os trabalhos foram rea

lizados durante o período de frutificação das diferentes 

espécies de plantas. Esta área contem dois sistemas de con

sórcio de fruteiras: simples e misto. No primeiro foram 

plantadas seis espécies de fruteiras, em sub-parcelas de 16 

árvores cada. Enquanto que no segundo, as seis espécies de 

fruteiras foram plantadas alternadamente sendo por sua vez, 

separadas por um pomar de mapati (Pouroma cecropiaefolia). 

Toda a área do plantio era circundada pela floresta tropi

cal úmida. 

No centro urbano de Manaus 

60 0 02'W) as coletas foram realizadas em pequenos pomares ou 

frutíferas isoladas, quintais de residências, plantas orna

mentais localizadas nas ruas, avenidas e praças, além de 

feiras e supermercados, tendo-se o cuidado neste último 

caso de coletar apenas os frutos autóctones. 

No bairro do Aleixo, localizado no municí

pio de Manaus, as coletas foram realizadas na área do 

campus universitário, onde ocorriam diversas formações de 
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floresta primária e secundária. Nestas, priorizou-se as 

frutíferas silvestres. Realizaram-se t8~bém coletas nos 

pomares experimentais dos campi do INPA e da Fundação 

Universidade do Amazonas. 

As coletas realizadas no município de Iran

duba (30 90'S, 600 38'W), localizado à margem direita do rio 

Solimões, limitou-se aos pequenos pomares não comerciais e 

frutíferas silvestres que ocorriam em diferentes tipos de 

vegetação (capoeira, mata de várzea, etc.). Embora não seja 

uma região frutícola, a maioria dos pomares é estruturada 

na forma de sistema de policultivo, sendo esta uma caracte

rística geral do tipo de agricultura praticada na região 

amazônica. 

3.2. COLETA DOS FRUTOS INFESTADOS E OBTENçÃO DE ADULTOS 

DE MOSCAS-DAS-FRUTAS E PARASITÓIDES 

o levantamento das espécies de moscas-das

frutas baseou-se na coleta de frutos tidos como hospedeiros 

convencionais, envolvendo os nativos e exóticos. Também os 

hospedeiros potenciais foram estudados, priorizando nesta 

categoria os que ocorriam em estado silvestre na região 

amazônica. Como a maioria das plantas desta região flores

cem e frutificam nos meses de outubro a março, grande parte 

das coletas de frutos concentraram-se neste período (Tabela 

1). De acordo com a disponibilidade dos frutos, as coletas 

foram realizadas em média uma vez por semana. Durante o 





Tabela 1. 

Famílias 

Anacardiaceae 

Apocinaceae 
COlllbretaceae 
Crisobalanaceae 

Gutifera 
Icacinaceae 
Fabaceae 

Myrtaceae 

Moraceae 
Oxalicaceae 
Passi floraceae 

Rubiaceae 

Sapotaceae 
Sapindaceae 
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Calendárjo fenológico dos frutos-hospedeiros de 

Anastrepha spp. e Neosilba spp. no Estado do 

Amazonas. 

Nomes 
cientí ficos 

Anacardiul occidentale 
Hangifera indica 
Spandias IOlbil 
Coula utilis 
Terlinalia catappa 
Chrysobalanus icaco 
Couepia alazonica 
Platonia insignis 
Poraqueiba paraensis 
Iuga dnnalolfa 
Inga edulis 
Inga fagifolia 
Eugenia lalaccensis 
Eugenia stipitata 
Eugenia uniflora 
Eugenia cUlini 
Hyrcia falla.l· 
Hyrcia exilia 
Hyrciaria dubia 
Hyrciaria cauliflora 
Psídiul acutangulul 
Psidiul guaja~la 

Pourola cecropiaefolia 
Averrhoa caralbola 
Passiflora edulis 
Passiflora nítida 
Coffea arabica 
Genipa alericana 
Pouteria cailito 
Paullinia cupana 

NOllles 
cOllluns 

caju 
ianga 
taperebá 
sorva 
castanhola 
aj iru 
marirana 
bacuri 
mari 
ingá-açu 
ingá-cipó 
ingá-de-macaco 
jambo vermelho 
araçá-boi 
pitanga 
azeitona 
fruta-do-mato 
azeitoninha 
camu-callu 
jabuticaba 
araçá-pêra 
goiaba 
mapati 
carambola 
maracujá 
maracujá\mato 
café 
genipapo 
abiu 
guaraná 

Calendário frutícola 
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poderia propiciar o desenvolvimento de microorganismos le

tais às larvas e pupas. 

Para obtenção e separação das pupas, semanal

mente aareia destas caixas era passada numa peneira de arame 

galvanizado com malha de 1,5mm2 . Durante esta operação, as 

pupas separadas por caixa foram contadas e colocadas em reci

pientes plásticos (gaiolas) com tampa telada, contendo uma 

fina camada de areia umedecida. 

Este procedimento repetiu-se até que os 

frutos já completamente decompostos, não apresentassem si

nais ou condições de desenvolvimento das larvas, quando 

então eram examinados individualmente, uma vez que, muitas 

larvas empupavam no seu interior. 

As gaiolas foram examinadas periodicamente, 

sendo registrada a data e o número de adultos de moscas 

e/ou parasitóides emergidos. 

Quanto às moscas-das-frutas, estas por sua 

vez, foram mantidas nestas gaiolas por um período mínimo de 

48 horas, para permitir a fixação das manchas alares, que 

têm importância taxonômica. Para manter esta população viva, 

em condições de laboratório à temperatura de 27±~ ,UR% de 

83±5 e fotofase de 12 horas, foi colocado no topo das gaio

las, algodão embebido em solução de sacarose à 10%, sendo 

trocado diariamente. 

Os parasitóides que emergiam de alguns fru

tos, geralmente antecedendo a emergência das moscas-das

frutas, foram imediatamente retirados das gaiolas, para 
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evitar possíveis danos nas asas, pernas e antenas que têm 

valor taxonômico. Registros sobre as espécies de moscas

das-frutas parasitadas e seus respectivos parasitóides 

foram realizados, quando num determinado lote de frutos, 

contendo parasitóides, emergia uma única espécie de tefri

tídeo. Nos casos em que, de uma única espécie de fruto, 

emergia mais de uma espécie de moscas-das-frutas contendo 

também parasitóides, anotavam-se apenas os dados relativos 

ao lote de frutos. 

Tanto os adultos de moscas-das-frutas 

quanto os parasitóides, foram contados, sexados, fixados em 

álcool 70% e mantidos em frascos devidamente etiquetados 

para posterior identificação. 

A classificação das plantas frutíferas, 

particularmente as silvestres, foi realizada por especia

listas do Departamento de Botânica do INPA-AM, baseada nas 

análises das flores, folhas e frutos. 

3.3. NÍVEIS DE INFESTAÇÃO 

Com os registros do número de pupas de 

Ana.stl~epha. spp. e Neosilba. spp., foi possível calcular o 

número médio de indivíduos por unidade e peso de fruta 

fresca, para cada espécie e variedade estudada. Da mesma 

forma, baseado na identificação e número de adultos, esta

beleceu-se a relação de espécies de Tephritidae, Lonchaei

dae e parasitóides com os frutos hospedeiros de cada local. 
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Para o cálculo dos índices de infestaçao, 

expressos em pup~s/fruto e pupas/kg de frutos, não foram 

incluídos os frutos parcialmente danificados. Ressalta-se 

que estes índices não correspondem diretamente ao dano 

provocado pelas moscas-das-frutas nos hospedeiros, uma vez 

que os frutos não foram analisados individualmentes. No 

entanto, os parâmetros usados neste estudo, constituiram-se 

num importante indicador do nível de infestação destes 

tefritídeos. 

3.4. IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA 

A etapa de identificação taxonômica das es

pécies de Anastrepha foi realizada no Departamento de 

Entomologia da ESALQ/USP, Piracicaba - SP. 

O reconhecimento das espécies de Anastrepha 

foi baseado no exame ventral do ápice do ovopositor das 

fêmeas, (ZUCCHI, 1978). A identificação das espécies base

ou-se em chaves taxonômicas e comparações com exemplares da 

coleção do Departamento de Entomologia da Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz" - USP, confirmadas pelo 

Professor Dr. Roberto A. Zucchi (ESALQ - USP). 

As espécies de Lonchaeidae foram identifi

cadas a nível de gênero, através de comparações e uso de 

chaves taxonômicas pelo Professor Dr. Ângelo Pires do 

Prado, no laboratório do Departamento de Parasitologia da 

Universidade de Campinas - SP. 
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A identificação dos parasitóides (Opiinae) 

foi realizada com auxílio de chave taxonômica e confirmadas 

pelo Eng. AgrQ. Francisco Lozano Leonel Júnior, Pelotas-RS. 

Os representantes das espécies de Anastre

pha, Lonchaeidae e parasitóides identificados foram depo

sitados na coleção da Faculdade de Ciências Agrárias da 

Fundação Universidade do Amazonas e no Departamento de 

Entomologia da ESALQ - USP. 

3.5. MEDIDAS DA FAUNA DE MOSCAS-DAS-FRUTAS 

3.5.1. CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES 

Após identificação e tabulação das moscas

das-frutas, foram analisados os índices faunísticos de fre

quência, dominância e índice fisiográfico para fins de 

comparação das populações de espécies coletadas nos quatro 

locais. As espécies que apresentaram os maiores índices, 

foram consideradas como espécies predominantes na região. 

3.5.1.1. FREQüÊNCIA 

Foi determinada através da porcentagem de 

indivíduos de cada espécie, em relação ao total de adultos 

de moscas-das-frutas obtidas nos frutos hospedeiros de cada 

local. Desta forma, foram somados os dados de coletas de 
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cada espécie e para cada local referente ao período de 

estudo. 

3.5.1.2. DOMINÂNCIA 

Para cada local e período de coleta foi de-

terminada a dominância das espécies. O cálculo baseou-se no 

método usado por SAKAGAMI & LAROCA 1 citado por WILCKEN 

(1991), que considera como espécies dominantes, aquelas em 

que os valores da freqüência são superiores ao limite calculado 

pela fórmula: 

em que: 

LD - limite da dominância 

S - número total de espécies 

3.5.1.3. ÍNDICE FISIOGRAFICO 

Para cada um dos locais foi determinado o 

índice fisiográfico (~), obtido da somatória dos produtos 

das diferentes porcentagens da área ocupada pelas plantas 

hospedeiras, e das porcentagens de pupas de tefritídeos, 

obtidas dos frutos coletados nos 4 locais. 

1 SAKAGAMI. s. F. & LAROCA. s. Rsla.t:1vs a.bund.ancs.phsnolo~ a.nd 
flowsr v:1Q:1ts of a.p:1d bSSQ :1n sa.stsrn Paraná. Southsrn 
Bra.z:11 (Hymsnoptsra.: Ap:1da.s). ~YU. Tokyo. 39(3): 217-
30. 1971. 
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3.5.2. DELIMITAÇÃO DAS COMUNIDADES 

A comparação dos locais entre si, e das es

pécies de moscas-das-frutas em relação à ocorrência dos 

frutos hospedeiros, afim de detectar semelhança entre estes 

parâmetros, foi realizada através da análise de Agrupamento 

"Cluster Analysis" e da análise dos Componentes Principais. 

Para tal, adotou-se como critério o número médio de pupas, 

as espécies de tefritídeos e o número de espécies e varie

dades de frutos hospedeiros obtidos em cada local. 

Estas análises foram realizadas em micro

computador 286, 40Mbytes, linguagem Pascall, no Centro de 

Processamento de Dados do Departamento de Entomologia da 

ESALQ - USP, no qual os respectivos programas foram desen

volvidos. 

Para análise de Agrupamento, adotou-se a 

distância euclidiana média, empregando-se o algorítmo de 

agrupamento "Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

Averages" (UPGMA). 

3.5.2.1. ANÁLISE DE AGRUPAMENTO "CLUSTER ANALY 

SIS" 

A análise de Agrupamento que consiste em 

formar classes de indivíduos similares, tem por princípio o 

agrupamento das unidades experimentais denominadas unidades 
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taxonômicas operacionais (OTU's), por métodos numéricos, 

baseado no valor de seus caracteres (SNEATH & SOKAL, 1973). 

Para determinaçao do nível de semelhança 

entre os quatro locais, tomou-se como critério o número mé-

dio de pupas obtidas dos frutos hospedeiros, por local. 

Desta forma, atribuiu-se valor 1 quando o caráter (pupa) 

estava ausente; valor 2 quando o número de pupas foi menor 

que a média e 3 quando o número de pupas obtidas foi maior 

que a média do respectivo local. A pupa foi usada como o 

parâmetro mais consistente na análise de delimitação dos 

locais, uma vez que, a simples ocorrência num determinado 

fruto, mesmo que não resultasse na emergência de adultos, 

era considerada como efetiva infestação. 

Para se medir o grau de ajuste entre a ma-

triz fenética e a matriz cofenética resultante da simplifi-

cação proporcionada pelo método de agrupamento, calculou-se 

segundo CURI (1985) os valores de: 

a) grau de encadeamento Cc). 

2~.aj 
C_~ __ J~-~l~ __ ~ 

(n-l) (n-2) 

sendo O ~ c ~ 1 

onde: ô = diferença entre os números de OTU'S dos dois 

grupos 
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n = número total de OTU'S 

b) proporção de fusões ao nível de 15%. 

_nQ de fusões até 15% de ampl~tude (dos coef. de semelhanQa) 

nQ total de fusões 

3.5.2.2 ANALISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS 

Foi adotada a análise dos Componentes Prin

cipais para comparação entre os locais, em função das espé

cies de moscas-das-frutas obtidas dos frutos hospedeiros de 

cada local. 

Os autovetores foram calculados atribuindo

se valor 1 quando o caráter (adulto) estava ausente e 2 

quando presente. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Hospedeiros de moscas-das-frutas 

Durante o período de 15 meses foram amos-

trados os frutos de 35 espécies pertencentes a 24 gêneros e 

17 famílias botânicas (Tabela 2). Deste total, 27 são 

plantas nativas da América do Sul ou das Antilhas e oito 

são consideradas introduzidas da Africa, Europa e Asia 

(Japão 
, . 

e Indla) (CORREA, 1915; GOMES, 1973). Das plantas 

nativas, 18 são originárias da Amazônia. A maioria é pouco 

cultivada e algumas ocorrem em estado silvestre em muitas 

partes da região amazônica, como o mapati (Pouroma cecro-

piaefolia) , o camu-camu (Myrciaria dubia) , o mari (Pora-

queiba paraensis) , a sôrva (Couma guianensis) , o bacuri 

(Platonia insignis) , o Ingá (Inga spp.) e o maracujá-do-

mato (Passiflora nitida) (CAVALCANTE, 1991). 
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Tabela 2. Lista de hospedeiros de Anastrepha spp. e Neosilba 

spp. obtidos em quatro lonais do Estado do Amazonas. 

Famílias Nomes 
científicos 

Nomes 
comuns 

Or-igens Moscas 

ANACARDIACEAE A11aC~iil1JJ1 occidentale L. 

l1angifera indica L. 

Spondias mombin L. 

APOCYNACEAE COl1JJ1a lltilis (MQ.l:'t.) M. Al:'S. 

OOMBRETACEAE Terminalia catappa L. 

CRI80BALANACEAE Chrysobalanus icaco L. 

Col1epia amazonica Benth 

EUPHORBIACEAE l1anihot sClllenta Cl:'antz. 

GUTIFERA Platonia insi&11is Mal:'t. 

ICACINACEAE Poraql1eiba paraensis Ducke 

F ABACEAE !J1ga c ilmamOmea 
8pl:'Uce ex Benth 
Inga edulis Ma.l:'t. 

Inga fagifolia (L. )W:1.11d. 

MYRTACEAE Eugenia malaccensis L. 

Eugenia stipi ta ta McVaush 

Eugenia lmiflora L. 

Eugenia cl1JJ1ini (L. )Dl:'uce 

Eugenia epp. 

J1yrcia fallax (H.B.K. )DC. 

~cia eximia Bel:'g. 

~ciaria dl1bia 
(H.B.K. )McVaush 

caju 

manga 

tapel:'ebá 

SOl:'va* 

casta.nho~a 

aj:1.l:'u* 

mal:':1.l:'a.na.* 

mand:1.oca 

bacul:':1. 

mal:':1. 

:1.nsá-açu* 

:1.ngá-c:1.p6 

:1.ngá-de-macaco 

jambo vel:'me~ho 

a.l:'açá-bo:1. 

p:1.tanga. 

aze:1.tona* 

mUl:':1.~ho 

fl:'Uta-do-mato* 

8.2e:1.ton:1.nha. 

c amu-camu 

l1yrciaria cauliflora :1.n Mal:'t. jabut:1.caba 

MORACEAE 

OXALICACEAE 

PASSIFLORACEAE 

Psidium aClltangllllllll oc. 
Psidilllll guajava L. gO:1.aba 

Pouroma cecropiaefolia Mal:'t. mapat:1. 

ea.l:'a.mbo~a. 

mal:'acujá 

N 

I 

N 

N 

I 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

I 

I 

N 

I 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

I 

N 

RUBIACEAE 

Averrhoa carambola L. 

Passiflora edulis 8:1.me. 

Passiflora nitida H.B.K. 

Coffea arabica L. 
Genipa americana L. 

mal:'acujã-do-mato N 

café* I 

RUTACEAE 

8APOTACEAE 

8APINDACEAE 

SOLANACEAE 

Citrus aur811tifolia 8w:i.ns~e 
Pouteria caimito 
(Ru:1.2 & Pav)Ra.d~k. 
Paullinia CllpaJ1a H.B.K. 

Solanum topiro H.B.K. 

Solanlllll grandiflorl1JJ1 H.B.K. 

sen:1.papo* 

ab:1.u 

(*): fl:'utoe em que nuc se obteve adu~tos de Tephr:1.t:1.da.e. 

N = Nat:1.va 
I = Intl:'odu2:1.da. 

A = Anastrepha spp. 

N = Neosilba spp. 

I 

I 

N 

N 

N 

N 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 
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Dentre as frutíferas relacionadas, destaca

se o camu-camu por apresentar elevado teor de ácido ascór

bico (vitamina C), com cerca de 2.700 mg por 100g de polpa. 

Dos 35 frutos-hospedeiros, nao foi obtida 

nenhuma mosca-das-frutas (Tephritidae) ou Lonchaeidae em 7 

espécies, cerca de 20%. Dentre estas, encontram-se frutí

feras já conhecidas como hospedeiras de moscas-das-frutas 

em outras regiões tais como: Coffea arabica, Ci tz'l.1S sp., 

Genipa americana, Myrcia sp. e Inga cinnamol11ea, (MALAVASI 

et al., 1980). Como as coletas concentraram-se no período 

de maior disponibilidade de frutos (outubro a março), é 

provável que em outras épocas do ano, quando há menor 

diversidade de frutos disponíveis, possa ocorrer infestação 

em alguns desses hospedeiros. 

Algumas espécies de frutíferas foram infes

tadas exclusivamente por moscas do gênero Anastz'epha (10) 

ou por Neosilba (5), enquanto as demais (13) foram atacadas 

por esses dois grupos de moscas. 

Sete espécies de hospedeiros (manga, casta

nhola, mandioca, pitanga, goiaba, carambola e café) apre

sentam ampla distribuição geográfica, sendo encontrados nas 

várias regiões do Brasil. Destes hospedeiros, cinco (manga, 

castanhola, mandioca, carambola e goiaba) foram infestados 

por Anastrepha e Neosilba. 

A família Myrtaceae foi a que apresentou 

maior número de espécies de frutos infestados (11), seguida 

de Anacardiaceae (3) e Fabaceae (3). Das mirtáceas, nove 
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são plantas nativas. A preferência de moscas-das-frutas 

pelos hospedeiros representantes das duas primeiras famí-

lias, foi também assinalada por MALAVASI et alo 

ARRIGONI (1984). 

(1980) e 

De um modo geral, a fruticultura na região 

amazônica é caracterizada pela presença em grande parte de 

frutas nativas. Das 176 espécies conhecidas, metade são 

representadas por frutíferas silvestres, que se constituem 

em repositõrios naturais de moscas-das-frutas, particular

mente de Anastrepha. 

4.2. Obtenção de frutos infestados, adultos e parasitói

des de moscas-das-frutas 

Para os quatro locais foram obtidas 38.878 

pupas de Anast:repha spp. e 721 pupas de Neosilba spp., das 

quais emergiram 22.019 adultos de tefritídeos (12.880 

machos e 9.139 fêmeas), 597 de lonqueídeos e 2.631 parasi

tõides, obtidos a partir de 23.881 (431,899 kg) frutos hos

pedeiros (Tabela 3). Muito embora a maioria das moscas-das

frutas tenha sido obtida a partir de frutos, apenas um hos

pedeiro, mandioca, teve sua coleta baseada nos ramos termi

nais. 

Todos os espécimens de mosca-das-frutas i

dentificados pertencem ao gênero Anastrepha. Foram identi 

ficadas onze espécies de Anast:repha, sendo que nove ocorre-
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ram em 25 hospedeiros, inclusive duas variedades de manga, 

e oito foram coletadas em frascos caça-moscas. 

Tabela 3. Total de frutos, pupas, adultos de moscas-das-

frutas e parasitóides coletados em quatro locais 

do Estado do Amazonas. 

FRUTOS Anastrepha Neosiíba PARASITÓIDES 

Total Total Total Total Total Total Total Total 
de de de de de de de de 

LOCAIS NQ kg sp. Falll. pupa aJulto sp. pupa adulto adulto 

INPA/BR-174 13.200 157,929 18 14 12.572 7.244 ! 259 188 222 

ALEIXO 6.495 109,603 19 9 18.569 9.605 7 82 62 2.157 

CENTRO 2.626 114,281 8 5 2.875 1.904 7 31 ')~ 

~I 191 

IRANDUBA 1.560 50,086 11 7 4.862 3.266 4 349 320 61 

TOTAL 23.881 431,899 35' 17' 38.878 22.019 10" 721 597 2.631 

(l) valores correspondentes ao total geral de espécies e famílias botânicas. 

(li) valor correspondente ao total geral de espécies de Anastrepha. 

As espécies obtidas dos frutos foram: A. 

obliqua (Macquart, 1835) 14 hospedeiros; A. distincta 

Greene, 1934 5 hospedeiros; A. leptozona Hendel, 1914 4 

hospedeiros; A. striata (Schiner, 1868) 3 hospedeiros; A. 

fraterculus (Wiedmann, 1830) 2 hospedeiros; A. bahiensis 
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Lima, 1937 2 hospedeiros; A. antunesi Lima, 1938 2 hospe-

deiros; A. manihoti Lima, 1934 1 hospedeiro; A. se!'pentina 

(Wiedmann, 1830) 1 hospedeiro (Figura 2). 

FREQOÊNCIA DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (Ilb) 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o -IL;~~----n~mL-.J 
Ob/lqU8 b8h1ensls fr8teroulus strl8t8 8ntunesl dlstlnot8 leptozon8 sp. serpentln8 m8nlhotl 

Figura 2. Freqüência das espécies de Anastrepha obtidas dos 

frutos coletados em quatro locais do Estado do 

Amazonas. 
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Foram coletados também exemplares de uma 

espécie (provavelmente nova) em frutos de Passiflora niti

da, que não foram incluídos na discussão, uma vez que a 

maioria dos exemplares emergidos apresentavam-se deforma

dos. 

Das oito espécies de moscas-das-frutas cap

turadas em frascos caça-moscas, apenas duas (A. binodosa 

Stone, 1942 e A. atrigona Hendel, 1914) não ocorreram nos 

frutos. Ressalta-se que não há na literatura nenhum regis

tro de hospedeiro para estas duas espécies. 

Esta foi a primeira referência de A. ba

hiensis, A. manihoti, A. binodosa e A. antunesi para o 

Estado do Amazonas. 

Não foi constatada presença da mosca-do me

diterrâneo, Ceratitis capitata, no presente levantamento. 

Segundo NASCIMENTO (1990) o limite Norte de 

ocorrência desta mosca estava situado em Cruz das Almas no 

Recôncavo Baiano. Posteriormente um novo limite foi defini

do com base em coletas realizadas nos municípios de Petro

lina (PE), Juazeiro (BA) e Fortaleza (CE), onde foi encon

trada infestando castanhola (Terminalia catappa), de ampla 

distribuição geográfica (MORGANTE, 1991). No entanto, mais 

recentemente sua presença foi constatada em São Luis (MA), 

em frutos desta mesma planta (MORGANTE comun. pes.). Res

salta-se que esta combretácea é muito usada na arborização 

das principais cidades do Estado do Amazonas, constituindo

se desta forma num hospedeiro potencial desta mosca. 
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quantidade de 

frutas, destacando-se a laranja, que o Estado do Amazonas 

importa anualmente de São Paulo, sem nenhum controle qua

rentenário, é provável que a mesma já tenha sido introduzi

da, porém, não se adaptou, talvez devido às condições de 

clima da região, (temperatura e umidade extremamente al

tas). Ocorrência de inversões populacionais entre os gêne

ros Ceratitis e Anastrepha foi observado por PAVAN (1978), 

onde o primeiro predominou, enquanto a temperatura média se 

manteve abaixo de 1~; após sua elevação para valores acima 

de 220 C, houve predomínio de Anastrepha. Embora os hospe

deiros preferidos desta mosca estejam disponíveis, somente 

através de estudos de levantamento em toda região amazôni

ca, determinação dos limites térmicos e um adequado serviço 

de quarentena, será possível compreender as razões da não 

existência de C. capitata na Amazônia. 

Os locais em que se obtiveram maior número 

de espécies de frutos foram o Aleixo (19) e INPA/BR-174 

(18), que produziram 18.569 e 12.572 pupas, das quais emer

giram 9.605 e 7.244 adultos de Anastrepha, respectivamente. 

Embora a terceira maior quantidade de fru

tos tenha sido coletada no centro urbano de Manaus, foi on

de se obteve o menor número de tefritídeos, de lonqueídeos, 

de parasitóides e de espécies de frutos; apesar de ter apre 

sentado um dos maiores números de espécies (7) de Anastre

pha. 
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Por ser um ambiente tipicamente perturbado, 

em que as frutíferas encontravam-se amplamente dispersas na 

forma de pequenos pomares ou individualmente, em fundo de 

quintais, ruas e praças, a disponibilidade de frutos natu

ralmente infestados foi baixa. No entanto, como os adultos 

de Anastrepha tendem a se dispersar muito pouco em relação 

ao seu hospedeiro primário, (BRESSAN & TELES, 1990), a pro

babilidade de se obter uma mesma espécie de mosca para fru

tos diferentes foi relativamente baixa, o que pode explicar 

em parte, a relação entre o número de espécies de frutos e 

de espécies de Anastrepha. 

Pelo número de espécies de frutos coletados 

(35), e a quantidade de espécies de Anastrepha referidas 

para esta região, esperava-se maior diversidade de mosca

das-frutas. Como nas coletas efetuadas com armadilhas, 

foram capturadas espécies diferentes das encontradas nos 

frutos, sugere-se que estudos de levantamento sejam inten

sificados e direcionados para os frutos silvestres, onde 

provavelmente essas espécies devam ocorrer. 

Os parasitóides obtidos das larvas/pupas 

nos frutos infestados pertenciam às famílias: Braconidae e 

Eucoilidae. Do total de parasitóides examinados de larvas/ 

pupas das moscas em 10 espécies de frutos, foram identifi

cadas seis espécies de Braconidae pertencentes a duas 

subfamílias: Opiinae e Alysiinae (Tabela 4). 

Apenas uma espécie de Alysiinae ocorreu: 

Phaenocarpa anastrephae Muesebeck, 1958. Esta caracteriza-
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se por apresentar mandíbulas exodontes. Em Opiinae, as 

espéciee identificadas foram: Opius sp. próx. bellus; 

Doryctobracon areolatus (Szépligeti, 1911); Utetes (Braca

nastrepha) anastrephae (Viereck, 1913); e Opius bellus 

Gahan, 1930. Considerou-se como espécie próxima a O. bel

lus, porque o conhecimento atual do gênero, baseado na 

coloração das tíbias posteriores, não permite a identifi

cação específica desses exemplares. 

Das espécies relacionadas, Opius sp. foi a 

mais freqüente, correspondendo a 84% dos exemplares coleta

dos em Opiinae, e ocorrendo em 33% dos frutos amostrados. 

De um modo geral, os frutos com maior nível 

de parasitismo médio para os quatro locais estudados foram 

Spondias mombin (Aleixo, Centro e Iranduba) e Pouroma 

cecropiaefolia (INPAjBR-174) (Figura 3), que por apresen

tarem casca fina e polpa rasa, as larvas das moscas-das

frutas ficam bastante vulneráveis aos parasitóides, sendo 

facilmente localizadas. 
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Tabela 4. Parasitóides emergidos das larvas/pupas de Anastrepha 

spp. em diferentes hospedeiros, nos quatro locais do 

Estado do Amazonas. 

Braconidae 

Opiinae 

Opius sp. próx. bellus 

Doryctobracon areolatus 

Utetes (Bracanastrepha) 

Opius bellus Gahan, 1930 

Alysiinae 

(Szepligeti, 

anastrephae 

1911) 

(Viereck, 

Phaenocarpa anastrephae Muesebeck, 1958 

Total Braconidae 

Eucoilidae 

Pteromalidae 

Total 

Subtotal (%) 

193) 

2.266 83,83 

198 7,33 

75 2,77 

50 1,85 

42 1,55 

2.631 97,33 

62 2,29 

10 0,38 

2.703 
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Figura 3. Porcentagens média e máxima de parasitismo por 

Braconidae (Opiinae) e Eucoi1idae em moscas-das-

frutas, em diferentes frutíferas, em quatro 10-

cais do Estado do Amazonas. 
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4.2.1. Espécies de moscas-das-frutas na Amazônia 

De acordo com a literatura são referidas 

para a Amazônia brasileira 30 espécies de moscas-das-fru

tas. Porém, não são conhecidos os hospedeiros para cerca de 

65% das espécies assinaladas, uma vez que a maioria dos 

trabalhos baseou-se em exemplares coletados em armadilhas e 

algumas vezes a descrição daB espécies limitou-se a um 

único exemplar. Com a ampliação dos estudos de levantamento 

de tefritídeos na Amazônia, é possível que mais exemplares 

dessas espécies sejam obtidos, de modo que sejam conhecidos 

seus hospedeiros e, assim, possam ser esclarecidos alguns 

aspectos da morfologia externa esclarecidos, já que algumas 

espécies foram descritas com base num único exemplar macho, 

quando é sabido que a taxonomia é calcada sobretudo na 

genitália da fêmea. 

Fundamentado nas informações bibliográficas 

(LUTZ & LIMA, 1918; LIMA, 1934a; STONE, 1942; SEFFER, 1968; 

ZUCCHI, 1979; ZUCCHI, 1980; MALAVASI et ai., 1980; SILVA et 

ai., 1881; NORRBOM, 1991; COUTURIER et ai., 1993) e nos 

dados de levantamento realizado no presente trabalho, foi 

elaborada uma chave ilustrada (Pag. 54), para auxiliar na 

identificação das espécies de Anastrepha, que ocorrem na 

região amazônica. 

Das espécies assinaladas para esta região 

A. cruzi Lima, 1934 não consta da presente chave, devido à 

ausência de caracteres taxonômicos confiáveis, uma vez que 
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esta espécie foi descrita com base num único exemplar e sem 

abdome 

Embora genericamente menciona-se a Amazônia 

como um todo, os registros sobre ocorrência de moscas-das

frutas restringem-se aos Estados do Amazonas e Pará. 

Considerando a inexistência de barreiras 

físicas entre os demais Estados desta região, presume-se 

que as espécies de moscas-das-frutas aqui assinaladas, pos

sam também ocorrer nesses Estados. Portanto, estudos sobre 

ocorrência de moscas-das-frutas, baseados nos hospedeiros, 

principalmente os silvestres, aliado a trabalhos de su

cessão hospedeira, devem ser encorajados em outras áreas da 

Amazônia brasileira. 
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Chave ilustrada para as espécies de Anasérepha (Diptera: 

Tephritidae) assinaladas para a Amazônia brasileira. 

nervura M com o ápice curvado para cima; 
asas, em geral, com faixas S e V 

faixa costal sem borda 
definida sobre toda 

margem anterior da asa 

ovopositor com 
4,6 mrn de 

comprimento; 
ápice liso 

ponta arredondada 

atrigona 

faixa costal interrompida 
após o ápic::~ da R, 

ápice do ovopositor 
com dentes sobre 

o 3/5 apicali 
superfície dorsal 

com grande lobo basal 
em cada lado 

shannoni 

conto pág. 
55 

I 



coloração escurai 
faixa V apenas 

com o ramo 
pr~xi~al 

conto da 
pág.54 

dentes pe<jIUenos 
sobre mal.S da 
metade apical 

v mesonoto sem 
faixas negras 
longitudinais 

serpentina 

ovopositor com 
menos de 0,05 mm de 

de largura i nervura M 
bastante sinuosa mas 

pouco curvada 
apicalmente 

longicauda 

faixa V com os 
ramos proximal 

e distal 

ovopositor 
com mais de 
0.05 mm de 
largura 

conto pág. 
56 

mesonoto com 
faixas negras 
longitudinais 

ovopositor com 
2,2 mm de 

comprimento; 
ápice dilatado 
na base e sem 

dentes distintos 

( ) 

striata 



I 

conto daI pág·55 

faixas costal 
e S separadas 

~ 
rasper com 

dente bastante 
desenvolvido 

megacantha 

faixa V 
completa 

ovopositor com 
2,75 - 3,0 mm de 

comprimento; ápice 
com diminutos dentes; 
serra aproximadamente 

2 vezes mais longa 
do que larga 

U 

dissimilis 

I 
rasper sem 

dente 
desenvolvido 

faixa V incompleta com 
ramo distaI reduzido 
ou ausente; M,., com 
acentuada curvatura 

apical 

~ . 

. . 

" 

ovopositor com 
2,0 - 3,0 mm de 

comprimento; ápice 
com diminutos dentes 
sobre mais da metade 

apical 

leptozona 

. 56. 

faixa) costal 
e S unidas 

I 
conto pago 

57 



conto da 
pág.56 

mediotergito com faixas 
escuras laterais 

mediotergito sem faixas 
escuras laterais 

faixa V amplamente 
unida com a S; ponte 

entre o ramo proximal 
da faixa V e a S 

hendeliana 

ápice do 
ovopositor 

com acentuada 
constrição 

I 

fraterculus 

faixa V e S 
separadas 

ápice do 
ovopositor 

com constrição 
moderada ou sem 

conto pág. 

58 
conto pág. 

59 



ovopositor 
com 3,9 mm de 

cc;mJ?rimento; 
a~>l.ce com 
d~minutos 
dentes 

i"'i 
.D 
~# 
\) 

duckei 

ovopositor 
com menos 
de 2 mm de 
comprimento 

\--'/ 
\ { I 

T 
I 

r ~ 
-L 
bahiensis 

dentes sobre 
mais da metade 

apical 

I 

conto da 
pág·57 

ovopositor com 
1,3 - 1,6 mm de 

comprimento; ápice 
com dentes agudos 

/ I !'\ 
\ 
I 

! I ! \ 

obliqua 

,ovopositor 
com mais de 

2 mm de 
comprimento 

\) \ 

~ 
:t 

-J 

distincta 

.58. 

dentes pequenos 
sobre menos 

da metade 
apical 



asa com 9,5 mm de 
comprimento; faixa S 

com prolongamento basal 
alcançando a margem 

posterior 

fenestrata 

ovopositor com 
2,4 mm de 

c,?m~rimento; 
apJ.ce com 

poucos 
dentes 

conspícuos 
\ ' 

antLJ.nesi 

conto da 
pág. 57 

ovopositor com 
dentes sobre menos 

da metade apical 

ovopositor com 
4,0 mm de 

comprimento; 
com intumescimento 

prox.à abertura genital 
e próximo à serra 

de dentes 
diminutos 

\\/11 
I 
! 

binodosa 

.59. 

ovopositor com 
dentes sobre mais 
da metade apical 

cont. pág. 
60 



dentes se 
estendendo no 

minimo até a 
abertura genital 

I 
ovopositor com mais de 
~,7 mm de comprimento 
ápice com pequenos 

dentes 
f \ 

1\ 
i \ 
! ' 

\ \ 
:, \J' 

ethalea 

ápice com 
leve 

constrição 
antes da 
serra 
i \ \ 

"L\i 
: l J.; 
'I. "1;1 
~ ,,' 

~.~ :1 
\j 

manihoti 

ovopositor com 
menos de ~,7 mm 
de comprimento 

cont. da 
pág.59 

ápice sem 
constrição 
antes da 
serra 

pickeli 

.60. 

dentes não se 
estendendo além 

da abertura 
genital 

conto pág. 
61 



, 
ovopositor com 
menos de 6,0 mm 
de comprimento; 

ápice-longo 

dentes 
reduzidissimos 

sobre o 2/3 
apica1 

sodalis 

espirácu10s da bainha 
do ovopositor distantes 

1,20 mm da base 

cur i tis 

I co')t. d. 
pag·60 

.I 
OVOposl.tor com 

ma i s de 6, O mm de 
comprimento 

ápice com 
constrição antes 

da serra com dentes 

u 

espirácu10s da bainha 
do ovopositor distantes 

0,45 mm da base 

pallidipennis 

.61 . 

ápice do 
ovopc;>sitor 

11.s0 

conto pág 

62 



ovopositor 
acentuadamente 

arqueado 
/1 

fureata 

ovopositor 
delgado; 

ápice longo 

U 

eoneava 

ovopositor menor 
que 2, O mm de 

comprimento 

I 
ovopositor normal 

com- ápice liso 
asa com célula M 

amarelada 

flavipennis 

ovopositor com 
constrição na 
metade apical 

belenensis 

.62. 

ovopositor maior 
que 2, O mm de 

comprimento 

ápice com 
dois pec;ruenos 

entumesc1mentos 

hastata 



4.2.2. Levantamento de moscas-das-frutas no Aleixo 

4.2.2.1. Espécies cole~adas e seus hospedeiros 

.63. 

Das 19 espécies de frutos coletados neste 

local, apenas cinco (café, marinana, fruta-do-mato, maracu

já e mandioca), não estavam infestados por moscas-das

frutas (Tabela 5). Com exceção da fruta-do-mato (M. fallax) 

e marinana (C. amazonica) , as outras três frutíferas são 

tradicionais hospedeiros das moscas-das-frutas. Sua não 

detecção neste local, provavelmente foi devida à locali

zação dos hospedeiros, muito próxima a um pomar comercial 

de citros que recebia aplicações periódicas de agrotóxicos. 

o taperebá, o araçá-boi e a manga-comum, 

constituem-se em importantes repositórios populacionais, 

uma vez que, juntos contribuíram com 95,9% das pupas das 

moscas-das-frutas neste local. 

Foram identificadas sete espécies de Anas

tl'epha, obtidas de 12 espécies de frutíferas: A. obliqua em 

taperebá, araçá-boi, manga, araçá-pera, jambo, carambola, 

azeitoninha, murilho; A. fratel'culus em manga e castanhola; 

A. striata em goiaba e araçá-pêra; A. distincta em ingá-de

macaco; A. antunesi em taperebá e araçá-boi e A. bahiensis 

em goiaba. 

Verificou-se que A. obliqua foi a única es

pécie que infestou mais de dois hospedeiros, indicando uma 

predominância em relação às outras moscas-das-frutas. 

No entanto, foi no araçá-boi que esta espécie 
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encontrou melhores condições para o seu desenvolvimento, 

observado em todos os locais onde este fruto foi coletado. 

Embora apenas um exemplar de A. bahiensis e 

A. antunesi tenha sido obtido de P. guajava e E. stipitata 

respectivamente, este é o primeiro registro de ocorrência 

destas moscas-das-frutas nestes hospedeiros. Analogamente, 

com base na literatura, é a primeira ocorrência de A. obli

qua em P. acutal1gulW11 e 11. eximia. 

A. striata, cuja distribuição geográfica 

limita-se à região Norte do Brasil (MALAVASI et aI., 1980), 

e embora seja considerada uma espécie cosmopolita (NORRBOM 

& KIM, 1988), infestou exclusivamente os frutos do gênero 

Psidium. Da mesma forma, em relação a A. distincta e A. 

fraterculus que tiveram respectivamente, o ingá e a casta

nhola como seu principal hospedeiro. 

Cinco hospedeiros foram infestados por mais 

de uma espécie de moscas-das-frutas (Figura 4): A. antunesi 

e A. obliqua em S. mombin e E. stipitata; A. striata e A. 

obliqua em P. acutangulum; A. striata e A. bahiensis em P. 

guajava e A. fraterculus e A. obliqua em 11. indica. O fato 

de A. fraterculus ter infestado preferencialmente a casta

nhola e secundariamente a manga (ambas introduzidas), 

indica que esta espécie não se adaptou às plantas nativas 

da Amazônia. 
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bahlensls 

Figura 4. Freqüência das espécies de Anastrepha que ocorrem 

num mesmo hospedeiro no Aleixo, AM. 
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4.2.2.2. Níveis de infestação de moscas-das-frutas 

Os índices de infestação (pupas/kg fruto; 

adultos/kg fruto) estão representados pelos valores médios 

de todas as coletas efetuadas. Os valores máximo e mínimo 

referem-se à amplitude do nível de infestação para cada 

hospedeiro. Os hospedeiros que apresentaram índice de 

infestação acima de 100 pupas/kg de fruto em ordem decres

cente foram: taperebá, goiaba, araçá-pera, araçá-boi, mara

cujá-da-mato e murilho (Figura 5). Os que apresentaram 

índices inferiores a 100 pupas/kg de fruto foram a manga, 

ingá-de-macaco, azeitoninha, pitanga, castanhola, jambo, 

carambola e azeitona (Figura 6). Pelos índices de infes

tação relativamente altos, os hospedeiros aqui listados 

poderiam ser considerados como primários. MALAVASI & MOR

GANTE (1980) consideram que um dos critérios usados para 

classificar um hospedeiro como principal, é a infestação e 

a freqüência com que estes são atacados nos diferentes lo

cais e épocas de coleta. De um modo geral, os frutos apre

sentaram uma ampla variação na densidade de pupas. Como a 

maioria dos hospedeiros foi coletada ao longo do período de 

frutificação, a infestação por moscas-das-frutas também 

flutuou em função da disponibilidade dos mesmos. Os frutos 

que apresentaram as maiores variações nas densidades de 

pupas foram o taperebá e o araçá-boi. O elevado índice de 

infestação no taperebã (572,51 pupas/kg fruto) pode ser 

explicado em função do seu tamanho e intensa frutificação. 
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PUI'M/", 'RUTO 
700 

Figura 5. Níveis de infestação de moscas-das-frutas obser

vados em diferentes hospedeiros com mais de 100 

pupas/kg fruta fresca no Aleixo, AM. 

Figura 6. 

PUM8I .... RUTO 
100 

18. ... 

ao IHHHI----------------·--

Níveis de infestação de moscas-das-frutas obser

vados em diferentes hospedeiros com 1 a 100 pu

pas/kg fruta fresca no Aleixo, AM. 
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Por ser relativamente pequeno, o que implica numa relação 

superfície/volume alta, pode ter proporcionado maior super

fície para a ovoposição. Esta tendência, no entanto, não 

foi observada para os demais frutos com tamanho e peso 

inferior a este; talvez, porque nem todos os frutos encon

travam-se efetivamente infestados. 

Quanto aos lonqueídeos, representados 

apenas pelas espécies do gênero Neosílb8, ocorreram apenas 

em sete dos 19 hospedeiros, infestando principalmente o 

araçá-boi e o ingá-de-macaco. Isoladamente estas moscas, 

economicamente pouco importantes em comparação com Anas

trepha spp., infestaram o café e a mandioca. 

4.2.3. Levantamento de moscas-das-frutas no centro urbano 

de Manaus 

4.2.3.1. Espécies coletadas e seus hospedeiros 

Foram coletados neste local oito espécies 

de frutos, estando todos infestados por moscas-das-frutas 

(Tabela 6). A castanhola, o taperebá e a goiaba constituem

se em importantes repositórios populacionais, uma vez que 

juntos contribuiram com 91,6% das pupas de Anastrepha spp .. 

Destes hospedeiros, destaca-se a castanhola, que isolada-

mente, contribuiu com mais da metade das pupas obtidas. 

Foram identificadas sete espécies de Anas

trepha obtidas de 8 frutos diferentes: A. oblíqua em cas

tanhola, pitanga, taperebá, jambo, abiu e jabuticaba; A. 
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Tabela 6. Frutos coletados, pupas, adultos de Al18.stl'eph8. spp., Neosilba. 

Quant. (NQI 

Peso (kg) 

Pupas (NQ) 

[''lpaslfr'lto 

F'upasfkg fruto 

Adu ltos 

Adultos/fruto 

spp. e parasitóides obtidos no centro urbano de Manaus, AM. 

Castanhola 

1.955 

104,010 

1.696 

Sacuri 

224 

1,510 

l),01 
(O-O~08) 

Pitanga 

191 

1, 181 
·""'!i 
~i 

0,11 
(0,02-1,66) 

FRUTOS 

Taperebá 

147 

1,618 
cnn 
J7Q 

Jambo 

51 

0,53 
(0,33-1,39) 

Goiaba 

36 

1,102 

9,17 
(8,30-20,60) 

Abiu 

16 

1,240 

179 

11,19 
(8,00-11,57) 

Jabuticaba 

6 

0,780 

11 

f n..,. 
J.,O..) 

16,31 1,99 17,78 369,:8 9,:,1 299,45 144,3;:, 14,1 
(11,14-103,00) (0-2,06) (2,83-24,00) (0-502,56) (4,50-15,40) (182,14-544-97) (133,33-144,64) 

j 'CC, 1 
............ .1 

0,64 
(0,21-1,64) 

8 

0,00 0,04 
(0-0,10) (0,01-0,78) 

278 18 

1,89 0.35 
(0-2.50) (0,04-0,62) 

244 

6,78 
(6,33-19,40) 

97 

6,10 
(1,50-8,00 ) 

7 

ridultosfkg fruto 12,03 0,66 
(0-1,03) 

6.80 171,82 ,~ ,34 
(0,5-8,36) 

221,42 78.23 8.97 
(7,94-73,33) (1,12-8,45) (0-275,93) 

4 30 

antunesi o o 90 

distincta o o ° 
serpentina I) o o I) 

leptozona o I) I) 

f raterculus 590 o I) 

striata o I) I) o 

Lonchaeidae o o o 

F'arasitóides o 

8 

I) 

° 
o 

o 

o 

\) 

• .. 

(25,71-513,23) (25,00-100,00) 

[) 

I) o o 

o 

o 3 o 

o 38 o 

I) ° I) 

102 o I) 

20 o ,\ 
!) 

o o o 
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antunesi em taperebá; A. distincta em bacuri; A. serpentina 

em abiu; A. leptozona em abiu; A. fraterculus em castanho-

la; A. striata em goiaba. 

Da mesma forma como ocorreu 

obliqua foi a única espécie que infestou 

no Aleixo, A. 

mais de dois 

hospedeiros, sugerindo uma predominância em relação às 

outras moscas-das-frutas. 

A. distincta, que infesta preferencialmente 

as espécies de Inga, ocorreu em bacuri (Platonia insignis) , 

sendo esta a primeira referência neste hospedeiro. 

Observou-se que A. fraterculus, conhecida 

pela sua polifagia, nesta localidade, infestou exclusiva-

mente a castanhola. Esta preferência extremamente alta, 

possivelmente ocorreu, devido à permanente disponibilidade 

de frutos e à localização do hospedeiro, que é comumente 

usado para fins de arborização das ruas e praças de Manaus. 

Três hospedeiros foram infestados simulta

neamente pelas moscas-das-frutas (Figura 7). A. obliqua e 

A. antunesi em S. mombin; A. fraterculus e A. obliqua em T. 

catappa; A. obliqua, A. leptozona e A. sepentina em P. 

caimito. Ao contrário dos outros locais, neste, A. antunesi 

ocorreu infestando taperebá em maior número quando compara

da com A. obliqua. 

Abiu foi o hospedeiro que apresentou 

maior número de espécies infestantes de mosca-das-frutas. 

Observou-se que em alguns destes frutos, as larvas permane

ciam no seu interior em aparente estado de dormência, uma 
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vez que nao apresentavam mais nenhuma reserva alimentar. 

Neste caso foi precis~ abrir os frutos para estimular a 

saída das larvas, que encontravam-se bastante agregadas 

numa determinada parte do fruto. 

FREQOÊNCIA (IJIt) 

120 

100 

80 

80 

40 

20 

0~~====Z3 
Sponclla. mombln Pout.,.l. OIIlmlton.rmlnaUa oatappa 

~ obl/quo rn:l ontUnf18/ _ 8erpentlno 

1mB leptozonlJ I11III froteroulus 

Figura 7. Freqüência das espécies de Anastrepha que ocorrem 

num mesmo hospedeiro no centro urbano de Manaus, 

AM. 
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4_2_3_2_ Níveis de infestação de moscas-das-frutas 

Os hospedeiros que apresentaram índices 

médios de infestação acima de 100 pupas/kg de fruto, em 

ordem decrescente, foram o taperebá, a goiaba e o abiu 

(Figura 8). Enquanto os que apresentaram índices médios 

inferiores a 100 pupas/kg de fruto em ordem decrescente 

foram: pitanga, castanhola, jabuticaba, jambo e bacuri (Fi

gura 9). Com exceção das três primeiras frutíferas assina

ladas, as demais apresentaram índices de infestação relati

vamente baixos. Os frutos deste local, ao contrário do A

leixo, apresentaram pequena variação na densidade das pu

pas. Apenas o taperebá, a goiaba e a castanhola foram os 

que apresentaram as maiores variações nas densidades de pu

pas. Análogamente ao que se obteve no Aleixo, o taperebá 

foi a frutífera que acusou o maior índice de infestação. 

Dada as características ambientais deste 

local, em que as fruteiras encontravam-se isoladas, a popu

lação de tefritídeos tende a não dispersão, permanecendo 

nos seus hospedeiros enquanto houver frutos viáveis. A 

ocorrência de infestação múltipla por diferentes espécies 

de moscas-das-frutas sobre um mesmo hospedeiro, talvez seja 

uma decorrência desta elevada dispersão e baixa quantidade 

de frutíferas agrupadas. 

Quanto aos lonqueídeos, nenhuma frutífera 

apresentou infestação isolada por Neosilba, ocorrendo 
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apenas em dois frutos; abiu e castanhola, sendo o primeiro 

o mais infestado. 

800 

200 

100 

o~~~~~----~~~-----
Spondl .. mombln Ptlld/um gva~'" Pouter/a OfIimlID 

Figura 8. Níveis de infestaçao de moscas-das-frutas obser-

vado·em diferentes hospedeiros, com mais de 100 

pupas/kg de fruta fresca no centro urbano de Ma-

naus, AM. 
PUMII .. FRUTO 

ao 

1& 

1& 

10 

o 
un/t/~ .,.tllppjI OfIullflorll rntIIMXJtKIIIIIJ Ine/I1"'IJ 

Figura 9. Níveis de infestação de mosca-das-frutas obser

vado em diferentes hospedeiros com 1 a 100 pu

pas/kg de fruta fresca no centro urbano de Ma-

naus, AM. 



4.2.4. Levantamento de moscas-das-frutas no INPA/BR-174 

4.2.4.1. Espéci~s coletadas e seus hospedeiros 

.75. 

Foram coletadas 18 espécies de frutos per

tencentes a 14 famílias botânicas. Cinco frutíferas (lima, 

ajirú, cubiu, sorva e mandioca) não estavam infestadas por 

tefritídeos (Tabela 7). Exceto ajirú e cubiu que nunca 

foram referidos como hospedeiros de moscas-das-frutas, as 

demais são conhecidas como tradicionais hospedeiros. A 

sorva (C. guíanensís) , embora não tenha ocorrido infes

tação, já foi referida como hospedeiro de A. oblíqua no 

Estado do Amazonas (COUTURIER et alo 1993). 

Dentre as frutíferas relacionadas, o araçá

boi e o mapati constituem-se em importantes repositórios 

populacionais, uma vez que, juntos, contribuíram com 85,1% 

das pupas das moscas-das-frutas deste local. 

Foram identificadas sete espécies de Anas

trepha que emergiram de 12 espécies de frutos: A. oblíqua 

em araçá-boi, camu-camu, taperebá, carambola e manguita; A. 

leptozona em abiu, goiaba, mari e caju; A. bahíensís em 

mapati e taperebá; A. dístíncta em mapati e ingá-cipó; A. 

antunesi em taperebá e A. striata em goiaba. 

Verificou-se que A. oblíqua e A. leptozona 

foram as únicas espécies que infestaram mais de dois hospe

deiros diferentes, sugerindo uma predominância de ambas em 

relação às outras moscas-das-frutas. 

Mapati (P. cecropíaefolía) foi o hospedeiro 
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em que se obteve maior quantidade de pupas (6.168); enquan

to no guaraná, uma planta nativa da Amazônia, ocorreu 

apenas uma pupa da qual não emergiu nenhum exemplar. Para o 

mapati, embora tenha sido infestado por duas espécies de 

tefritídeos, revelou-se como hospedeiro principal de A. ba

hiensis, uma vez que emergiu apenas um exemplar de A. dis

tincta que tem no ingá seu hospedeiro preferido. O fato de 

A. bahiensis ter infestado quase que exclusivamente esta 

moracea, tendo pomares adjacentes de araçá-boi e camu-camu, 

pressupõe que esta espécie apresenta um alto nível de fide

lidade hospedeira, sugerindo uma dispersão extremamente 

baixa. Esta especificidade, foi também constatada por HER

NANDEZ & P~REZ (1993) em Veracruz, México em que A. bahien

sis infestou duas espécies de Moraceae. Ressalta-se que as 

coletas dos frutos de pomares próximos, continuaram mesmo 

após o término da frutificação do mapati, sendo coletado em 

taperebá apenas um exemplar desta espécie de Anastrepha. 

Esta é a primeira referência de A. bahíen

sís e A. dístíncta em mapati, A. bahíensís em taperebá, bem 

como de A. leptozona em mari, caju e goiaba. 

A. stríata só ocorreu em goiaba. Em araçá

boi a infestação restringiu-se a A. oblíqua. 

De todos os hospedeiros em que ocorreram 

moscas-das-frutas, três foram infestados simultaneamente 

por estas (Figura 10): A. bahiensís, A. antunesí e A. oblí

qua em taperebá; A. dístíncta e A. bahíensís em mapati; A. 
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leptozona e A. striata em goiaba. Observa-se que o taperebá 

foi o único hospedetro que apresentou tripla infestação. 

120 

100 

ao 

ao 

20 

~ bah/tmll/" 

_ d/"I/nota 

FREauêNClA ~) 

o antvnBlI1 

rIllA leptozooa 

~ obllqus 

_ "lr/ata 

Figura 10. Freqüência das espécies de Anastrepha que 

ocorrem num mesmo hospedeiro no INPA/BR-174, AM. 

4.2.4.2. Níveis de infestação de moscas-das-frutas 

Os índices de infestação, cujos parâmetros 

já descritos anteriormente, referem-se somente àquelas fru-

tíferas das quais se obtiveram pupas de mosca-das-frutas. 

Os hospedeiros que apresentaram índices de infestação supe-

riores a 100 pupas/kg de fruta fresca em ordem decrescente 

foram: abiu, araçá-boi, maracujá-do-mato e mapati (Figura 
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11). Enquanto os que apresentaram índices de infestação na 

faixa de 1 a 100 pupas/kg de fruta fres0a em ordem decres

cente foram: taperebá, goiaba, carambola, manguita, camu

camu, caju, ingá-cipó, manga-comum, mari e guaraná (Figura 

12). Os quatro frutos que apresentaram os maiores índices 

de infestação, podem ser considerados como os principais 

repositórios populacionais 

local. 

de moscas-das-frutas neste 

Os lonqueídeos (Neosilba spp.), enquanto 

praga secundária de diferentes frutíferas, foram encontra

dos em doze dos dezoito frutos amostrados. Observou-se que 

estas moscas tiveram como hospedeiros preferidos o ingá

cipó e o abiu, onde ocorreram em associação com outras 

espécies de Anastrepha. Quanto a este aspecto, PAVAN (1978) 

ao constatar a presença de ovos de lonqueídeos sempre nas 

puncturas que continham ovos de tefritídeos, sugeriu que 

estes tornam-se oportunistas ao usarem o orifício gerado 

pelos tefritídeos, para sua ovoposição, o que leva sua 

população a manter-se em baixa freqüência. 

Concordando em parte com esta suposição, 

observou-se que a maioria dos lonqueídeos ocorreu em 

associação com outras espécies de Anastrepha em várias 

frutíferas. No entanto, foi constatada a presença destas 

moscas, de forma isolada, em três hospedeiros (guaraná, 

lima e mandioca), o que lhe confere neste caso, status de 

praga primária. 
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PUM8I1i1 FRUTO 

100 

Figura 11. Níveis de infestação de moscas-das-frutas em di

ferentes hospedeiros, com mais de 100 pupas/kg 

de fruta fresca no INPA/BR-174, AM. 

PUMS/1Ig FRUTO 
ao-tr---=---------------. 

70 II--~r_----------·-------------------·~ 

ao 

60 

40 

ao 

10 

10 

Figura 12. Níveis de infestação média de moscas-das-frutas 

em diferentes hospedeiros, na faixa de 1 a 100 

pupas/kg de fruta fresca no INPA/BR-174, AM. 



4.2.5. Levantamento de moscas-das-frutas em Iranduba 

4.2.5.1. Espécies coletadas e seus hospedeiros 

.81. 

Foram amostrados 11 espécies de frutos den

tre as quais as três variedades de manga. Do total de 

frutos coletados, apenas uma espécie (jurubeba) não estava 

infestado por moscas-das-frutas (Tabela 8). 

Neste local, o tapererebá, a goiaba, o ara

çá-boi e o ingá-cipó, constituem-se nos principais reposi

tórios populacionais, pois, juntos, contribuíram com 98,0% 

das pupas de tefritídeos. 

Foram identificadas quatro espécies de 

Anastrepha obtidas de 10 espécies de frutíferas: A. obliqua 

em taperebá, goiaba, araçá-boi, manguita, manga-espada e 

manga-comum; A. striata em goiaba e maracujá; A. distincta 

em ingá-cipó e taperebá e A. manihoti em mandioca. 

Conforme tem sido verificado para os outros 

locais, A. obliqua foi a única que ocorreu em mais de dois 

hospedeiros. 

A. distincta que normalmente é encontrada 

infestando as espécies de Inga, neste local sua ocorrência 

foi registrada também em taperebá, sendo esta a primeira 

referência neste hospedeiro. 

A. manihoti infestou exclusivamente brotos 

de mandioca, seu tradicional hospedeiro, sendo esta a pri

meira referência para o Amazonas. Quanto a A. striata, ao 

contrário dos outros locais, nesta, foi encontrada infes-
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tando tanto frutos de goiaba como de maracujá. 

Apenas dois hospedeiros foram infestados 

simultaneamente pelas moscas-das-frutas (Figura 13); A. 

oblíqua e A. stríata em goiaba e A. oblíqua e A. dístíncta 

em taperebá. Deve-se ressaltar que em ambos os casos, ocor

reu apenas um exemplar de A. oblíqua e A. dístíncta respec

tivamente, indicando uma baixa competição interespecífica 

de larvas. 

A. antunesi, que nos outros locais sempre 

ocorreu em taperebá, em Iranduba, não foi detectada sua 

presença neste hospedeiro, como em nenhum dos demais frutos 

amostrados. Isto sugere que a distribuição geográfica de 

algumas espécies de moscas-das-frutas nem sempre está 

condicionada à distribuição de seus hospedeiros. 

Nos outros locais em que esta mosca foi 

coletada, o ecossistema é de terra-firme, enquanto que 

neste local, o tipo de ecossistema é de várzea e, as árvo

res de taperebá encontravam-se circundadas por um pomar de 

cacau e mata secundária. g provável que o fator solo que 

neste ecossistema sofre alagamentos periódicas, esteja 

limitando a presença desta mosca. Propõem-se que trabalhos 

sejam realizados, no sentido de esclarecer alguns aspectos 

bioecológicos e comportamentais desta espécie de mosca-das 

frutas. 
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Ps/d1um gusjIMI S90ndIu motnbln 

I h\\\\'i ob/lqus em slrlsls - dlsllncls 

Figura 13. Frequência das espécies de Anastrepha que ocor

rem num mesmo hospedeiro em Iranduba, AM. 

4.2.5.2. Níveis de infestação de mosca-das-frutas 

Apenas dois hospedeiros (taperebá e goiaba) 

apresentaram índice de infestação média acima de 100 pu

pas/kg de fruta fresca (Figura 14). Para os demais, os 

índices oscilaram entre O e 60 pupas/kg de fruta fresca. 

A maior variação na densidade de pupas foi 

encontrada em araçá-boi, que apresentou o terceiro maior 

índice de infestação. O taperebá, em consonância com os re

sultados obtidos para o Aleixo e centro urbano, foi o fruto 

que apresentou maior índice de infestação. 

Neste local foi onde se obteve o maior 

número de pupas e adultos de Neosilba, que ocorreram em 

seis hospedeiros. Conforme explicação anterior, observou-se 
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que mais uma vez a maioria destas moscas estava associada 

com espécies de Anastrepha, infest.ando de forma isolada 

somente o ingá-açu e o jenipapo. Grande parte dos adultos 

de Neosilba, emergiu de ingá-cipõ que tem neste, o seu 

hospedeiro preferido. 

PUM8111g FRUTO 
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o 

Figura 14. Níveis de infestação de moscas-das-frutas em 

dois hospedeiros com mais de 100 pupas/kg de 

fruta fresca em Iranduba, AM. 

4.3. Caracterização das comunidades 

4.3.1. Análise faunística das espécies de moscas-das-

frutas obtidas nos quatro locais 

Dado ao caráter intermitente ocorrido no 

processo de amostragem dos frutos hospedeiros, optou-se 

pela adoção de apenas dois parâmetros (freqüência e domi-
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nância) da análise faunística, para caracterizar os locais 

de coleta. 

4_3_1_1_ Freqüência 

Das nove espécies de moscas-das-frutas que 

ocorreram nos qURtro locais, as mais freqüentes foram A. 

oblíqua, A. bahíensís e A. fraterculus (Tabela 9). 

A. oblíqua foi a mais freqüente no Aleixo, 

INPA/BR-174 e Iranduba. Observou-se que o centro urbano foi 

o único local onde esta espécie não teve maior freqüência, 

apesar desta ter infestado mais da metade dos frutos cole

tados. Isto sugere que a disponibilidade de hospedeiros não 

é o único fator regulador da dinâmica populacional das mos

cas-das-frutas. Neste local, A. fraterculus foi a espécie 

mais freqüente, embora tenha ocorrido num único hospedeiro, 

(T. catappa) onde provavelmente encontra-se melhor adaptado 

em termos de abrigo e alimento. 

Para A. bahíensís na BR-174, a disponibili

dade do seu hospedeiro principal (mapati) deve ter contri

buído para que esta espécie apresentasse uma freqüência re

lativamente alta, uma vez que no Aleixo onde este hospedei

ro não ocorreu, a sua freqüência foi muito baixa. 
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4.3.1.2. Dominância 

As espécies dominantes na região, abrangen

do os locais estudados, foram A. oblíqua, A. bahíensís e A. 

fratel~Cult1s, sendo as demais consideradas como não-dominan

tes (Tabela 9). Novamente A. oblíqua se destaca por ter 

sido a espécie dominante em três dos quatro locais onde os 

frutos foram coletados. De fato, em todos os locais, esta 

mosca sempre foi encontrada infestando diferentes espécies 

e variedades de frutos. Esta elevada polifagia aliada a sua 

eficiente capacidade de ocupar grande parte dos nichos dis

poníveis, faz com que seja considerada uma praga primária 

dos frutos desta região. 

De todas as espécies obtidas dos frutos nos 

quatro locais, A. oblíqua foi a mais comum, seguida de A. 

bahíensís, A. fraterculus, A. stríata e A. antunesí. 

Em todos os locais, A. oblíqua destacou-se 

por ser a espécie mais freqüente e dominante (predominante) 

em mais de um hospedeiro. Estes resultados contrastam com 

os obtidos por ARRIGONI (1984), que relacionou A. frater

culus e C. capítata como as espécies de moscas-das-frutas 

predominantes em três municípios do Estado de São Paulo. 

Observou-se que os locais: Aleixo, INPA/BR-

174 e Iranduba foram os que apresentaram maior diversidade 

de hospedeiros. Destes, BR-174 foi o único local que apre

sentou mais de uma espécie dominante (A. obllqua e A. 

bahlensls) . 
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Tabela 9. Análise faunística em quatro locais do Estado do 

Amazonas em relação às espécies de Anastrepha 

obtidas dos frutos. 

ALEIXO INPA/BR-174 CENTRO lRANDUBA 
Espécies 

F D F D F D F D 

ol:>liqua 80,54 s 52,56 s 5,50 n 70,96 s 

l:>ahiensis 0,03 n 39,46 s 

distincta 1,22 n 0,43 n 0,11 n 12,80 n 

leptozona 3,52 n 4,35 n 

antunesi 13,01 n 0,76 n 10,31 n 

striata 3,92 n 3,06 n 11,68 n 16,11 n 

serpentina 0,34 n 

fl'a tercul us 1,14 n 67,71 s 

manihoti 0,13 n 

A. sp. 0,14 n 0,21 n 

Número de 
exemplares(~ ) 3.674 2.956 871 1. 578 

F = Freqüênoi& D = Domin4J.noia. 
s = dominante 
n = não-dominante 

Mesmo ocorrendo em apenas um hospedeiro 

(castanhola), A. fraterculus foi a única espécie dominante 

no Centro urbano. Como esta espécie ocorreu praticamente só 

em castanhola, e sabendo-se do seu perfil polifágico, com 

registro de ocorrência em cerca de 86 frutíferas (NORRBOM & 

KIM, 1988), suspeita-se que esta encontra-se no início de 

um processo de adaptação aos hospedeiros da região amazôni-



.89. 

ca. Com exceção dos poucos exemplares coletados em manga no 

Aleixo, no momento, esta espécie tem se caracterizado como 

um inseto tipicamente urbano, já que está colonizando basi

camente frutos de castanholas localizadas nas ruas, praças 

e nos pequenos pomares urbanos, sugerindo com isto um alto 

grau de fidelidade ao hospedeiro. 

4.3.2. Análise Íaunística das espécies de moscas-das

Írutas obtidas de Írutos inÍestados no Aleixo 

De um modo geral, observou-se uma predo-

minância das espécies de moscas-das-frutas, sempre que os 

hospedeiros de sua preferência estavam disponíveis. Assim, 

neste local, A. obliqua predominou em frutos de taperebá, 

araçá-boi, manga, jambo, carambola, murilho e azeitoninha 

embora somente os três primeiros serem considerados efeti

vamente os hospedeiros preferidos deste tefritídeo (Tabela 

10). Taperebá foi o único hospedeiro que apresentou duas 

espécies dominantes de moscas-das-frutas: A. obiqua e A. 

antunesi. Observou-se que A. striata foi a mais freqüente e 

dominante em hospedeiros tidos como tradicionais, como os 

frutos do gênero Psidium. Da mesma forma em relação a A. 

distincta que predominou em ingá-de-macaco. Em castanhola 

A. fraterculus e A. sp. foram as mais freqüentes e dominan

tes, respectivamente. 
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Tabela 10" Análise faunística das espécies de Anastrepha 

obtidas dos frutos infestados na região do Alei-

xo, AM. 

Hosp. T.iperebá ~raçá Araçá "anga Castanhola rngá de Juba Cambaia "urilho Azei to· Goiab. ftmcujá 
boi pera COIUI lacaco rtin ha do uto 

Esoécies F D 

,iól iQua ' , .0 99 1 93 e t, '17 ,67 100 100 100 100 .'lt'1.L ) 1 .l. j 

antuneSl 28,58 O,07 n 

striata - 94,&3 - - 98,88 s 

fraterculu5 " 77 fi 100 - - -',JJ 

dLStincta 100 s - - -

bahiensis 1,1 n 

s p. - - - - 100 s 

Hº de 
eIelplms(tl 1. 669 1.491 58 258 36 45 2 90 

F = frequênc1.& (%) D = dom1.n4nc1.& 
liI = dom1.nantQ 
n = nã.o-dom1.nante 

4.3.3. Análise faunistica das espécies de moscas-das-

frutas obtidas de frutos infestados no INPAjBR-174 

Mais uma vez A. obliqua foi a espécie que 

predominou em vários hospedeiros como: araçá-boi, camu-

camu, carambola, manguita e taberebá sendo es~e último o 

único fruto em que ocorreram duas espécies dominantes: A. 
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obliqua e A. antl.1nesi (Tabela 11). A. leptozona predominou 

em abiu, caju e mari enquanto que A. bahiensis foi a mais 

freqüente e dominante em mapati. Analogamente ao que foi 

verificado no Aleixo, A. striata e A. distincta predomina-

ram nos hospedeiros tidos como tradicionais ou seja: goiaba 

e ingá respectivamente. 

Tabela 11. Análise faunística das espécies de Anastrepha 

obtidas dos frutos infestados no INPA/BR-174, 

AM. 

Hosp. Araçêl Caau- Caraabola T aperebá "anqui ta "apa tl : nq á Abiu Goiaba Caju "ui "aracuJá 
boi CaiU cipó do uto 

Espécies D F 

Jbliqua 100 100 100 s 52,9~ iOO s 

bahienm 1,9b n 99,92 

antunesi 45,10 s 

distinda 0,08 fi 100 s 

leptozona - 100 5 5,15 n 100 s 100 s 

strzata - 94,85 

sp. 100 s 

Total de 
emplms(') 1.436 44 66 H 1.187 ' , I~ 95 97 

F = Fl:"aqü6nc:1.a. D = Dom:1.n4.no:1.a. 

la = dom:1.na.nta 
n = n.Ilo-dcm:1.na.nta 
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4.3.4. rulálise faunística das espécies de moscas-das

frutas obtidas de frutos infestados no centro 

urbano de Manaus 

Ao contrário do que foi observado nos outros 

locais, neste, A. oblíqua embora tenha predominado em 

jambo, pitanga e jabuticaba, quanto ao taperebá a mesma foi 

apenas dominante, sendo A. antunesí, a mais freqüente 

(Tabela 12). Porém novamente o taperebá foi o único fruto 

em que estas duas espécies ocorreram como dominantes. A. 

dístíncta predominou somente em bacuri, enquanto que A. 

fraterculus foi a mais freqüente e dominante em castanhola, 

o mesmo ocorrendo em relação a A. stríata, quanto ao seu 

principal hospedeiro (goiaba). Das três espécies de moscas

das-frutas que ocorreram em abiu, apenas A. leptozona foi a 

que apresentou os maiores valores de freqüência e dominân

cia. 

4.3.5. Análise faunística das espécies de moscas-das

frutas obtidas de frutos infestados em Iranduba 

À semelhança do que foi verificado para os 

outros locais, A. oblíqua também predominou na maioria dos 

frutos coletados como: taperebá, araçá-boi, manga-espada, 

manguita e manga-comum (Tabela 13). 

Ressalta-se que este foi o único local em 

que o taperebá apresentou apenas uma espécie dominante de 
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Tabela 12. Análise faunistica das espécies de Anastrepha 

obtidas dos frutos inf~stados no centro urbano 

de Manaus, AM. 

Hosp. Castanhola Taperebá ~biu Jabo Goiaba Bacuri Pitanga Jabuticaba 

Espécies 

c'bllaua J .17 ~5~OO 2,33 :00 100 100 5 

rraterculus 99,33 

antunesl 75.00 

serpentina 7,14 

leptozona 90,~8 

striata 100 

dlstlnCta 'M 1 .. 

~º de 
mIPiares(' ) 591 1N 42 102 

F = Frequênc:1.a. D = Dcm:1.nê.n.c:1.a. 
s = dom:1.nante 
n = nao-dom:1.nante 

moscas-das-frutas. Provavelmente isto ocorreu devido à 

ausência de A. antunesí, que nos outros locais sempre 

ocorreu com A. oblíqua. A segunda espécie predominante foi 

A. stríata que apresentou os maiores valores de freqüência 

e dominância em goiaba e maracujá. As demais espécies de 

moscas-das-frutas predominaram nos seus respectivos hospe-

deiros onde são mais comuns como: A. dístíncta em ingá e A. 

O1aníhotí em mandioca. 
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Tabela 13. Análise faunística das espécies de Anastrepha 

obtidas dos frutos infes~ados em Iranduba, AM. 

Hosp. Taperebá Goiaba Araçá "anga "aracu]á : ngá "angui ta "anga "andioca 
boi espada ci pó COIUI 

Espécies 

obliqua ';9,9 0,4 100 100 t ')0 100 

striata 99.6 100 

j 15Lncta ;),1 ;jO 

lanlhot~ 100 

MÚlero de 
mlplms(t) 1038 

,,, 
35 201 24 " L.J';' ~J 

F FX'eqüência D = Dominância. 
a dominante 
n = nlito-dominante 

4.4. Delimitação das comunidades 

4.4.1. Comparação dos locais através das análises de 

Cluster e Componentes Principais, em funcão da 

média de pupas de moacaa-das-frutaa 

Para a delimitação das comunidades, através 

da similaridade entre elas, aplicou-se as análises de Clus-

ter e de Componentes Principais, baseados na média de pupas 

de Anastrepha e registros de presença e ausência destas 

moscas nos hospedeiros (Tabela 14). 
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Tabela 14. Análise de Cluster em funçao da média de pupas 

do moscas-das-frutas obtidas dos hospedeiros nos 

quatro locais do Estado do Amazonas. 

o T U' I""' 
W 

, 
CARACTERISTICAS 1 2 3 4 

1 caju 1 1 . 2 .L 

2 manga 1 ') 3 ,.., 
"-' "-

3 taperebá 3 3 3 2 
4 castanhola 3 1 

,.., 1 "-

5 mandioca 1 2 1 1 
6 bacuri ,.., 

1 1 1 ..... 
7 ingá-açu 1 2 1 1 
8 ingá-de-macaco 1 1 2 1 
9 ingá cipó 1 3 1 2 
10 jambo 2 1 ,.., 1 "-

li araçá-bol 1 3 3 3 
12 pitanga ,.., 1 1 1 "-

13 azeitona 1 1 2 1 
14 murilho 1 1 2 1 
15 azeitoninha 1 1 2 1 
16 camu-camu 1 2 1 ,.., 

"-

17 jabuticaba 2 1 1 1 
18 araçá-pera 1 1 2 1 
19 goiaba 2 3 2 2 
20 mapati 1 1 1 3 
21 carambola 1 1 2 2 
22 maracujá 1 ,.., 2 1 "-

23 maracujá-do-mato 1 1 2 2 
24 jenipapo 1 2 1 1 
25 abiu 2 1 1 2 
26 guaraná 1 1 1 2 
27 mari 1 1 1 2 

~ - CQnt~o m~d:l..A./~oc:A.~ ~ = A.UQ':'nc::l..A. 
2 - I~andubA. ~ - 3158.~3 2 = <: m 
3 - A~Q:l..xo 2 - 4015.18 3 = :;. m 
4 - INPA/BR-~74 3 - ~.326.36 

4 - 898.00 

N~va~ ~Qn~t:l..c:o = 0.0150 

An~1:1..QQ A.OQ parQQ: 

N~vQ~ dQ QamQ~hanoA. = 44.4% N~vQ~ da QQmQ~hanoA. = 39.4% 
NümQ~o da asrupA.mQntoQ = ~ NümQ~o dQ a.srupamQntoQ = ~ 

G~po (~) 2 4 G~po (~) ~ 2 3 4 
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Pelos resultados amostrados, observou-se 

que os locais se distribuem quanto à similaridade na se

guinte seqüência: INPA/BR-174, Iranduba, Aleixo e Centro 

(Figura 15). Sendo que pela análise de Cluster, a semelhan

ça entre INPA/BR-174 e Iranduba foi da ordem de 44% e as 

duas outras se agruparam ao nível de 39%, o que foi compro

vado pela análise de Componentes Principais (Figura 16), em 

que toda distribuição percentual teve uma explicação defi

nida nos três eixos ortogonais de 100%, tendo o eixo x par

ticipado com 35,8% da explicação, o eixo y com 33,9% e o 

eixo z com 30,3% (Tabela 15). 

INPA/BR-174 IRANDUBA ALEIXO CENTRO 

44,4% 

39,4% 

Figura 15. Dendrograma representativo dos locais comparados 

através da análise de Cluster, em função da 

média de pupas de moscas-das-frutas. (c = 0,33; 

PUI = 0,50) 
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z 
1 

2 

y 

4 

~--~--------------~-----+-------------x 

1 - CENTRO 
2 - lRANDUBA 
3 - ALEIXO 
4 - INPA/BR-174 

Figura 16. Diagrama tridimensional comparativo dos quatro 

locais em funçao da média de pupas de moscas-

das-frutas obtidas dos hospedeiros. 
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Tabela 15. Autovalores da análise de Componentes Principais 

em função da média de pupas de moscas-das-frutas 

obtidas dos hospedeiros nos quatro locais do 

Estado do Amazonas. 

Autovalores 

Eixos Valores % de Explicação 
(eigen) 

X + 9,65689 35,8 

Y + 9,16650 33,9 

Z + 8,17682 30,3 

De fato, a maioria das espécies e variedades de frutos, bem 

como de moscas-das-frutas encontrados em Iranduba, foram 

também obtidos na BR-174, apesar de apresentarem caracte-

rísticas fisiográficas relativamente distintas, ou seja, 

enquanto o ambiente da primeira é de várzea, o da segunda é 

de terra-firme. Embora apresentando um nível de semelhança 

menor. Os locais como Aleixo e Centro, talvez por estarem 

situadas dentro de um mesmo espaço urbano, foram os que a-

presentaram maior número de espécies de Anastrepha em co-

mum, tendo o Centro apresentado menor quantidade de hospe-

deiros. 

Comparando-se a distribuição desses locais 

com os valores do índice fisiográfico CU) das Tabelas 16 a 

19, nota-se que os valores acompanham de certa forma este 
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agrupamento, evidenciando uma relação lógica observada na 

coleta do material, com as análises efetuadas. 

Tabela 16. Área ocupada pelas plantas hospedeiras, porcentagens 

de pupas e índice fisiográfico do INPAjBR-174, AM. 

FRUTOS 
, , 

PUPAS PUPAS PLANTAS AREA AREA 
nº m2 (% ) (m) (% ) ( li.) 

Mapati 166 8000 52,21 881,14 49,06 2561,55 

Araçá-boi 90 1800 11,75 566,88 36,07 432,74 

Abiu 21 1029 6,72 300,50 4,78 32,10 

Goiaba 26 800 ~,22 68,40 2,72 14,20 

Carambola 15 225 1,47 43,14 2,40 3,52 

Camiu-camu 48 1200 7,83 34,13 2,17 16,99 

Taperebá 6 252 1, 64 155,00 1,57 2,58 

Manga-comum 13 468 3,05 2,00 0,03 0,09 

Manguita 10 280 1, 83 13,00 0,21 0,38 

Mari 14 588 3,84 4,00 0,13 0,50 

Iingá-cipó 4 320 2,09 13,00 0,21 0,44 

Maracujá-do-mato 6 360 2,35 40,00 0,50 1,17 

Caju 12 192 0,76 8,50 0,14 0,11 

TOTAL 3.057,37 
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Tabela 17. Área ocupada pelas plantas hospedeiras, porcentagens 

de pupas e índice fisiográfico de Iranduba, AM. 

FRUTOS PLANTAS 
, 
AREA 

, 
AREA PUPAS PUPAS 

nº rff C %) Cm) (% ) (\\) 

Taperebá 58 3.248 34,25 1. 096, 33 67,65 2317,01 

Goiaba 23 966 10,19 134,00 11,02 112,29 

Araçá-boi 62 992 10,46 166,33 10,26 107,32 

Ingá-açu 1 56 0,59 0,06 0,04 

Manguita 2 72 0,76 0,78 0,59 

Manga-espada 2 84 0,89 0,33 0,29 

Maracujá 18 1.500 15,82 0,16 2,53 

Manga-comum 8 336 3,54 0,49 1,73 

Jenipapo 4 120 1,27 0,04 0,05 

Mandioca 4.800 1.200 12,66 1,50 0,06 0,76 

Ingá-cipó 16 644 6,79 222,15 9,11 61,86 

Camu-camu 22 264 2,78 0,02 0,05 

Total 2.604,52 
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Tabela 18. Área ocupada pelas plantas hospedeiras, porcentagens 

de pupa e índice fisiográfico do Aleixo, AM. 

, , 
FRUTOS PLANTAS AREA AREA PUPAS PUPAS 

NQ rr1! e %) em) e %) (~) 

Taperebá 65 3.640 33,76 985,00 53,05 1. 790,97 

Araçá-boi 150 2.400 22,26 583,80 31,44 699,85 

Manga-comum 14 504 4,67 265,13 11,42 53,33 

Araçá-pêra 15 375 3,48 103,50 1,11 3,86 

Goiaba 5 125 1, 16 54,66 0,88 1,02 

Castanhola 32 2.048 18,99 28,60 0,77 14,62 

Ingá-de-macaco 1 36 0,33 32,50 0,70 0,23 

Azeitoninha 13 390 3,62 12,50 0,13 0,47 

Jambo 3 75 0,70 7,00 0,11 0,08 

Murilho 5 113 1,05 16,00 0,11 0,12 

Carambola 15 300 2,78 5,50 0,06 0,17 

Pitanga 2 15 0,14 0,01 0,00 

Azeitona 10 420 3,89 1, 50 0,02 0,08 

Maracujá-do-mato 5 340 3,15 21,66 0,19 0,60 

TOTAL 2.564,40 
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, 
Tabela 19. Area ocupada pelas plantas hospedeiras, porcentagens 

PLANTAS 

Castanhola 

Taperabá 

Goiaba 

Abiu 

Pitanga 

Jambo 

Bacuri 

Jabuticaba 

TOTAL 

de pupas de moscas-das-frutas e índice fisiográfico 

do centro urbano de Manaus, AM. 

PLANTAS 
, 
AREA 

, 
AREA PUPAS PUPAS 

nº ríf (% ) (fi ) (%) (\j) 

16 224 25,51 365,44 58,99 1. 504, 83 

" 84 9,57 119,60 20,80 199,06 ,:... 

6 72 8,20 66,00 11,48 94,14 

6 294 33,49 59,66 6,23 208,64 

8 48 5,47 15,50 1,08 5,91 

7 112 12,76 13,50 0,94 11,99 

3 38 4,33 1,50 0,10 0,43 

1 6 0,68 0,38 0,26 

2.025,26 

4.4.2. Comparação entre as espécies de Anastrepha em 

função dos hospedeiros através das análises de 

Cluster e Componentes Principais para cada 

local 

Para se conhecer a distribuição das espé-

cies de moscas-de-frutas, em função de seus hospedeiros 

para cada local foram realizadas as análises de Cluster e 

dos Componentes Principais, cujos resultados foram baseados 

em critérios de presença/ausência dos adultos de moscas-

das-frutas. 
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4.4.2.1. Distribuiçao de moscas-das-frutas em função 

dos hospedeiros amostrados no Aleixo 

Pela análise de Cluster, as espécies de 

moscas-das-frutas neste local se distribuíram, segundo seus 

respectivos hospedeiros, em três agrupamentos dispostos em 

quatro níveis de semelhança (Tabela 20; Figura 17). 

No fenograma, as espécies que apresentaram 

maior porcentagem de semelhança (92%) foram A. striata e A. 

bahiensis, as quais ocorreram no mesmo hospedeiro. A este 

grupo juntou-se A. distincta; em seguida vieram A. antune-

si e A. fraterculus com 72% de semelhança e finalmente A. 

obliqua, que juntando-se às demais, apresentou a menor 

porcentagem de semelhança (37%), sendo esta, a única espé

cie que não formou agrupamento. À exceção desta e de A. 

striata, as demais, caracterizavam-se por ocorrer basica-

mente num único hospedeiro e, quando não, constatava-se que 

elas ocorriam esporadicamente em outra frutífera. 

Através da análise dos Componentes Princi

pais, baseada na distribuição dos grupos de espécies de te

fritídeos, nos planos formados pelos eixos de x e y, obser

vou-se a formação de dois grupos de espécies com maior 

semelhança entre si, sendo que as outras três ficaram 

isoladas (Figura 18). 

O primeiro grupo de espécies localizado 

num mesmo quadrante foi formado por A striata e A. bahien

sis, enquanto o outro grupo também localizado num mesmo 
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Tabela 20. Análise de Cluster em relação aos hospedeiros e 

moscas-das-frutas amostrados no Aleixo, AM. 

Característlcas 

Taperebá 

, Araçá-boi 

- ~anqa-cüiliu!l 

:' Aracá-pera 

6 Castanhola 

, Ingá-de-Iacaco 

8 J albo 

9 MaracuJá/~ato 

10 Caralbola 

11 Murilho 

~~ Azeltoninha 

oblíqua 

Nível de selelhança = 91,7% 
Número de agrupa lentos = 1 

grupo (1) 5 6 
n~o agrupados: 1 2 3 4 7 

Nível de selelhança = 81,7% 
NÚlero de agrupa.entos = 

grupo (1) 3 5 6 7 

EspeCles de Anastrepha 

fraterculus distincta antunesl 

2 

Nivel de selelhança = 71,7% 
Núeero de agrupalentos = 1 

grUDO (1) 2 3 4 5 6 7 

Nível de selelhança = 36,7% 
NÚlero de agrupalentos = 1 

9 ru po (1) 1 2 3 4 5 6 7 

stuata bahiensis 

= iiusªncia 
2 = presença 

sp. 
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Figura 17. Fenograma representativo das espécies de moscas-

das-frutas no Aleixo por UPGMA e distância 

euclidiana média. (c = 0,47; P15 = 0,57) 
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quadrante foi formado por A. distincta e A. sp., as quais 

ocorreram, cada uma, num único hospedeiro. Por outro lado, 

A. antunesi, A. :Fraterculus e A. obliqua foram as que se 

apresentaram de forma individualizada, sendo que as duas 

primeiras, embora em quadrantes distintos, encontram-se 

mais próximas do eixo de y, sugerindo um certo agrupamento. 

Embora infestando simultaneamente duas frutíferas, estas 

espécies foram as únicas no Aleixo que manifestaram acen

tuada prefp-rência por uma única espécie de hospedeiro. Ao 

contrário de A. obliqua que se caracterizou como uma espé

cie altamente polífaga, mesmo evidenciando uma relativa 

preferência por um ou outro hospedeiro. 

A porcentagem de explicação definida nos 

três eixos ortogonais foi de 79,1%, tendo o eixo x partici-

pado com 50,7%, o eixo y com 15,4% e o eixo z com 13,0% 

(Tabela 21). 

Conforme os resultados dos autovetores 

pôde-se observar que a contribuição mais significativa dos 

hospedeiros, nesta distribuição, foi do jambo, carambola, e 

azeitoninha, que apresentaram valores idênticos (Tabela 

22) . 
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z 

2 
y 

4 

1 

~T-~------~~--------------------~~X 

1 - obliqua 
2 - fraterculus 
3 - distincta 
4 - antunesi 

5 - striata 
6 - bahiensis 
7 - sp. 

Figura 18. Diagrama tridimensional comparativo das espé-

cies de moscas-das-frutas, em função dos frutos 

obtidos no Aleixo, AM. 



.108. 

Tabela 21. Autovalores da análise de Componentes Principais 

em função das ~oscas-das-frutas obtidas dos fru-

tos coletados no Aleixo, AM. 

Autovalores 

Eixos Valores % de explicação 
(eigen) 

X + 6,08020 50,7 

Y + 1,84964 15,4 

Z + 1,55934 13,0 

Tabela Autovetores da análise de Componentes Principais 

em função das moscas-das-frutas obtidas dos 

frutos coletados no Aleixo, AM. 

Eixos Autovetores calculados 

X + 0.39491 + 0.39491 + 0.39491 
(j ambo) (carambola) (azeitoninha) 

y + 0.49639 - 0.45973 + 0.66278 
(manga-comum) (goiaba) (castanhola) 

Z + 0.31802 + 0.31803 + 0.54619 
(taperebá) (araçá-boi) (goiaba) 
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4.4.2.2. Distribuição de moscas-das-frutas em função 

dos hospedeiros amostrados no INPA/BR-174 

Através da análise de Cluster, as espécies 

de moscas-das-frutas neste local distribuiram-se, de acordo 

com seus hospedeiros, em três níveis de semelhança (Tabela 

23; Figura 19). Neste feno grama o agrupamento formado pelas 

espécies de A. distincta, A. sp., A. striata, A. bahiensis 

e A. antunesi, apresentou nível de semelhança de 83%. A 

este grupo se juntou A. leptozona com 73% de semelhança e 

finalmente como a mais distante, veio A. obliqua com 63% de 

semelhança. Esta última, tal como no Aleixo, aqui também 

ocorreu de forma isolada, apresentando menor porcentagem de 

semelhança. Nota-se que a formação desses agrupamentos, 

provavelmente está associado ao padrão de comportamento 

destas moscas quanto à preferência hospedeira, aliado à 

característica de polifagia das mesmas. Todas as espécies 

que constituíram um agrupamento, tiveram em comum, o fato 

de ter infestado majoritariamente um determinado fruto hos

pedeiro, enquanto as duas outras que ocorreram isoladas, 

infestaram no mínimo três hospedeiros. Estes resultados fo

ram comprovados pela análise dos componentes principais, 

onde toda distribuição teve uma porcentagem de explicação 

de 83,4% (Figura 20). Deste total o eixo x foi o que apre

sentou maior porcentagem de participação com 41,2%, enquan

to os eixos y e z participaram com 28,9% e 13,3% respecti

vamente (Tabela 24). 
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Com base nos resultados dos valores dos au-

tovetores (Tabela 25), os frutos hospedeiros, que mais con-

tribuíram para esta distribuiç~o, foram o araçá-boi, camu-

camu e carambola que apresentaram o mesmo valor. 

Tabela 23. Análise de Cluster para os hospedeiros e moscas-

das-frutas do INPA/BR-174, AM. 

EspeCles ae Anastrepha 

Características GbliQua bahiensis distincta ieptozona antuneSl strlata 

Araçá-bol 

2 Mapatl 

"' ~biu 

4 Goiaba 

Cailiu-calllu 

J Tiiperebá 

, Cara.bola 

8 Ingá-cipó 

9 Mangulta 

10 l1an 

il Maracujá/lato 

12 Caju 

Nível de se.elhança = 83~3% 
Número de agrupalllentos = 1 

grupo (1) 2 ~ 5 6 7 
n~o agrupados: 1 2 3 6 7 

Nível de semelhança = 73,31 
~úlero de agrupa.entos = 1 

grupo (1) 2 3 4 5 6 7 

.., 
L 

Nível de se.elhança = 63,3% 
Número de agrupalentos = I 

grupo (1) 1 : 3 4 5 6 7 

= ausªncia 
2 = presença 

sp. 

.., 
i. 
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Figura 19. Fenograma representativo das espécies de mos-

cas-das-frutas do INPA/BR-174 por UPGMA e dis-

tância euclidiana média. (c = 0,6; P~5 = 0,71) 
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z 
2 

1 

y 

4 

5 

3 

~--~++--~~--------------------.-x 

1 - oblíqua 
2 - bahíensís 
3 - dístincta 
4 - leptozona 

5 - antunesí 
6 - stríata 
7 - sp. 

Figura 20. Diagrama tridimensional comparativo das espé-

cies de moscas-das-frutas, em função dos frutos 

obtidos no INPA/BR-174, AM. 
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Tabela 24. Autovalores da análise de Componentes Principais 

em função das moscas-das-frutas obtidas dos fru-

tos coletados no INPA/BR-174, AM. 

Autovalores 

Eixos Valores % de Explicação 
(eigen) 

X + 4,93900 41,2% 

Y + 3,46483 28,9% 

Z + 1,60095 13,3% 

Tabela 25. Autovetores da análise de Componentes Principais 

em função das moscas-das-frutas obtidas dos fru-

tos coletados no INPA/BR-174, AM. 

Eixos Autovetores calculados 

X + 0.39091 + 0.39091 + 0.39091 
(araçá-boi) (camu-camu) (carambola) 

y + 0.39729 + 0.39729 + 0.39729 
(abiu) (mari) (caju) 

Z - 0.53462 - 0.50641 + 0.60622 
(mapati) (ingá-cipó) (maracujá/mato) 
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4.4.2.3. Distribuicao de moscas-das-frutas em funcão 

dos hospedeiros amostrados no centro urbano de 

Manaus 

Os níveis de semelhança apresentados pelas 

moscas-das-frutas, de acordo com a análise de Cluster foram 

três (Tabela 26; Figura 21). Por este fenograma, observa-se 

que as espécies dispostas em dois agrupamentos, distribuí

ram-se quanto à similaridade na seguinte seqüência: A. dis

tincta, A. serpentina e A. leptozona, sendo que estas duas 

formaram um agrupamento a parte, com nível de semelhança de 

100%; A. antunesi, A. fraterculus e A. striata ligadas 

entre si e à primeira, com uma porcentagem de semelhança de 

70%. A estas juntou-se A. obliqua com nível de semelhança 

de 35%, que em analogia com os outros locais, foi a que 

apresentou menor porcentagem de semelhança, além de ter o

corrido de forma isolada. O alto nível de semelhança regis

trado para A. serpentina e A. leptozona, provavelmente por

que foram as únicas que ocorreram juntas num de seus hospe

deiros preferidos. As demais infestaram individualmente um 

único hospedeiro, exceto A. obliqua que pela sua elevada 

polifagia ocorreu em várias frutíferas. 

Pela análise dos Componentes Principais, 

constatou-se que as porcentagens de explicação para estes 

resultados totalizaram 81,8% (Figura 22). Deste total o 

eixo x participou com 53,5%, o eixo y com 14,6% e o eixo z 

com 13,7% (Tabela 27). 
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Nota-se por este diagrama tridimensional, 

que mais uma vez A. oblíqua ocorreu isolada e distante dos 

outros grupos de moscas-das-frutas. 

Os resultados dos valores dos autovetores 

mostraram que os frutos de castanhola, pitanga e taperebá 

foram os que mais contribuíram para esta distribuição 

(Tabela 28). 

Tabela 26. Análise de Cluster para os hospedeiros e moscas-

das-frutas no centro urbano de Manaus, AM. 

Espécies de Anastrepha 

Características obliqua antunesi distincta serpentina leptozona fraterculus striata 

Castanhola 2 

~ Taperebá ~ 
~ ~ 

.., Goi.aba 

4 Abiu ') 
io. 

5 Jalbo ') 
io. 

6 Pitanga ., 
.:. 

., Jabuticaba " I .:. 

8 Bacuri 

Nível de selelhança = 100l 
NÚlero de agrupalentos = 1 

grupo (1) 4 5 
n~o agrupados: 1 2 3 6 7 

Nível de selelhança = 70,Ol 
NÚlero de agrupamentos = 1. 

grupo (1) 2 3 4 5 6 7 

2 

Nível de selelhança = 35,Ol 
NÚlero de agrupalentos = 1 

grupo (1) 1 2 3 4 5 6 7 

'1 
io. 

1 = ausência 
2 = presença 

1 
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Figura 21. Fenograma representativo das espécies de mos 

cas-das-frutas do centro urbano por UPGMA e 

distância euclidiana média. (c = 0,33; P~o = 
0,86) . 
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z 

y 

1 

3 

-T------------~~----------------~~x 

~ - oblíqua õ - leptozona 
2 - antunesi 6 - fraterculus 
3 - dístincta 7 - striata 
4 - serpentina 

Figura Diagrama tridimensional comparativo das espécies 

de tefritideos em funca 
o dos frutos obtidos no 

centro urbano de Manaus, AM. 
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Tabela 27. Autovalores da análise de Componentes Principais 

em funçao das moscas-das-frutas obtidas dos 

frutos coletados no centro urbano de Manaus, AM. 

Autovalores 

Eixos Valores % de explicação 
(eigen) 

X + 4,28349 53,5% 

Y + 1,16667 14,6% 

Z + 1,09617 13,7% 

Tabela 28. Autovetores da análise de Componentes Principais 

em função das moscas-das-frutas obtidas dos 

frutos coletados no centro urbano de Manaus, AM. 

Eixos Autovetores calculados 

X + 0.33835 + 0.33853 + 0.47087 
(castanhola) (taperebá) (pitanga) 

y + 0.70687 - 0.70735 
(goiaba) (bacuri) 

Z + 0.75389 - 0.39230 
(abiu) (bacuri) 
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4.4.2.4. Distribuição de moscas-das-frutas em função 

dos hospedeiros amostrados em Iranduba 

Como neste local foi onde se obteve o menor 

número de espécies de moscas-das-frutas, pela análise de 

Cluster elas estão distribuídas em apenas dois níveis de 

semelhança (Tabela 29; Figura 23). Nota-se por este feno

grama que A. striata, A. manihoti e A. distincta formam um 

único agrupamento, com nível de semelhança de 67%. Unindo

se a este grupo com nível de semelhança de 32%, temos A. 

obliqua, que mais uma vez se apresentou como a única espé

cie isolada das demais. 

Em comparação com as outros locais, pela 

análise de Componentes Principais esta foi a que apresentou 

a maior distribuição percentual nos três eixos ortogonais, 

com uma explicação definida em 100% (Figura 24), contri

buindo o eixo x com 56,3%, o eixo y com 25,9% e o eixo z 

com 17,8% (Tabela 30). 

Pelos resultados dos valores dos autoveto

res foi possível relacionar os frutos de araçá-boi, tapere

bá, goiaba, ingá-cipó e mandioca, como os que contribuíram 

mais expressivamente para essa distribuição, sendo os 

mesmos responsáveis por 98% das pupas coletadas (Tabela 

31). 
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Tabela 29. Análise de Cluster para os hospedeiros e moscas-

das-frut.FI.s em Iranduba, AM. 

Características obliqua 

1 Taperebá 2 

2 Goiaba 2 

3 Araçá-boi 2 

4 Ingá-cipó 1 

5 Manguita 2 

6 Manga-espada 2 

7 Maracujá 1 

8 Manga-comum 2 

9 Mandioca 1 

Nível de semelhança = 66,7% 

Número de agrupamentos = 1 
grupo (1) 2 3 4 

1 = ausência 

2 = presença 

Espécies de Anastrepha 

manihoti striata distincta 

1 1 2 

1 r) 1 ""' 
1 1 1 .!.. 

1 1 " '-' 

1 1 1 

1 1 1 

1 2 1 

1 1 1 

2 1 1 

Nível de Remelhança = 31,7% 

Número de agrupamentos = 1 
grupo (1) 1 2 3 4 
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Figura 23. Fenograma representativo das espécies de mos-

cas-das-frutas de Iranduba por UPGMA e distân-

cia eucljdiana média. (c = 0,67; P15 = 0,75). 
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Z 4 

y 

1 

3 2 

--~--~------~----------------~--~X 

1. - obliqua 
2 - manihoti 
3 - striata 
4 - distincta 

Figura 24. Diagrama tridimensional comparativo das espé-

cies de tefritídeos em função dos frutos obti-

dos em Iranduba, AM. 
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Tabela 30. Autovalores da análise de Componentes Principais 

em fun~ão das moscas-das-frutas obtidas dos 

frutos coletados em Iranduba, AM. 

Autovalores 

Eixos Valores % de explicação 
(eigen) 

X + 5,06541 56,3% 

Y + 2,33334 25,9% 

Z + 1,60129 17,8% 

Tabela 31. Autovetores da análise de Componentes Principais 

em função das moscas-das-frutas obtidas dos 

frutos coletados em Iranduba, AM. 

Eixos Autovetores calculados 

X + 0,44014 + 0,44014 + 0,44014 
(araçá-boi) (manguita) (manga-comum) 

y + 0,46286 - 0,46291 + 0,53454 
(taperebá) (goiaba) (ingá-cipó) 

Z + 0,40517 + 0,40521 - 0,70181 
(ingá-cipó) (maracujá) (mandioca) 
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Analisando a distribuição das dez espécies 

de moscas-das-frutas em função de seus hospedeiros nos qua

tro locais, observou-se que as mesmas se agruparam em 

quatro níveis distintos de semelhança (Tabela 32; Figura 

25). O primeiro agrupamento formado por A. manihoti, A. sp. 

e A. serpentina, apresentaram nível de semelhança de 87%. 

Nota-se que a este nível, um pouco mais distante e de forma 

isolada ocorreram as espécies A. leptozona, A. fraterculus 

e A. distincta. A este grupo juntou-se um segundo agrupa

mento formado por A. bahiensis e A. antunesi as quais apre

sentaram nível de semelhança de 92%. Finalmente juntando-se 

às demais tem-se A. striata e A. obliçua com níveis de 

semelhança de 82% e 47% respectivamente. Este padrão de 

distribuição dos agrupamentos foi comprovado pela análise 

de Componentes Principais (Figura 26), na qual a porcenta

gem de explicação total foi de 72,8%, tendo o eixo x parti

cipado com 45,1%, o eixo y com 16,9% e eixo z com 10,8% 

(Tabela 33). 

Numa análise pormenorizada, pode-se perce

ber que pelos valores dos autovetores (Tabela 34), as 

contribuições mais expressivas dos hospedeiros nesta dis

tribuição, foram do camu-camu, ingá-cipó, manga, araçá-boi, 

goiaba, mapati e taperebá que juntos, de um total de 35 
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espécies de frutos, responderam por 91% das pupas de mos

cas-das-frutas coletadas nos locais estudados. 

Observa-se que a distribuição destes agru

pamentos, provavelmente foi balizada pelo comportamento 

alimentar das espécies de Anastrepha, quanto à preferência 

por um ou mais frutos hospedeiros. O fato de A. obliqua ter 

sempre ocorrido isolada e distante das demais, pode ser ex

plicado em função do número de hospedeiros (16) que ela in-

festou. Por ter ocorrido tanto em frutos nativos como 

introduzidos, pode-se afirmar que esta é uma das principais 

espécies de moscas-das-frutas de importância econômica para 

o Estado do Amazonas. 

Exceto A. leptozona, A. striata e A. obli-

qua, as demais são economicamente inexpressivas uma vez que 

infestam preferencialmente frutos silvestres ou não comer

ciais. Porém, com a contínua expansão da fronteira agrícola 

que ora se verifica na Amazônia, e considerando a alta 

diversidade de frutos da região, é provável que ocorram 

mudanças quanto à preferência por novos hospedeiros. 



Tabela 32. Análise de Cluster das espécies de frutos e de 

moscas-des-frutas amostrados nos quatro locais. 

EspécIes de Anastrepha 

Caracteres obliqua fraterculus bahiensls leptozona antunesl lanihotl sp. serpentlna striata distlncta 

AraçHoi 
Taperebá 
"apati 
AblU 
Goiaba 
CaIU-caiu 
Lambola 
"anga-colul 
"anguita 

10 "anga-espada 2 
11 Araçá-p~ra 

12 C.shnhola 
13 Ingá/lacaco 
14 Jubo 
1~ "aracujá/lato 1 
16 "aracujá 1 
17 "urilho 
18 Alei toninha 
19 Caiu 
20 "ar i 
21 Ingá-cipó 
22 "andIoca 
23 Bmri 
24 Pitanga 
25 Jabuticaba 

Hivel de selelhança : 0.920 
HÚlero de agrupalentos : 2 

grupo (1) 3 ~I 

grupo (2) 6 7 B 
nlo agrupados: 1 2 4 9 10 

Nível de selelhança : 0.820 
HÚlero de agrupalentos : 1 

grupo (1) 2 3 4 5 b 7 a 10 

Hivel de selelhança : 0.870 
HÚlero de agrupalentos : 1 

grupo (1) 2 3 ~ 5 6 7 8 10 
nlü agrupados: 1 9 

Hível de selelhança : 0.470 
Hútero de agrupalentos : 1 

grupo (1) 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

I : ausência 
2 : presença 
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Figura 25. Fenograma representativo das espécies de mos-

cas-das-frutas nos quatro locais por UPGMA e 

distância euclidiana média. Cc = 0,44; 

P H;; = O, nO) . 
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z 

y 

1 
4 

-4--~~~----~~----------------------x 

1 obliqua 6 - manihoti 
2 fraterculus 7 - sp. 
3 bahiensis 8 - serpentina 
4 leptozona 9 - striata 
5 antunesi 10 - distincta 

Figura 26. Diagrama tridimensional comparativo das espécies 

de moscas-das-frutas em função dos frutos obti-

dos nos quatro locais do Estado do Amazonas. 
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Tabela 33. Autovalores da análise de Componentes Principais 

Eixos 

x 
y 

z 

em fu~ção dos frutos coletados nos quatro locais 

do Estado do Amazonas. 

Autovalores 

Valores 
(eigen) 

+ 11,2844 

+ 4,24097 

+ 2,69953 

% de explicação 

45,1% 

16,9% 

10,8% 

Tabela 34. Autovetores da análise de Componentes Principais 

em funçao da média de pupas de moscas-das-frutas 

obtide.s de hospedeiros nos qu.~tro locais do Est .. ~do 

do Amazonas. 

Eixos Autovetores Calculados 

X 0,31613 0,27811 0,26168 
( camu-camu ) (ingá-cipó) (castanhola) 

y 0,32505 0,29911 0,29911 
(manga) (araçá-boi) (pitanga) 

Z 0,29697 0,27310 0,27310 
(goiaba) (mapati) (taperebá) 
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5. CONCLUSÕES: 

1. Nos 35 hospedeiros coletados em Manaus e 

lranduba, no Estado do Amazonas obteve-se moscas-das-frutas 

do gênero Anastrepha (Tephritidae) e moscas do gênero 

Neosilba (Lonchaeidae) além de parasitóides (Braconidae). 

2. As espécies de moscas-das-frutas coleta

das diretamente de seus hospedeiros foram: A. obliqua, 

A. bahiensis, A. antunesi, A. distincta, A. striata, A. 

serpentina, A. manihoti, A. fraterculus e A. leptozona. 

3. A. obliqua é a espécie predominante, que 

infesta o maior número de hospedeiros tendo, no entanto, 

como hospedeiros preferidos o taperebá (Spondias mombin) e 

o araçá-boi (Eugenia stipitata). 

4. A. obliqua, A. bahiensis e A. fratercu

lus são as mais freqüentes e dominantes no Estado do Amazo

nas. 
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5. Das 35 espécies de frutos amostrados, 23 

sao infestados por moscas-das-frutas (Anastrepha spp.) e 19 

são infestados por lonqueídeos (Neosilba spp.). Não são 

atacados os hospedeiros: sorva, ajirú, marinana, fruta-do

mato, azeitona, cubiu, e jurubeba. 

6. Esta é a primeira referência de infesta

ção no campo por A. bahiensis em mapati (Pouroma cecropiae

folia; Moraceae), taperebá (5. mombin; Anacardiaceae) e 

goiaba CPsidium guajava; Myrtaceae); A. distincta em bacuri 

(Platonia insignis; Gutifera), mapati CP. cecropiaefolia) e 

araçá-boi (E. stipitata; Myrtaceae); A. leptozona em mari 

(Pouraqueiba paraensis; Icacinaceae) e caju (Anacardium 

occidentale; Anacardiaceae); A. obliqua em castanhola 

(Terminalia catappa; Combretaceae); A. striata em maracujá 

(Passiflora edulis; Passifloraceae) e A. antunesi em araçá

boi (Eugenia stipitata, Myrtaceae). 

7. Este é o primeiro registro de A. bahien

sis, A. manihoti, A. serpentina e A. antunesi para o Estado 

do Amazonas. 

8. A. striata é a única espécie infestante 

dos frutos pertencentes ao gênero Psidium. 

9. A. fraterculus tem como principal hospe

deiro a castanhola: T. catappa). 
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10. As moscas-das-frutas no Estado do Amazo-

nas são paracitadas pelos braconídeos: Opius sp. próx. bel

bellus, Opius sp., lus, Doryctobracon areolatus, Opius 

Utetes (Bracanastrepha) anastrephae e Phaenocarpa anastre

phae. 

11. Os locais que apresentam maior semelhan

ça entre si, com relação às moscas-das-frutas, foram 

INPA/BR-174 Km 40 com Iranduba e Aleixo com centro urbano 

de Manaus. 

12. Em Iranduba ocorre menor número de espé

cies de Anastrepha. 

13. Taperebá e mapati são os hospedeiros com 

maior porcentagem de parasitismo de moscas-das-frutas por 

braconídeos. 

14. Há infestação simultânea por diferentes 

espécies de moscas-das-frutas em goiaba, taperebá, mapati, 

abiu, castanhola, manga e araçá-pera. 

15. Os maiores níveis de infestação por mos

cas-das-frutas ocorrem no taperebá, araçá-boi, goiaba, abiu 

e manga. 
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