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O semi-árido da região do Sudoeste da Bahia vem se despontando como um novo pólo produtor de frutíferas,
especialmente manga. As moscas-das-frutas constituem um dos principais problemas fitossanitários da cultu-
ra, principalmente quando o objetivo é o mercado externo. Nas proximidades dos pomares comerciais desta
fruteira, existem terreiros de solo nu, utilizados para a secagem de café produzido na região do Planalto de
Vitória da Conquista. Este estudo foi conduzido, no período de junho a dezembro de 2002, com o objetivo de
verificar as relações entre altos níveis populacionais de Ceratitis capitata em pomares de manga e a proximi
dade de terreiros de café. Selecionou-se três propriedades localizadas no município de Anagé, BA, caracteri-
zadas por situações ecológicas relativamente distintas, a saber: Propriedade 1: ausência de terreiro e distante
de pomares comerciais de manga; Propriedade 2:com terreiro próximo (10 m) de pomar de manga; proprieda-
de 3: com terreiro de café e com presença de outros hospedeiros secundários. O monitoramento de adultos de
moscas-das-frutas, foi efetuado através da instalação de nove armadilhas, nas três propriedades em estudo,
sendo, cinco do tipo MacPhail e quatro do tipo Jackson. As vistorias ocorreram semanalmente, quando, todos
os insetos capturados nas armadilhas MacPhail, após serem despejados em peneira plástica, eram lavados
com água, conservados em álcool 70% e transportados ao laboratório de Entomologia da UESB. A coleta das
armadilhas com atrativo sexual era efetuada a cada 2-4 semanas ou semanalmente, conforme o número de
moscas aderido ao cartão. Os cartões eram levados ao laboratório de Entomologia para contagem das moscas
presentes. Para o monitoramento de larvas, coletou-se amostras de aproximadamente 500 g de frutos de café
espalhados nos terreiros. As amostras de frutos coletadas foram levadas ao laboratório de Entomologia da
UESB, acondicionadas, dependendo do grau de maturação, em bandejas plásticas, contendo uma fina camada
(aproximadamente 1cm), de areia previamente esterilizada. Decorrido o período de 12 a 13 dias, os frutos já
em apodrecimento, foram vasculhados, visando à localização de larvas tardias. A areia foi peneirada, para
obtenção dos pupários. Estes foram transferidos para vidros, contendo uma fina camada de areia, previamen-
te esterilizada e umedecida, fechado com tecido filó. Os adultos emergidos foram fixados em álcool 70%. Na
Propriedade 1 caracterizada pela ausência de terreiro para secagem de café e distante de hospedeiros de
Tephritídeos, houve ausência total da moscas-das-frutas em todas as avaliações. Nas demais propriedades, o
número de C. capitata coletado foi expressivo nos meses de junho (Propriedade 2:1.613; Propriedade 3:
4.894: ), julho (Propriedade 2: 947; Propriedade 3: 8.876) e agosto (Propriedade 2: 1.365; Propriedade 3:
4.437), período que coincidiu com a chegada de grande volume de frutos de café nos terreiros. Em setembro
e outubro houve queda na população, chegando a níveis zero nos meses de novembro a dezembro, coincidindo
com o término da secagem do café. Verificou-se a predominância de C. capitata (99.74%) em relação a
Anastrepha spp (0.26%). Comparando-se os registros de monitoramento dos pomares de manga, obtidos pela
ADAB, aos resultados obtidos neste trabalho, torna-se evidente a estreita relação entre frutos de café nos
terreiros e as populações de moscas nos pomares da fruteira. Esta é uma questão delicada, uma vez que a
secagem do café em áreas próximas a pomares pode inviabilizar o registro dos mesmos junto ao Ministério da
Agricultura com vistas à exportação.
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