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RESUMO  

Em Portugal, o primeiro registo oficial da presença da Drosophila suzukii foi relatado à 

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) em julho de 2012, 

numa produção de framboesa do concelho de Odemira. Pelas suas características 

biológicas e pela distribuição que tem em diferentes hospedeiros, é muito provável que 

se estenda por toda a Europa e segundo alguns modelos ecológicos é possível que 

futuramente seja uma praga em todo o Mundo. A Drosophila suzukii está incluída na 

lista de alerta da EPPO, cuja notícia avançada pelos mesmos conclui que esta pequena 

mosca é uma ameaça para a maioria dos países da EPPO, onde a praga se estenderá 

rapidamente, sendo a completa erradicação inviável e a sua gestão difícil. 

O trabalho elaborado no âmbito da dissertação de mestrado é no sentido de perceber o 

comportamento da praga Drosophila suzukii nas culturas de framboesa, kiwi arguta e 

mirtilo no concelho de Vila Nova de Famalicão (norte de Portugal). Para isso, entre maio 

de 2018 e maio 2019, pretendeu-se contabilizar os machos e as fêmeas recolhidos nas 

armadilhas feitas especificamente para o efeito. Além disso, pretendeu-se realizar o 

ciclo de vida para cada uma das culturas incluídas no estudo, pretende-se ainda 

estabelecer possíveis relações com a intensidade da praga com o estado fenológico e 

dados meteorológicos. 

Os objetivos propostos foram alcançados, sendo que não se verificou uma diferença 

significativa entre o número de contagem dos espécimes de Drosphila suzukii e as 

culturas de framboesa, kiwi arguta e mirtilo. Pela análise estatística realizada rejeita-se 

a hipótese de haver diferença significativa dos estados fenológicos entre as culturas. 

Além disso não se verificou qualquer relação direta entre os dados meteorológicos e as 

contagens de adultos da praga. Porém é necessário ressalvar que estes dados advêm 

de uma estação meteorológica situação em Guimarães e não tem em consideração o 

microclima de cada local. 
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ABSTRACT 

In Portugal, the first official record of the presence of the Drosophila suzukii was reported 
to European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) in July 2012, at 
a raspberry producer in the municipality of Odemira. Due to its biological characteristics 
and its distribution in different hosts, it is very likely to spread throughout Europe and, 
according to some ecological models, it is possible that in the future it will be a pest all 
over the world. Drosophila suzukii is included in the EPPO alert list, whose advance 
notice concludes that this small fly is a threat to most EPPO countries where the pest 
will spread rapidly, with complete eradication unfeasible and its management difficult. 
The work that intends to elaborate in the ambit of the master 's thesis is to understand 
the behavior of the D. S. pest in the crops of Raspberry, kiwi arguta and blueberry in the 
municipality of Vila Nova de Famalicão (northern Portugal). For this purpose, during the 
calendar year, it was intended to account for the males and females counted in the traps 
made specifically for the purpose during the calendar year, so that in addition to 
performing each cycle of flight of the pest, to establish possible relationships such as the 
phenological state and meteorological data. 

The proposed aims were achieved, and there was no significant difference between the 
number of specimens of Drosphila suzukii and the cultures of Raspberry, Kiwi arguta 
and Blueberry. Based on the statistical analysis performed, the hypothesis that there is 
a significant difference in phenological states between cultures is rejected. Furthermore, 
there was no direct relationship between meteorological data and adult pest counts.  
However, it is necessary to note that these data come from a weather station in 
Guimarães and do not take into account the microclimate of each location. 
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Lista de Abreviaturas 

 

EPPO - European and Mediterranean Plant Protection Organization 

D. suzukii – Drosophila suzukii 

MRR – Mark-Release- Recapture  

PRA – Avaliação de Riscos de Pragas 

Kiwi a. – Kiwi arguta 

DRAPN – Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

SUM R – Total dos adultos (macho e fêmea) para a armadilha colocada na cultura, 

designada por recolha. 

Sum C – Total dos adultos (macho e fêmea) para a armadilha colocada na Bordadura 

KW – Krushall-Wallis 

TTL - Thermal tolerance landscap
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Drosophila suzukii (D. suzukii) é uma espécie autóctone do continente Asiático (China, 

Japão, Coreia e Tailândia), que foi descoberta pela primeira vez no Japão em 1916, mas 

o seu primeiro registo foi realizado pelo Dr. Shounen Matsumura em 1931 (Japão), 

dando-lhe o nome comum de mosca-da-cereja (Schlesener et al., 2017).  

Possui grande capacidade de dispersão, que se reflete no número elevado de países 

onde se instalou, no continente americano e europeu em 2008, num curto período. 

Desde 2008 que se conhece a sua presença nos Estados Unidos como a mosca-de-

asa-manchada, na qual se estendeu geograficamente por Espanha e Itália, causando 

graves danos em diversas culturas frutícolas  (Baets, 2016).  

A D. suzukii está-se a dispersar rapidamente e ocasiona perdas económicas severas, 

logo faz com que seja uma praga que traz grandes preocupações aos produtores 

afetados. Esta praga já invadiu a Europa, tendo começado pelos países do 

mediterrâneo, seguindo para Norte e Este. Nos países onde a praga já se instalou, esta 

originou estragos sobretudo nos pequenos Frutos. A EPPO apresentou uma “Avaliação 

de Risco de Pragas” (PRA), que concluiu que a D. suzukii é uma ameaça para a região 

do mediterrâneo, onde tem mais condições para se dispersar e instalar com mais 

eficácia e que a sua erradicação será mais mesmo inviável. Embora seja dada a sua 

origem no Japão, mas ainda há incertezas se de facto é nativo desta zona, ou se foi 

introduzida na viragem do século passado. A mosca encontra-se presente na parte 

Oriental da China, Taiwan, Coreia do Norte e do Sul, Tailândia, Extremo Oriente Russo 

e Índia, onde foi descrito a D. suzukii indicus. Atualmente a D. suzukii encontra-se 

presente em muitos territórios, nomeadamente EUA (costa Este e Oeste), Canadá, 

México e no que diz respeito à Europa o primeiro registo foi em Espanha em 2008, na 

Província de Rasquera. Também em Itália ocorreu o registo em 2008, na região da 

Toscânia, sugerindo que são contemporâneos aos primeiros registos ocorridos em 

Espanha. Em 2009 foram encontrados adultos de D. suzukii em armadilhas noutras 

zonas de Espanha (Barcelona), França (Montepellier e Alpes Marítimos) e em Itália 

(Trentino).  Entre 2010 e 2011 o alcance da D. suzukii foi amplamente alargado, tendo 

ocorrido registos em diversas regiões da Itália, como seja Piedmont, Veneto, Em França 
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foi encontrada desde a região da Córsega a ilha de França. Seguidamente muitos 

países europeus fizeram o seu primeiro registo desta praga durante o ano de 2011, 

sendo este o caso da Suíça, Eslovénia, Croácia, Áustria, Alemanha e Bélgica (EPPO, 

2011). Conforme se pode constatar, na Europa a praga dispersou-se com facilidade, 

colocando todo o continente em risco. Até mesmo países da Escandinávia, devido às 

alterações climáticas, não estão isentos da invasão desta praga (Mateus et al, 2016). 

Para a manutenção desta praga em níveis administráveis, é crucial que se evite a 

recorrente re-infestação da praga. Considera-se que os frutos que estão infetados e que 

por algum motivo não foram detetados, são a forma mais comum de re-infestação. 

Tendo em conta o resultado de uma avaliação genética preliminar, esta sugere que a 

invasão dos EUA e da Europa estarão relacionadas (Mateus et al, 2016). Vacas, Sandra 

et al (2019) através da técnica Mark-release- recapture (MRR) pretendeu determinar a 

capacidade de dispersão da D. suzukii, pois esta técnica é amplamente utilizada para 

conhecer os movimentos naturais e distribuição de um dado inseto no terreno. 

Conseguiu, portanto, verificar que a D. suzukii, após uma semana de ser libertada a 

maioria é capturada nos 50 metros a partir do ponto onde foi libertada. Em conclusão 

esta praga apresenta uma fraca dispersão, estimando-se em média uma dispersão 

diária de 200 a 300 m, quando não há ventos dominantes (Vacas et al, 2019). 

A D. suzukii, ao contrário das outras Drosophilidae, coloca ovos em frutos sãos graças 

ao ovipositor das fêmeas, e não apenas em frutos com “feridas” ou demasiadamente 

maduros. Os danos causados devem-se sobretudo à alimentação na fase larvar, no 

entanto a deposição dos ovos também origina danos físicos, que acaba por ser uma 

porta de entrada para infeções de outros agentes patogénicos. Pode-se verificar um 

aumento de custos relacionado com o controlo da praga, nomeadamente no que diz 

respeito à sua monitorização e eventualmente nos custos decorrentes na aplicação de 

fitofarmacos, aumento dos custos de mão de obra associados à seleção da fruta, 

redução de “tempo de prateleira”, assim como decorrentes do armazenamento (Mateus 

et al, 2016). 

Este trabalho, desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado em engenharia 

agronómica, decorreu da necessidade de conhecer melhor a praga D. S, a sua interação 

com diferentes culturas ao longo de um ano civil, no Norte de Portugal. Apesar dos 
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esforços da DRAPN, e mais concretamente, dos serviços de avisos, não têm tido meios 

de acompanhar esta praga de uma forma sistemática. Assim, e devido à minha 

proximidade aos técnicos deste serviço, viu-se uma oportunidade de realizar um 

trabalho que servisse aos agricultores, colmatando a necessidade de conhecer melhor 

a praga em causa, com o cuidado do tratamento dos dados e a acuidade imposta 

aquando da realização deste trabalho inserido numa dissertação de mestrado. 

A analise do comportamento da D. suzukii é realizada junto de três culturas: Framboesa, 

Kiwi arguta e Mirtilos. A escolha das culturas não foi ao acaso, tendo por base os 

princípios enumerados no ponto 5, no entanto são culturas recentes em Portugal que 

têm ganho um espaço importante nossa economia do Pais. 

A D. suzukii é uma praga polífaga, que ocasiona os principais prejuízos nos pequenos 

frutos, concretamente nas culturas da framboesa e do mirtilo, no entanto o Kiwi arguta 

sendo uma cultura recente, importa perceber a forma como a praga se comporta junto 

desta cultura, cujo cultivo em Portugal ainda é bastante recente. Tendo apenas o que 

foi recolhido a nível bibliográfico, é de esperar que haja mais contagens de D. suzukii 

nas culturas de framboesa e mirtilo do que na cultura de kiwi a. (Rossi et al., 2015). 

 

2 OBJETIVOS 

 

Tratando-se de uma praga recente em Portugal, carece naturalmente, de informação 

sobre o seu comportamento no País, mais concretamente no norte de Portugal. 

Também, ganha outra importância, a propósito do cultivo nos últimos cinco anos de 

“novas” culturas que têm ganho espaço de uma forma significativa. Neste sentido 

propôs-se desenvolver trabalho para alcançar os seguintes objetivos: 

 

1- Contabilizar as capturas de adultos de D. suzukii durante um ano em três 

pomares no Norte de Portugal: na cultura de framboesa, kiwi arguta e mirtilo e 

nas suas bordaduras;  

2- Relacionar as capturas com o estado fenológico para as culturas framboesa, kiwi 

arguta e mirtilo; 
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3- Relacionar as capturas com os dados meteorológicas, de uma forma macro,  

para as culturas framboesa, kiwi arguta e mirtilo; 

4- Relacionar as capturas com a localização da armadilha para as culturas 

framboesa, kiwi arguta e mirtilo; 

5- Obter dados que contribuam para um melhor conhecimento do ciclo biológico 

da praga no norte de Portugal. 

 

3. ESTADO DE ARTE 

 

3.1 BIOLOGIA DA PRAGA 

 

A D.suzukii é uma mosca de pequeno tamanho (2-3 mm), de cor amarelada 

acastanhada e com olhos vermelhos. Na fauna portuguesa constam duas espécies de 

drosófila que se podem confundir com Drosophila suzukii: Drosophila simulans e 

Drosophila melanogaster. As 3 espécies são muito semelhantes em termos de 

morfologia, apresentando bandas negras horizontais no abdómen, com uma pequena 

banda vertical no centro das horizontais. Os machos de D. S são facilmente 

identificáveis pois apresentam uma mancha negra nas asas e dois pentes sexuais no 

primeiro par de patas. No caso das fêmeas, a identificação é mais difícil e pode ser 

confirmada pela forma característica do ovipositor (Teixeira, 2011).  

As fêmeas procuram ativamente frutos em maturação para realizarem as suas posturas. 

Geralmente, são colocados 1 a 3 ovos por fruto. Durante o seu tempo de vida, uma 

fêmea pode colocar 300-400 ovos. Os ovos são cor branco leitoso e apresentam dois 

filamentos respiratórios (geralmente a única parte visível do ovo). As larvas são 

igualmente brancas e permanecem no interior do fruto até à pupação, que pode decorrer 

no interior ou à superfície do fruto ou no solo. A cor das pupas varia de amarela 

acinzentada a castanha. Estas moscas estão ativas a temperaturas superiores a 10 ºC 

e, em condições ideais, podem ter até 15 gerações por ano (Teixeira, 2011). 

As características da praga em estudo apresentam-se enquanto uma espécie polífaga, 

de elevada adaptabilidade a condições climatéricas, com elevado número de gerações, 



FCUP 
Estudo da Drosphila suzukii em três culturas Framboesa, Kiwi arguta e Mirtilo 

no Noroeste de Portugal 

10 

 
 
 

 
 
especificidades da postura através do ovipositor das fêmeas e com capacidade de 

desenvolvimento no interior do fruto (Neves, 2015). 

A D. suzukii apresenta algumas peculiaridades que permitem sua fácil identificação. Os 

machos adultos possuem uma pequena mancha escura no ápice das asas, 

característica marcante dessa espécie, e que originou seu nome popular, Drosophila de 

asa-manchada, em diversos países e concretamente em Portugal. Além disso, possuem 

uma linha de cerdas no primeiro e segundo segmento tarsal, do primeiro par de patas, 

conhecida como pente tarsal. As fêmeas não apresentam as manchas alares, mas 

possuem um ovipositor estreito, duplamente serreado, com uma série de dentes 

esclerotizados, que permite a inserção do mesmo dentro dos frutos. O tamanho deste é 

seis a sete vezes maior que a espermateca, sendo que na maioria das fêmeas do gênero 

Drosophila essa proporção é de apenas duas a quatro vezes, e o ovipositor é mais frágil 

e sem dentes esclerotizados (Schlesener et al., 2017).  Os adultos de D. suzukii no 

inverno podem transformar-se num morfótipo com cor mais escura e asas mais longas, 

devido à diminuição da temperatura  (Shearer et al., 2016). Também, as manchas não 

são visíveis quando o macho emerge, levando 8-10 horas a formarem-se totalmente (D, 

2014). 

 

 

Pode-se verificar as diferenças evidentes através da Figura 1 entre machos e fêmeas. 
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Figura 1- Drosophila suzukii (diferenças entre machos e fêmeas) (Neves, 2015) . 

. 

 

3.2 CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS FAVORÁVEIS 

 

A sobrevivência da D.suzukii depende da temperatura e exposição solar, preferindo 

temperaturas amenas e locais sombrios. A população desenvolve-se na primavera e 

vai aumentando progressivamente durante o verão, com flutuações devido às 

condições de temperatura e seca. 

Com a aproximação do outono, o fotoperíodo e a temperatura diminuem e as fêmeas 

deixam de reproduzir, entrando em diapausa reprodutiva  (SAG, 2017). A diapausa 

reprodutiva consiste na paragem de desenvolvimento do óvulo e diminuição de 

produção de hormonas juvenis (Firlej & Vanoosthuyse, 2017). No Inverno a proporção 

de machos diminui acentuadamente atingindo cerca de 20% dos indivíduos da 

primavera (Polturat et al, 2018)  
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Em invernos com temperatura média mais alta, a atividade de voo começa mais cedo 

(Beers et al., 2012), no entanto se a temperatura for muito baixa por longos períodos 

pode levar à mortalidade da D. suzukii, provocando uma redução na população na 

primavera seguinte. Nesta altura os adultos procuram abrigos  noutros hospedeiros 

perto dos pomares (Coutinho, 2017); (Mateus et al, 2016).  

Em dias com temperatura suficientemente elevada as fêmeas fazem a depositação dos 

ovos nos frutos (SAG, 2017). Esta espécie tem preferência por temperaturas amenas 

entre 20 e 25 oC. As temperaturas favoráveis à postura situam-se entre os 10 e os 30-

32 oC (Mateus et al, 2016), julgando-se que acima dos 30 oc a fertilidade dos machos é 

afetada (Cini, Ioriatti, & Anfora, 2012).  

O desenvolvimento desde o ovo até ao estado adulto, numa temperatura de 25ºC, 

apenas demora cerca de 8 dias (Breene et al., 2015). 

 

Um estudo realizado na Alemanha verificou que o intervalo onde há maior taxa de 

oviposição é entre 19,8 a 24,8 oC e diminui continuamente com a temperatura acima 

dos 28 oC e abaixo dos 15 oC  (Zerulla et al., 2017). A humidade relativa favorável situa-

se entre 60 a 80% (Polturat et al, 2018). 

 

3.3 HOSPEDEIROS 

 

O conhecimento das espécies vegetais capazes de sustentar focos de infestação é uma 

componente importante na luta contra esta praga (Burrack et al., 2015). É importante 

conhecer toda a área envolvente à cultura, na medida em que a existência de 

explorações com culturas hospedeiras ou de hospedeiros alternativos selvagens na 

vizinhança representa um risco de contaminação acrescido (Sward, 2017); (SAG, 2017). 

A ampla gama de hospedeiros é preocupante devido aos estragos causados em várias 

espécies e porque sobrevive num elevado número de espécies (Cini et al., 2012). A 

densidade florestal ao redor de uma exploração influencia a época de aparecimento da 

mosca, no entanto esta densidade não tem relação com o tamanho populacional de 
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moscas nem com os “picos” de voo na exploração de framboesa (Pelton et al., 2016). 

Logo, a aproximação de floresta às explorações poderá antecipar o aparecimento da 

praga (D, 2014) ou provocar um ataque tardio nos frutos (Sward, 2017). Há indícios que 

os adultos da D.suzukii procuram hospedeiros que sirvam de refúgio durante o inverno, 

como por exemplo árvores de citrinos. Ao longo do ano o número de capturas varia 

conforme a temperatura, sendo que em culturas como a cerejeira e videira contabiliza-

se mais D.suzukii durante o verão, outono e primavera e em árvores ornamentais ou 

citrinos contabiliza-se um número considerável de capturas apenas no inverno, 

indicando que estas servem de refúgio por apresentarem uma canópia com folhagem 

perene. Estes resultados levantam a possibilidade de que estes hospedeiros podem 

fornecer recursos alimentares necessários para as fêmeas hibernarem com sucesso em 

climas frios (D, 2014); (Harris et al., 2014). No entanto, o autor (D, 2014) no 

desenvolvimento da sua tese de mestrado no ISA, defende que os hospedeiros da área 

envolvente e da exploração podem influenciar a densidade populacional da praga. 

Segundo  Poyet et al, 2012 a existência de plantas que atraem as fêmeas para a postura, 

mas onde os ovos ou as larvas não conseguem terminar o seu desenvolvimento e de 

onde, por isso, não emergem adultos. Estas plantas poderão ser utilizadas como 

plantas-armadilha, quando plantadas junto às culturas, para diminuir a densidade 

populacional da praga (Chabert et al., 2012).  

São conhecidas as seguintes plantas hospedeiras da praga são então as seguintes: 

romãzeira, figueira, medronheiro, alfarrobeira, laranjeira (Rosa, 2016); Actinidia arguta 

(SAG, 2017); (Beers et al., 2012), kiwi berries; Fragaria spp., strawberries; Prunus 

armeniaca, apricots; Prunus avium, sweet cherries; Prunus domestica and hybrids, 

plums; Prunus persica, peaches and Prunus persica var. nucipersica, nectarines, 

Vaccinium spp, Rubus spp. (SAG, 2017); (Berry, 2012); Phytolacca americana, 

Prunus mahaleb, Rubus fruticosus agg., Viscum album and Prunus lusitanica, Rubus 

fruticosus agg., Prunus mahaleb, Atropa belladonna, Viscum album and Frangula alnus, 

Rubus fruticosus, Atropa belladonna, Prunus mahaleb, Prunus serotina, e Rubus idaeus 

(Poyet et al., 2013); Lonicera caerulea L., madressilva azul; Morus sp. (amoreira); 

Phytolacca americana L..; Prunus avium L. (cereja selvagem); Prunus laurocerasus L. 

(louro cereja); Prunus lusitanica L. (louro português); Sambucus nigra L. (sabugueiro 
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preto) (Lee et al., 2015); Damasco (Prunus armeniaca), Peras (Pyrus pyrifolia, Pyrus 

sinensis), Níspero (Eriobotrya japónica), Tomate (Lycopersicum esculentum) (SAG, 

2017).  

Na literatura podem encontrar-se registos de elevados prejuízos em morangos, mirtilos, 

amoras, framboesas, cerejas, ameixas, pêssegos e damascos. Da mesma forma, a 

praga também pode ocorrer em uvas, figos, dióspiros e kiwis (Melo, Mónica; Carvalho, 

2018). Eventualmente,  as capturas na laranjeira, alfarrobeira e o mato indicam que 

estas podem servir apenas de refúgio dos ventos fortes e temperaturas elevadas e 

ambiente seco, pois as capturas obtidas são irregulares e apresentam sombra, 

humidade e abrigo dos ventos (Rosa, 2016). Também foram observados ovos no interior 

dos frutos do medronho,  figueira e  romãzeira,  logo podem ser considerados uma 

alternativa de reprodução para a praga (Rosa, 2016). A mosca D.suzukii também 

apareceu em kiwi arguta (Lee et al., 2015); (SAG, 2017); (Beers et al., 2012), no entanto 

este fruto é colhido antes da maturação total (Lee et al., 2015). 

 

3.4 LUTA BIOLÓGICA 

 

Estudos relacionados com o combate da praga através do combate biológico têm sido 

levado a cabo em laboratório, nomeadamente com parasitoides. No entanto, não têm 

sido encontrados inimigos na Europa e nos EUA. 

Várias abordagens para reduzir as populações de D. suzukii foram tentadas em 

diferentes sistemas de cultivo. Embora os controlos químicos possam ser ineficientes, 

os inseticidas continuam  a ser a principal ferramenta usada pelos produtores para 

controlar a D. suzukii (Lee et al., 2011). As técnicas de captura em massa usando 

atrativos ou iscos de alimentos podem ter algum efeito em baixos níveis populacionais, 

mas não representam uma solução viável na maioria dos sistemas de cultivo (Rosa, 

2016) . 

Os primeiros estudos realizados neste âmbito, revelaram que os inimigos naturais do D. 

suzukii em Itália e em Oregon são atacados pelo  ectoparasitoide Pachycrepoideus 
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vindemiae (Rondani) (Hymenoptera: Pteromalidae), mas no seu estágio de pupa (Rossi 

et al., 2015) . 

As espécies parasitóides em áreas recém-invadidas podem adaptar-se gradualmente e 

estabelecer novas associações em resposta a invasores recentes. Na Europa, novas 

associações de parasitóides foram observadas para atacar, por exemplo,a Liriomyza 

sativae Blanchard, incluindo Cameraria ohridella Deschka e Dimic (Lepidoptera: 

Gracillariidae), Phyllonorycter leucographella Zeller (Lepidoptera: Lithocolletinae) e 

Phyllocnistis citrella Stainton (espécies de Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: 

Gracillariidae), Gracillariidae: Gracillariidae) em povoamentos florestais e em jardins. 

Uma melhor compreensão da pré-adaptação fisiológica dos parasitóides residentes 

pode desempenhar um papel importante na orientação de estratégias de combate 

biológico e contribuir para um melhor controlo futuro das populações de D. suzukii    

(Rossi et al., 2015). 

O controlo biológico em habitats não agrícolas pode ajudar a suprimir as densidades 

populacionais regionais de D. suzukii e fornecer uma nova ferramenta para reduzir 

riscos e estratégias de manutenção ambientalmente saudáveis. Em todo o mundo, mais 

de 50 espécies de parasitóides himenópteros atacam espécies de drosofilídeos. Na 

maioria dos casos, esses parasitóides atacam seu hospedeiro nos estágios de 

desenvolvimento tardio-larval ou pupal. A maioria dos parasitóides larvais são 

braconídeos do gênero Asobara e figitids dos gêneros Leptopilina e Ganaspis, e atacam 

predominantemente espécies de moscas hospedeiras encontradas em substratos 

fermentativos (Asplen et al., 2015). Existem também dois parasitóides pupais comuns, 

Pachycrepoideus vindemiae Rondani (Pteromalidae) e Trichopria drosophilae Perkins 

(Diapriidae). Sem dúvida, essas espécies de parasitóides larvais e pupais 

desempenham um papel na supressão populacional de algumas espécies de 

drosofilídeos. A eficácia desses parasitóides contra D. suzukii em suas regiões 

invadidas, no entanto, não foi adequadamente estudada e, onde pesquisas foram 

levadas a cabo, parece haver taxas limitadas de parasitismo de D. suzukii em termos 

de ganhos económicos (Daane et al., 2016). 
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4- CULTURAS 

 

Na fruticultura, o setor dos pequenos frutos é hoje um caso de sucesso. De entre todas 

as culturas deste setor, a framboesa é a espécie economicamente mais importante. A 

sua área, que era de 146 hectares em 2010, atingiu os 1108 hectares em 2017, só 

superada pela cultura do mirtilo com 1703 hectares (INE, 2018). Quanto ao valor 

exportado, a framboesa atingiu os 164 milhões contra os 19 milhões de euros do mirtilo, 

valores para o ano de 2018 (Oliveira et al, 2019) . 

O kiwi apresenta apenas três variedades com interesse comercial ( A. deliciosa (kiwi 

verde), A. chinensis (kiwi amarelo) e, mais recentemente, A. arguta (baby kiwi)), no 

entanto Portugal apenas representa cerca de 1% da produção mundial (Almeida & 

Qualidade, 2017).  

Com a plantação de novas culturas, que em tempos não tinham qualquer expressão, 

faz com que também surjam outro tipo de pragas que importa perceber qual o seu 

comportamento em diferentes culturas. De seguida tenta-se fazer um resumo das 

características das respetivas culturas sobretudo no que diz respeito às suas 

características edafoclimáticas e ciclo biológico. 

 

4.1- FRAMBOESA 

 

A framboesa é uma planta pertencente à família das Rosácea e ao género Rubus L., o 

qual se encontra subdividido em 12 sub-géneros, tendo o subgénero Idaeobatus, a que 

pertencem as framboesas, cerca de 200 espécies .A framboesa é considerada uma 

cultura relativamente recente quando comparada com outras espécies fruteiras como a 

maçã ou o pêssego, uma vez que o seu cultivo terá começado há cerca de 450 anos 

(AJAP, 2017a). 
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Em termos de morfologia, é um arbusto de 40 a 60 cm de altura, o qual possui um  

sistema  radicular  fasciculado, ocupando geralmente os primeiros 25 cm do solo, 

constituindo a estrutura perene da planta. É a partir dele que todos os anos surgem 

novos lançamentos, que se designam primocanes no caso de se tratarem de 

lançamentos de primeiro ano e de floricanes no caso de se tratarem de lançamentos de 

segundo ano. As flores da  framboesa  são  hermafroditas, iniciando-se a floração no 

ápice, seguindo-se o aparecimento sucessivo de flores em direção à base. As flores 

segregam grandes quantidades de néctar altamente atrativo para os insetos 

polinizadores, sendo a abelha doméstica o principal polinizador utilizado. O fruto é 

formado por múltiplas drupéolas, as quais são extremamente frágeis, devendo o seu 

manuseamento ser limitado ao mínimo indispensável (AJAP, 2017a) . 

Considera-se o centro de origem da framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) localizado 

na Ásia Menor, atribuindo-se aos romanos a propagação da planta por toda a Europa. 

Atualmente podem encontrar-se framboesas em todos os continentes, à exceção da 

Antártida, embora a sua distribuição esteja centrada principalmente no hemisfério Norte, 

com especial destaque na Ásia, Europa e América do Norte (AJAP, 2017a).  

Em Portugal e de acordo com o Anuário Vegetal 2006, a produção de framboesa tem 

maior expressão no Litoral Alentejano, no Sotavento Algarvio, na região do Fundão, 

Guimarães e Bragança (com pouca expressão) (GPP), 2006).  

Em Portugal, foram estudadas durante muitos anos as tecnologias de produção de 

framboesa remontante e não remontante tendo em vista o alargamento do período de 

produção. A framboesa passou de uma cultura sazonal para uma produção contínua ao 

longo de quase todo o ano com elevadas produtividades (Oliveira et al, 2019). 

A produção de framboesa em cultura protegida tem sido cada vez mais uma opção para 

as condições atuais do país, pois permite alterar épocas de produção, de modo a 

conseguir colocar a fruta em épocas mais favoráveis em termos comerciais. Os túneis 

permitem igualmente a proteção da cultura contra as chuvas e geadas de outono ou 

descidas acentuadas da temperatura. A colocação de telas de sombra sobre os túneis 

permite minimizar os efeitos das temperaturas elevadas que ocorrem no verão, as quais 

podem causar danos, por queimaduras nos frutos (AJAP, 2017a). 
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Requisitos edafoclimáticos 

 

As framboesas cultivadas têm sido selecionadas de modo a alargar o alcance de 

adaptabilidade, sendo atualmente cultivadas numa extensão muito maior do que as 

espécies selvagens que lhes deram origem. O aparecimento de cultivares com 

determinadas características como, a resistência ao frio, menores necessidades de 

horas de frio, como resistência a determinadas doenças, têm permitido cultivar 

framboesas em zonas onde anteriormente não seria viável a sua produção. No entanto, 

a produção em zonas com condições pouco favoráveis à cultura pode limitar o 

desenvolvimento do máximo potencial de produção e qualidade dos frutos, em 

comparação com as zonas que apresentam as melhores condições edafoclimáticas 

(AJAP, 2017a).  

O clima, a par do solo, são fatores fundamentais para o adequado desenvolvimento da 

cultura da framboesa, considerando-se condições climáticas ótimas a ocorrência de 

invernos amenos e verões longos e suaves. Podem considerar-se os seguintes fatores 

climáticos que mais influenciam a adaptação e a produtividade da cultura: temperatura, 

precipitação, humidade relativa e vento (Oliveira et al, 2007). 

 

Ciclo Biológico  

 

Nas framboesas, o ciclo biológico de crescimento inicia-se com o desenvolvimento dos 

gomos que se encontram no sistema radicular, abaixo da superfície do solo, os quais 

podem ser gomos de raiz ou gomos axilares dos lançamentos, na zona de substituição. 

É a partir destes gomos que todos os anos surgem novos lançamentos, podendo os 

mesmos surgir durante toda a época de crescimento (Oliveira, Valdiviesso, Esteves, 

Mota, & Fonseca, 2007). 
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Figura 2- Morfologia  da framboesa(Oliveira et al., 2007) . 

 

Podemos distinguir dois tipos de framboesa utilizadas em produção, consoante os 

hábitos de frutificação, as variedades não remontantes ou de frutificação floricane e as 

variedades remontantes ou de frutificação primocane (Oliveira et al, 2019). 

 

 Variedades não remontantes 

 

São variedades cuja frutificação apenas ocorre após um ano de crescimento vegetativo 

e de um período de dormência durante o inverno. Assim, as canas são bianuais, ou seja, 

os lançamentos do primeiro ano são vegetativos (primocanes), diferenciando-se no 

segundo ano para a produção de frutos (floricanes) (Oliveira et al., 2007). 

Os lançamentos crescem até que dias curtos ou tempo frio limitem o seu crescimento, 

altura em que a planta entra no período de dormência. De modo a superar a dormência, 

estas variedades necessitam de 800 a 1600 horas de frio (temperatura inferior a 7,2°C), 

ocorrendo ao mesmo tempo a diferenciação ou transição de lançamentos primocane em 

floricane. Assim que se verifiquem temperaturas mais elevadas (acima de 7,2°C) e 

depois de atingidas as necessidades de frio, é possível ter início a germinação dos 

gomos frutíferos, assim como a germinação dos gomos de raiz, os quais vão originar a 

formação dos próximos primocanes (Oliveira et al., 2007). 
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Quando as necessidades em frio não são satisfeitas e, dessa forma, a quebra de 

dormência não for atingida, como no caso das framboesas serem plantadas em 

condições de inverno ameno, pode acontecer os lançamentos terem poucos ramos de 

fruto. Assim, é fundamental adequar a escolha das variedades às condições das zonas 

onde vão ser instaladas as plantações, escolhendo neste caso cultivares com baixas 

necessidades em frio (Oliveira et al., 2007). 

 

Variedades remontantes 

 

São variedades cuja frutificação ocorre nos lançamentos do ano, durante o período de 

crescimento (primocanes), ou seja, a diferenciação floral dos gomos ocorre no primeiro 

ano (Oliveira et al., 2007). 

As framboesas de frutificação primocane são plantadas e conduzidas da mesma forma 

que as de frutificação floricane durante o primeiro ano. Quando as plantas de framboesa  

são  plantadas  no  início  da primavera, os frutos podem ser colhidos no outono, sendo 

nalgumas condições possível obter uma segunda colheita ainda no primeiro ano. O 

tempo que separa a primeira colheita da segunda depende da altura a que as canas são 

podadas após a primeira colheita. Se a poda é realizada imediatamente abaixo da zona 

que produziu a primeira produção primocane, então é possível obter uma segunda 

colheita em cerca de 12 semanas, mas se a poda é realizada ao nível do chão, então 

poderá demorar cerca de 20 semanas ou mais até se conseguir obter uma segunda 

colheita. As necessidades de frio nas framboesas do tipo de frutificação primocane são 

menores do que no caso das framboesas do tipo de frutificação floricane. Com a 

introdução de variedades de frutificação primocane o outono tornou-se mais uma 

estação de produção de frutos de elevada qualidade de framboesa. Nas nossas 

condições este período caracteriza-se frequentemente por baixa humidade, sendo 

necessário fornecer uma adequada quantidade de água de modo a suprir as 

necessidades da planta para a formação de frutos em quantidade e qualidade ideal 

(Oliveira et al., 2007). 
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A cobertura com túneis é uma medida eficaz para estender a época de colheita,  manter  

a qualidade do fruto e proteger os frutos da precipitação. Atualmente as framboesas 

com frutificação primocane são as únicas framboesas de frutificação não floricane 

cultivadas comercialmente, mas estão a ser desenvolvidos trabalhos de melhoramento 

com vista à obtenção de framboesas pretas de frutificação primocane para futura 

produção comercial (AJAP, 2017a). 

 

Kwanza 

Embora apenas em produção comercial desde 2011, as variedades de framboesa da 

empresa holandesa de melhoramento vegetal Advanced Berry Breeding conquistaram 

o mercado de frutos frescos e os produtores pela elevada qualidade da fruta e 

produtividade (Barrote, 2014). 

 

A Kwnaza é uma variedade especialmente adaptada para os nichos de mercado mais 

exigentes, que valorizem sobretudo a qualidade do fruto em termos de aromas, aspeto, 

tendo frutos com mais de 6 gramas. Os frutos são de vermelho alaranjado e com boa 

conservação pós colheita, sendo o principal trunfo o elevado teor de açúcar. 

 

É uma variedade de crescimento ereto, de folhas muito grandes, elevada resistência a 

doenças. A variedade emite poucos rebentos basais, o que pode exigir uma adaptação 

à variedade quando em cultura pois pode facilmente não atingir as densidades 

desejadas (Oliveira et al, 2019). 

A kwanza é uma variedade primocane, portanto remontante, que no Norte de Portugal 

deverão ser conduzidas em tuneis de vido ao tempo. Um aspeto muito importante e que 

pode ser encarado como um constrangimento, prende-se com o facto de algumas 

variedades de framboesa serem protegidas por registo, o que significa que têm de ser 

comercializadas através dos detentores desse registo (AJAP, 2017a). 
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 Sistema radicular 

   

O sistema radicular da framboesa é fasciculado, desenvolvendo-se na sua maior parte 

nos primeiros 25 cm do solo, constituindo a estrutura perene da planta. As raízes podem 

apresentar até 20 mm de diâmetro, sendo, no entanto, a espessura de 3 a 4 mm a mais 

frequente. As raízes são mais grossas junto à base dos lançamentos, não parecendo 

existir nenhuma relação direta entre o comprimento e o diâmetro. As raízes apresentam 

um pico de crescimento em pleno Verão, influenciado pela temperatura do solo. Existe, 

por isso, um crescimento concorrencial entre as raízes e os lançamentos. Uma raiz 

saudável tem um aspeto firme, variando a cor de um amarelo pálido a castanho-escuro, 

dependendo da idade da cultivar. Um sinal de falta de vigor das raízes é um aspeto 

maleável e demasiado escuro (Oliveira et al, 2007). 

 

 Floração 

 

As flores  da  framboesa  são  hermafroditas sendo as variedades cultivadas autoférteis. 

As flores produzem grande quantidade de néctar, o que as torna bastante atrativas para 

o principal inseto polinizador, a abelha doméstica. A diferenciação floral processa-se do 

ápice para a base dos lançamentos podendo decorrer durante 1 a 3 semanas (AJAP, 

2017a).  

 

 Frutificação  

 

As variedades não remontantes, como foi referido anteriormente, têm um ciclo bianual, 

o que significa que a frutificação ocorre no segundo ano, após um primeiro ano de 

crescimento vegetativo e um período de dormência durante o inverno. No segundo ano 

ocorre a formação dos frutos após o que os lançamentos morrem, sendo substituídos 

por novos. No caso das variedades remontantes, a frutificação ocorre na zona superior 
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dos lançamentos do ano, após o que a parte do lançamento que frutificou morre. A 

restante parte do lançamento produz frutificação no ano seguinte, comportando-se 

como não remontante. Pode ainda existir uma classificação adicional de variedades de 

framboesa que apresentem comportamento intermédio entre as variedades não 

remontantes e remontantes, as quais se designam variedades semi-remontantes 

(AJAP, 2017a). 

 

4.2- MIRTILO 

 

O mirtilo é uma planta frutífera que pertence à família das Ericaceae, subfamília das 

Vaccinoiodae, género Vaccinium. Dentro deste género existem cerca de 450 espécies 

com uma grande disparidade de aspeto e dimensões que vão desde apenas alguns 

centímetros de altura da V. macrocarpum, planta rastejante que produz ramos que 

podem atingir os 2 m de comprimento, passando pelo V. myrtillus da Europa com caules 

herbáceos e que não ultrapassa os 0,5 m, até ao V. ashei do Sul dos Estados Unidos, 

arbusto que atinge facilmente os 10 m de altura. O mirtilo é uma planta com uma grande 

expressão geográfica não existindo, ainda, consenso sobre a origem das espécies 

pertencentes ao género Vaccinium, ao qual o mirtilo pertence (AJAP, 2017c) . 

 

Conhecido como o “Rei dos Antoxidantes” e o “Fruto da Juventude”, este pequeno fruto 

está no topo dos alimentos com maior teor de antioxidantes, ultrapassando as 

vantagens de outros vegetais como repolhos, espinafres e brócolos. É rico em 

vitaminas, A, B, C e PP, possuindo ainda sais minerais, magnésio, potássio, cálcio, 

fósforo, ferro, manganês, açucares, pectina, tanino, ácido cítrico, málico e tartárico 

(Fonseca & Oliveira, 2007). 
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Em Portugal existem algumas variedades autóctones na Serra do Gerês, Vaccinium 

myrtilluss e Vaccinium vitisidae, na ilha da Madeira, Vaccinium padifolium, e no 

arquipélago dos Açores, Vaccinium cilandraceum que apesar de não ser uma espécie 

comestível é uma cultura protegida por integrar a dieta do priolo (AJAP, 2017c) . 

 

Portugal passou de cerca de 1000 hectares de produção de pequenos frutos em 2012, 

50% dos quais para morangos, para 3000 hectares em 2017, com o mirtilo a assumir 

um valor próximo dos 50% da produção nacional, o que representa uma variação 

positiva de cerca de 700% naquele período e para aquele fruto (211 hectares em 2012 

para 1481 hectares em 2017) (Silveira, 2018). 

 

 Condições edafo-climáticas 

 

O mirtilo adapta-se a diversos climas, tanto em zonas húmidas como secas e tanto a 

invernos muito rigorosos como a verões muito quentes, desde que sejam escolhidas as 

variedades que melhor se adaptem ao clima de cada região. Os fatores climáticos 

afetam a cultura de diferentes formas consoante a fase de desenvolvimento da planta, 

determinando o seu potencial de produção. Durante a fase de dormência o fator mais 

importante é a temperatura e na fase vegetativa são, a par da temperatura, a 

precipitação, a exposição solar e o vento (AJAP, 2017c). 

 

Na fase vegetativa, as plantas são vulneráveis aos ventos frios tardios da primavera que 

possam ocorrer após a abertura das flores. Temperaturas acima dos 30ºC no Verão 

podem levar à morte das folhas, principalmente em cultivares de rápido crescimento 

vegetativo que estejam completamente expostas ao sol. A estas temperaturas as raízes 

não conseguem sugar água suficiente para compensar as perdas por transpiração 

levada a cabo pelas folhas (Fonseca & Oliveira, 2007). 
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Ciclo Biológico 

 

O ciclo biológico do mirtilo divide-se em dois momentos principais: a fase de dormência 

ou repouso vegetativo, e a fase de atividade vegetativa. A fase de repouso tem início no 

outono e termina na primavera. A fase de atividade vegetativa divide-se em três fases 

principais: o crescimento vegetativo, a floração e a frutificação, tendo início na primavera 

e terminando quando a planta entra em dormência (Fonseca & Oliveira, 2007). 

Durante os primeiros dois anos deve ser favorecido o crescimento da planta, através da 

remoção dos botões florais. A planta do mirtilo atinge a sua produtividade máxima ao 

fim de 6 a 8 anos, apresentando uma produção média de 2 kg por planta, o que equivale 

a cerca de 9 a 10 ton/ha, para uma densidade de aproximadamente 4.100 plantas/ha 

(AJAP, 2017c). 

. 

 Fase de dormência 

 

 Entende-se por dormência o período durante o qual o crescimento das plantas cessa 

por completo. Os dois principais tipos de dormência são: a quiescência e o repouso. A 

quiescência resulta de factores externos à planta, nomeadamente por temperaturas 

excessivamente altas ou baixas, a diminuição do comprimento do dia e da intensidade 

luminosa. As plantas quando sujeitas a carências hídricas também podem entrar em 

quiescência. A quiescência é pois um estado passageiro que se anula quando os 

estímulos externos desfavoráveis cessam (Fonseca & Oliveira, 2007). 

 

No mirtilo este período ocorre em duas fases, a primeira, no início do outono quando o 

crescimento dos ramos cessa, bem como a atividade não visível no interior dos gomos 

florais. Esta fase de repouso é gradual e pode durar algumas semanas. Durante esta 

fase as plantas respondem cada vez menos aos estímulos externos. Na segunda fase, 

a planta entra num período de repouso profundo durante o qual a parte aérea não 
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responde a qualquer alteração dos estímulos externos. Durante esta fase, os ramos têm 

de estar sujeitos a um certo número de horas abaixo de 7º C para poderem retomar o 

crescimento. Este número de horas de frio varia consoante a variedade e a parte da 

planta, uma vez que os gomos florais necessitam de menos horas de frio que os gomos 

vegetativos. O número de horas de frias necessárias à quebra da dormência de uma 

planta de mirtilo tem que ocorrer antes do fim do inverno. Na escolha das cultivares a 

plantar numa determinada localização, deve atender-se cuidadosamente às suas 

necessidades de frio para aproveitar, ao máximo, o potencial produtivo das plantas 

(AJAP, 2017c). 

 

 

Figura 3- Planta de mirtilo dormente (AJAP, 2017c). 

a) coroa; b) ramo principal; c) ramo de renovação; d) ramo podado; e) ramo lateral do ano com gomos vegetativos e 

florais 
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Tabela 1- Ciclo anual da planta do mirtilo (AJAP, 2017c). 

 

Diferentes cultivares necessitam de diferentes acumulações de horas de frio, possuindo 

os gomos florais menores necessidades de frio do que os gomos vegetativos. O 

abrolhamento dos gomos vegetativos e o crescimento dos ramos, em mirtilos Northern 

Highbush, vai de um mínimo de 800 até às 1200 horas (Fonseca & Oliveira, 2007).  

 

 Fase da atividade vegetativa 

 

Como já referido, a fase vegetativa compreende três fases: o crescimento vegetativo, a 

floração e a frutificação. O crescimento vegetativo tem início na primavera, com a 

rebentação dos gomos e termina no final do verão, com o crescimento dos ramos. A 

floração, que ocorre de forma basípeta, pode durar entre 7 a 14 dias dependendo da 

variedade. A frutificação que ocorre durante 2 a 3 meses após a floração, terminando 

com a maturação completa dos frutos e respetiva colheita (AJAP, 2017c) . 
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  Sistema radicular 

 

O sistema radicular dos mirtilos, muito superficial e compacto é constituído por dois tipos 

distintos de raízes: Raízes finas com diâmetro inferior a 2 mm Raízes de suporte com 

diâmetro entre 2 e 11 mm As raízes finas e fibrosas distribuem-se nos primeiros 30 a 

40cm de profundidade e asseguram a absorção de água e nutrientes. As raízes mais 

grossas, que podem alcançar profundidades de cerca de 1 metro são responsáveis pela 

fixação do arbusto ao solo. As raízes dos mirtilos apresentam algumas características 

morfológicas que, de algum modo, condicionam as tecnologias de produção ( Iniav, 

2007). 

 

As raízes são a única parte da planta que não apresentam um verdadeiro período de 

repouso, crescendo sempre que a temperatura do solo esteja entre 6 e 16ºC. A partir 

dos 16º C de temperatura do solo o crescimento radicular abranda, sendo que para 

valores superiores a 22ºC o crescimento das raízes cessa. As raízes do mirtilo, 

independentemente de outras condições, apresentam dois picos de crescimento e um 

período de crescimento lento. Os picos de crescimento coincidem com o vingamento 

dos frutos e com a diferenciação floral, enquanto que o período de crescimento lento 

coincide com o crescimento e maturação dos frutos (AJAP, 2017c) . 

. 

  Floração 

 

A floração dos mirtilos ocorre de forma basípeta e dura cerca de 7 a 14 dias, tendo as 

variedades mais precoces períodos de floração mais extensos que as tardias, por 

começarem a florir a temperaturas mais baixas. A antese das flores ocorre de forma 

basípeta, sendo o botão floral da extremidade o primeiro abrir, tendo a espessura do 

ramo influência na precocidade da antese, uma vez que as flores dos ramos mais finos 

são as primeiras a abrir. As flores dos mirtilos, apesar de serem autoférteis, têm 
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características que desfavorecem a autopolinização e promovem a polinização cruzada. 

As flores são aromáticas e possuem glândulas nectaríferas na base do estigma, 

promovendo a visita de pequenos insetos que penetram na corola e de outros insetos 

como abelhas e vespas. Quando um inseto penetra na corola encontra os estigmas 

onde deposita o pólen que recolheu noutra flor, encontrando de seguida as anteras 

carregadas de pólen e por fim o néctar. Nas variedades Highbush e Rabbiteye o estigma 

das flores permanece recetivo durante cerca de 8 dias após a antese. No entanto, três 

dias após a antese o vingamento pode decrescer de forma acentuada, levando a que 3 

a 6 dias após a antese a fecundação se torne pouco provável de acontecer (AJAP, 

2017c). 

 

Nos mirtilos a diferenciação floral inicia-se nos gomos da extremidade distal e prossegue 

de forma basipeta1 ao longo do ramo. Em algumas cultivares, os gomos florais 

encontram-se intercalados por gomos vegetativos. Num ramo de espessura média que 

tenha tido dois fluxos de crescimento, o gomo mais distal do primeiro fluxo, 

normalmente, diferencia-se, enquanto que o gomo mais proximal do segundo fluxo será 

um gomo vegetativo (Fonseca & Oliveira, 2007).   

 

Frutificação 

 

O processo de crescimento e maturação das bagas ocorre durante cerca de 2 a 3 

meses, variando consoante as cultivares, as condições atmosféricas e o vigor da planta. 

O processo de crescimento e maturação das bagas ocorre em três fases distintas. Na 

primeira fase, que ocorre durante cerca de um mês, dá-se uma rápida divisão celular e 

um aumento do tamanho das células, conduzindo a um rápido aumento do volume da 

baga. A segunda fase é caracterizada por um pequeno aumento do tamanho da baga e 

pelo desenvolvimento e amadurecimento dos embriões no interior das sementes. 

Durante a terceira fase, com uma duração de 16 a 26 dias, ocorre o maior crescimento 

 
1 diz-se do desenvolvimento de um órgão do vértice para a base 
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da baga e a maturação. Durante esta fase ocorre o amolecimento dos tecidos, a 

diminuição do teor em clorofila e o aumento do teor em antocianinas, efeito que leva à 

mudança de cor da baga. Nesta fase ocorre também o aumento do teor de açúcar e de 

outros componentes solúveis e a diminuição da acidez e da respiração celular, que 

decresce lentamente (AJAP, 2017c). 

 

As fases de crescimento ocupam, respetivamente, 60%, 30% e 10% do tempo de 

frutificação, sendo que a segunda fase depende do tamanho das bagas, uma vez que 

em bagas grandes é relativamente mais curta que em bagas pequenas. A dimensão dos 

frutos depende da dimensão dos ramos, uma vez que ramos grossos produzem frutos 

maiores, podendo este facto estar relacionado com uma maior capacidade de 

fornecimento de água e nutrientes ao fruto (AJAP, 2017c). 

 

4.3- KIWI ARGUTA 

 

O género Actinidia, no qual a planta do kiwi se insere, é originário da Ásia onde tem uma 

grande dispersão geográfica na zona oriental, estando presente desde zonas tropicais 

até regiões temperadas, com 50°N de latitude. Grande parte das espécies deste género 

são originárias da China, nomeadamente dos bosques e vales do rio Yang-Tsé-Kiang e 

das províncias de Yunnan, Hupeh, Chikiang e Szechwam. A planta do kiwi, Actinídea 

spp, é uma trepadeira perene, sarmentosa com ramos flexíveis, semi-lenhificados. O 

sistema radicular é composto por raízes principais carnudas e fortes e por pequenas e 

numerosas raízes, muito ramificadas. Embora o sistema radicular da cultura tenha 

tendência a ser superficial, em solos ligeiros e profundos pode atingir até mais de quatro 

metros de profundidade (AJAP, 2017b). 

O Kiwi arguta, é uma trepadeira perene, de folha caduca, não pubescente e mais 

vigorosa que o Kiwi comum, requer estrutura de suporte para o seu apoio e condução. 

Tem um desenvolvimento rápido, podendo crescer cerca de 6 m por estação (Assunção, 

2002). 
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Requisitos edafoclimáticos 

 

A cultura do kiwi é uma cultura designada como sendo de climas subtropicais. Em 

termos globais, a cultura necessita de invernos frios, para que ocorra a quebra de 

dormência da planta, primaveras quentes, verões quentes e húmidos e outonos 

amenos, mas com elevada amplitude térmica. Os fatores climáticos com maior 

importância na cultura do kiwi são a temperatura, a precipitação e o vento (AJAP, 

2017b). 

 

Os estragos causados pelos ventos, afetam essencialmente toda a rebentação do ano, 

jovens ramos, devido à sua turgescência e vulnerabilidade. Os prejuízos são indiretos 

refletindo-se essencialmente na produção do ano seguinte. Além deste efeito, o  vento  

pode  reduzir  o  rendimento  económico  provocando  o aparecimento  de  manchas  

calosas  no  fruto  provocado  pelo  roçar  dos  mesmos, eliminando, assim, o valor 

comercial deste devido ao seu aspeto pouco atraente. Para tal, deve-se antes da 

plantação ter em atenção a escolha do local, que deve ser pouco ventoso, ou em 

alternativa utilizar-se quebra-ventos, com a plantação temporária de árvores como: 

salgueiros ou choupos, à frente  dos quais será plantada uma sebe permanente de 

cedros (Assunção, 2002). 

 

Variedades 

 

Na Actinidea arguta as principais cultivares femininas são: Ananasnaja, Jumbo e Ken’s 

Red. Os frutos da Actinídea a. são bagas ovaladas de pequeno tamanho, que não 

superam os 20g. A sua pele é fina, sem pelo e comestível, de cor verde ou avermelhada, 

dependendo da variedade. A polpa é verde de sabor similar ao kiwi verde ainda que 

muito mais doce, rica em antioxidantes, vitaminas e minerais (Emanuel, 2017). 
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5. MATERIAL MÉTODOS 

 

Para este trabalho foram selecionadas três explorações agrícolas, localizadas no 

concelho de Vila Nova de Famalicão, que reuniam as seguintes condições: 

 - Ter parcelas de framboesa, kiwi arguta ou mirtilo em cultura extreme; 

- Não ter outras culturas agrícolas hospedeiras de D. suzukii; 

- Ter, em bordadura da parcela, plantas potencialmente hospedeiras de D. 

suzukii  

As recolhas das amostras foram feitas em três explorações, cuja caraterização geral 

encontra-se na Tabela 2. 

Qualquer das explorações estão integradas numa envolvência de ruralidade apesar do 

Concelho de Vila Nova de Famalicão ser bastante industrializado. 

Descrevendo de forma sumaria a envolvência de cada uma das explorações, reforço, 

que em nenhuma tinha campos de cultivo  contíguos à cultura agrícola em estudo e, no 

caso exploração de framboesa a bordadura era constituída, em toda a volta por culturas 

espontâneas e por uma pequena ramada, em pergola, que se encontrava ao abandono. 

Na exploração de mirtilo a envolvente também era constituída por culturas espontâneas 

e a norte da parcela possuía algumas roseiras, onde foram colocadas as armadilhas de 

bordadura desta exploração. Quanto à exploração de Kiwi arguta possuía uma 

envolvência de culturas espontâneas, estando a nordeste da parcela a adjacência a um 

povoamento florestal constituído por pinheiros bravos e eucaliptos. 
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Tabela 2- Explorações utilizadas para fazer a recolha das amostras 

Culturas Descrição  
1- (Exploração A) 

Framboesa 
 
 

Localização: Vila Nova de Famalicão – Cruz;  

Área de estudo: 1 Hectare; 

Variedades: Kwanza; 

Cultivo protegida com túnel; 

Sistema de rega: gota-a-gota; 

Substrato: fibra de coco + turfa 

Polinização com colmeias 

Ano de Plantação:2013 

 

 
       
2- (Exploração B) 

Mirtilo 

 

Localização1: Vila Nova de Famalicão – Oliveira 

S. Maria 

Área de estudo: 2 hectares; 

Variedades: Drake e OzarkBlue 

Sistema de rega: gota-a-gota 

Enrelvamento na entre-linha; 

Polinização com colmeias 

Ano de plantação: 2013 

 

 

3- (Exploração C) 
      Kiwi arguta 
 
 

 

Localização: Vila Nova de Famalicão - Landim 

Área de estudo: 1 Hectare; 

Variedades: Ananassya, Geneva, Ambrosia, 

Maki; 

Sistema de condução: Cruzeta 

Sistema de rega: microaspersão 

Enrelvamento na entre-linha; 

Polinização com colmeias 

Ano de plantação: 2013 
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5.1 PREPARAÇÃO DE COLOCAÇÃO E RECOLHA DAS ARMADILHAS 

 

 

Para a captura de adultos de D.suzukii foram utilizadas armadilhas de garrafas de 

plástico de 1.5 L de cor vermelha (Rosa, 2016), com furos de 2 mm. O isco é composto 

por vinho branco (2/3), vinagre sidra (1/3), açúcar mascavado ( 1 colher de chá) e uma 

gota de detergente da loiça (Mateus et al, 2016) ; (Pelton et al., 2016), de forma a reter 

as Drosophilas na solução. Semanalmente as garrafas são substituídas por outras com 

o isco renovado. O isco utilizado é aquele que também é utilizado pelos serviços de 

avisos agrícolas DRAPN. 

Foram colocadas duas armadilhas por hectare, uma na cultura principal e outra na 

bordadura. Logo, na exploração A (framboesa) são duas armadilhas, na exploração B 

(mirtilo) são quatro armadilhas e na exploração C (kiwi arguta) são duas armadilhas.  

 

5.2 REGISTOS DOS ESTADOS FENOLÓGICOS 

 

Consiste na observação semanal das plantas de cada cultura, retirando-se anotações 

do estado das plantas, fazendo-se registos fotográficos, com o objetivo de documentar 

o estado/aspeto das plantas. Desta forma, a análise do estado fenológico pode ser 

efetuada no momento da troca de armadilhas. 

O registo do estado fenológico das culturas baseia-se nas seguintes escalas 

fenológicas: 

- “La culture du framboisier remontant Rubus idaeus L. sous grands tunnels, une 

possibilite ao québec’”, do autor Jonathan Roy, ano 2018, para a framboesa; 

- “Fenologia do Vaccinium corymbosum cv Duke em várias regiões de Portugal 

Continental”, do autor Luis Filipe Santos, ano 2015 e através de um folheto 

disponibilizado pela “DRAPN” para o mirtilo 

- “Spring phenological growth stages of Actinidia arguta Planch”, do autor M.C. Van 

Labeke, ano 2015, para o kiwi arguta.   
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A determinação do estado fenológico no campo foi feita através da observação de várias 

plantas de cada cultura e considera-se o estado mais representativo aquele que define 

o estado fenológico nesse período.  

 

5.3 IDENTIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DOS ESPÉCIMES CAPTURADOS 

 

As garrafas armadilha depois de trazidas do campo o seu conteúdo de cada armadilha 

foi peneirado e lavado na Fagricoop (Cooperativa Agrícola e dos Produtores de Leite de 

Vila Nova de Famalicão).O conteúdo das garrafas armadilhas, depois de lavado, foi  

guardadas em frascos de teflon, com uma solução de álcool 70%, e guardado para 

posterior observação com lupa binocular. 

Todos os espécimes foram observados à lupa binocular (da marca Zeizz) separando os 

que não são D. suzukii e contabilizando os machos e as fêmeas desta espécie. A 

identificação e contagem foi realizada na Fagricoop  
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6. RESULTADOS 

 
 

Foi feita a analise dos resultados através do programa estatístico SPSS, tendo como 

objetivo responder às questões estatísticas apresentados no ponto 3 deste capítulo. 

Para que se proceda à análise estatística adequada é necessário realizar uma serie de 

procedimentos, para que se selecione o teste estatístico mais adequado. 

 
 
 
 
 
1) Estatística descritiva 

 

Na Tabela 3 faz-se uma primeira análise descritiva, de forma sumária, para que se tenha 

uma perceção básica das contagens de D. suzukii nas 3 culturas em estudo, tendo em 

conta as armadilhas de recolha (na cultura) e bordadura (fora da cultura).  Para tal 

utilizou-se a variável Sum R e Sum C, que contabiliza os totais de espécimes (macho e 

fêmea) para cada tipo de armadilha. Observando os valores da Tabela, verifica-se que 

o valor da média das contagens é da mesma ordem de grandeza no caso da recolha, 

26,68, 28,98 e 26,66, no caso da framboesa, kiwi a. e mirtilo, respetivamente, assim 

como o desvio padrão associado. No caso dos totais contabilizados para a armadilha 

da bordadura verifica-se uma maior discrepância, sendo o valor médio mais elevado do 

caso da cultura de kiwi a. (125), mas a que apresenta maior desvio neste caso é a 

cultura de framboesa (365), traduzindo uma maior variabilidade entra o número de totais 

de espécimes encontrados na armadilha da bordadura. 

 

 

  



FCUP 
Estudo da Drosphila suzukii em três culturas Framboesa, Kiwi arguta e Mirtilo 

no Noroeste de Portugal 

37 

 
 
 

 
 
Tabela 3- Analise Descritiva durante 53 semanas para a cultura de Framboesa, Kiwi arguta e Mirtilo, tendo em conta a 
soma dos adultos (fêmea e macho) em cada tipo de armadilha ( recolha, Bordadura) 

 
Culturas N Mínimo Máximo Média Erro padrão 

Framboesa Sum ® 53 0 166 27 37 

Sum C 53 0 2622 92 365 

N válido (de lista) 53     

Kiwi a. Sum ® 53 0 155 22 28 

Sum C 53 0 1604 125 272 

N válido (de lista) 53     

Mirtilo Sum ® 53 0 170 27 40 

Sum C 53 0 406 61 83 

N válido (de lista) 53     
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Figura 4- Número de contagens da D. suzukii para a armadilha de recolha e da bordadura. 

Do gráfico de bigodes acima representado, pode-se verificar que na cultura de 

framboesa apresenta muitos valores discrepantes, designando-se por outliers. Verifica-

se que em todas as culturas, aquando na bordadura (Sum C), verifica-se maior 

discrepância dos valores (Número total de D. suzukii). Na Figura 4, representa a 

dispersão das contagens totais dos adultos de D. suzukii, tendo-se retirado alguns dos 

valores mais elevados, para que se conseguisse uma escala que se conseguisse 

separar as diferentes culturas. 

Para analisar a existência de diferenças significativas entre as contagens de machos e 

fêmeas, entre os tipos de armadilhas, teve-se de organizar em primeiro lugar os dados 

de forma a poder trabalhá-los e conseguir-se, desta forma, o objetivo. 
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2) Analise da normalidade 

Para testar se os dados recolhidos respondem a uma distribuição normal, foi a realizado 

uma analise da normalidade da amostra agrupado por cultura, tendo em conta os totais 

recolhidos na cultura) e na bordadura ( fora da cultura). 

Os testes de normalidade levados a cabo através SPSS, tiveram em consideração os 

totais de D. suzukii de recolha e da bordadura. 

 

Tabela 4- Resultado dos testes de normalidade (KS) e SW aplicados aos dados recolhidos, concretamente ao total das 
contagens das de adultos de D. Suzukii na armadilha recolha ( SUM R) e na armadilha da bordadura (Sum C). 

 

 
 

Culturas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

Sum ® Framboesa ,234 53 ,000 ,683 53 ,000 

Kiwi a. ,219 53 ,000 ,712 53 ,000 

Mirtilo ,252 53 ,000 ,673 53 ,000 

Sum C Framboesa ,401 53 ,000 ,238 53 ,000 

Kiwi a. ,323 53 ,000 ,496 53 ,000 

Mirtilo ,228 53 ,000 ,726 53 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

 
 

De acordo com as Figuras 4 e 5 observa-se que a distribuição não segue a distribuição 

normal. Para o estudo da distribuição normal através do K.S, usou-se os totais da D. 

suzukii, quer na zona de bordadura (C), como na zona de cultura (R). 
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Figura 5-  Gráficos ( Soma R) – Totais das contagens nas três culturas na armadilha 
“recolha” 

 

 
 

 
Figura 6- Gráfico ( Soma C) – Totais das contagens nas três culturas na armadilha 
“bordadura” 
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Através da observação da Figura 7 a), verifica-se a captura de espécimes de D. suzukii 

durante o ano todo, podendo assim deduzir-se que a praga voa durante todo o ano. 

Todavia, verifica-se a existência de picos evidentes na sua captura. Verifica-se a 

presença de alguns picos durante o ano. Na cultura de framboesa verifica-se a 

existência de um pico por volta de junho e um outro um pouco menor fins de fevereiro 

de 2019, já o kiwi a. apresenta um pico evidente em janeiro de 2019 e na cultura de 

mirtilo apresenta 3 picos maio, novembro de 2018 e janeiro 2019 

 

Na Figura 7 b) observa-se a curva de voo para a D. suzukii, mas desta vez realizada 

tendo por base as capturas realizadas na armadilhada “bordadura”. Neste caso, parece 

não haver qualquer relação entre os espécimes adultos capturados e o estado 

fenológico relativo à maturação dos frutos. Para qualquer das culturas os picos 

verificados situam-se fora do período da maturação dos frutos. 
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3) Analise estatística – Testes não paramétrico 
 
A) As diferenças, em média, existentes nas contagens de DS entre culturas são 

significativas?  

B) As diferenças, em média, entre as contagens e os estados fenológicos são 

significativas? 

C) As diferenças, em média, existentes entre a contagem de macho e fêmeas e 

entre a bordadura e a recolha, são significativas? 

D) Existe relação entre o numero de espécimes encontrados ( macho e fêmeas) 

com a Temperatura, HR e Radiação? 

 

Para a analise e reposta à alínea A) foi realizado um teste K-W no programa SPSS, 

tendo em conta, mais uma vez, os totais das contagens nas culturas Framboesa, Kiwi 

a. e Mirtilo dos machos e fêmeas, nas armadilhas de recolha e da bordadura. Para 

responder à primeira e segunda questão foi feita uma análise não paramétrica Krushall-

wallis ( para k amostras independentes). Os resultados encontram -se na Tabela 5 e na 

Tabela 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Curva de voo resultante da armadilha “recolha” e da armadilha “bordadura”  
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Tabela 5- Resultado do teste K-W, SPSS 

 
 Culturas N Posto Médio 

Sum ® Framboesa 53 83,39 

Kiwi a. 53 79,87 

Mirtilo 53 76,75 

Total 159  

Sum C Framboesa 53 68,38 

Kiwi a. 53 85,98 

Mirtilo 53 85,64 

Total 159  

EF_N Framboesa 53 72,20 

Kiwi a. 53 83,25 

Mirtilo 53 84,55 

Total 159  

Tmed Framboesa 53 80,00 

Kiwi a. 53 80,00 

Mirtilo 53 80,00 

Total 159  

P Framboesa 53 80,00 

Kiwi a. 53 80,00 

Mirtilo 53 80,00 

Total 159  
 

 

Tabela 6 –. Resultado do teste não paramétrico Analise de significância 

Estatísticas de testea,b 

 Sum ® Sum C EF_N Tmed P 

H de Kruskal-Wallis ,553 5,084 2,421 ,000 ,000 

gl 2 2 2 2 2 

Significância Sig. ,758 ,079 ,298 1,000 1,000 

a. Teste Kruskal Wallis 

b. Variável de Agrupamento: Culturas 
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Como P>0,05 para todas as variáveis dependentes, conclui-se que se rejeita a hipótese 

de haver diferença significativa. 

Tendo em conta o nível de significância verificado, em ambos os casos na contagem 

dos totais de espécimes, soma R e soma C, é rejeitada e hipótese nula, uma vez que P 

> 0,05, ou seja, 0,758 e 0,079, respetivamente. No último, verifica-se um valor próximo 

de 0,05 e embora não haja diferenças significativas, verifica-se que a framboesa tem 

um valor que se distância das restantes culturas no caso das armadilhas de controlo. 

Para a analise do estafo fenológico B), rejeita-se a hipótese nula, uma vez que não se 

verifica a existência de diferenças significativas dos estados fenológicos para as três 

culturas.  

Para a analise do estado fenológico criou-se um grupo de estado fenológicos de forma 

artificial, para que se consiga agrupar desta forma maior número de casos. Para isso 

estabeleceu-se uma correspondência entre os estados fenológicos das culturas, 

atribuindo um valor que vai desde 1 a 5, conforme se pode constatar pela Tabela 7. 

 

Tabela 7- Relação entre estado fenológico das diferentes culturas com a escala atribuída. 

Framboesa Kiwi a. Mirtilos Escala 

A 

Dormência 

A, B e C  

Gomos inchados a 

abrolhamento 

A, B 

Gomo de inverno a 

inchamento do gomo 

1 

B 

Crescimento do 

gomo radicular 

D, E, F, G, H  

Ponta verde a botões 

florais separados 

C, D, E 

Ponta verde a botões 

separados 

2 

C, D 

Floração 

I, J, K 

Pétalas visíveis a 

Plena floração 

F, G 

Floração a queda das 

corolas 

3 

E 

Maturação 

L, M, N 

Vingamento a 

maturação 

H, I, J, K 

Vingamento a 

maturação 

4 

Pós-colheita 5 
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Analisando as Figuras 8 e 9, assim como o gráfico de bigodes para o estado fenológico, 

verifica-se que no caso das contagens dos machos verifica-se no caso da armadilha da 

recolha que a cultura de Framboesa, Kiwi a. e Mirtilo, possui maior número de contagem 

no estado fenológico 4, no caso da Framboesa e nas outras culturas o maior número de 

espécimes machos verifica-se no estado fenológico 1. Por outro lado, no caso das 

fêmeas na armadilha da recolha, apenas na cultura de Framboesa verificou-se que o 

maior número de fêmeas observou-se no estado fenológico 2, nas culturas o maior 

numero de fêmeas observou-se igualmente no estado fenológico 1. No caso da 

armadilha do controlo, onde há mais espécimes de machos é no estado fenológico 4, 

na caso da cultura de Framboesa, já no caso das fêmeas observa-se no estado 

fenológico 2. No caso da cultura de kiwi a. e do Mirtilo na contagem dos machos, 

verificou-se o seu maior número no estado fenológico 1, assim como no caso do maior 

numero de fêmeas na cultura de kiwi a, no entanto no caso do mirtilo, observa-se no 

estado fenológico 4. 
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Figura 7- Contagem de adultos na escala fenológica comum ( 1 a 5) nas diferentes culturas.( N=159) 

 

Na figura 10, regista-se os estados fenológicos presentes aquando da contagem dos 

espécimes de D. suzukii. Constata-se que para a cultura do Kiwi a. os estados 

fenológicos são bastantes uniformes, ou seja 50% dos valores situam-se entre o estado 

fenológico 2 e 4. Ao passo que no caso da Framboesa e do Mirtilo verifica-se uma 

assimetria acentuada. No primeiro a mediana representa o estado fenológico 2 e 50 % 

dos estados fenológicos se encontra entre o 2 e o 4, e no caso mirtilo a mediana 

encontra-se no estado fenológico 4 e 50% dos dados encontram-se entre o estado 

fenológico 1 e 4. 
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a) Agrupamento por género 

 

Tabela 8- Analise estatística entre género (macho e fêmea). Teste Mann- whitney (para duas amostras independentes- 
Teste não paramétricos). 

Culturas 

Sexo N Posto Médio 

Soma de 

Classificações 

Framboesa Masculino 106 74,83 7932,00 

Feminino 106 138,17 14646,00 

Total 212   

Kiwi a. 
 
 

Masculino 106 81,14 8600,50 

Feminino 106 131,86 13977,50 

Total 212   

Mirtilo Masculino 106 72,28 7662,00 

Feminino 106 140,72 14916,00 

Total 212   

 

 
 
Tabela 9- Resultado de significância.  

Estatísticas de testea   

 Framboesa Kiwi a. Mirtilo 

U de Mann-Whitney 2261,000 2929,500 1991,000 

Wilcoxon W 7932,000 8600,500 7662,000 

Z -7,699 -6,082 -8,314 

Significância Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

a. Variável de Agrupamento: género 

 

  

 
Existe diferença significativa entre as contagens de machos e fêmeas para todas as 

culturas, sendo que para o género feminino onde se apresentam valores sempre mais 

elevados, em média. Portanto, observando a tabela com os valores médios da soma 

das graduações (ou pontuações): este valor é sempre mais elevado para o género 

feminino. Ou, pelo valor negativo da estatística Z na tabela da estatística do teste. Neste 

caso parece ter sido a mediana dos valores obtidos do género masculino menos a 

mediana dos valores obtidos para o género feminino. A diferença correspondente é 

negativa logo o segundo termo em termos medianos é sempre maior. 
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b) Agrupamento por armadilhas 

 
Tabela 10- Resultado da análise estatística, tendo em conta o tipo de armadilha (recolha, bordadura) e  para tipo de 

cultura. Teste Mann- whitney (para duas amostras independentes- Teste não paramétricos). 

 
culturas 

Armadilha N Posto Médio 

Soma de 

Classificações 

Framboesa Recolha 106 107,39 11383,00 

Bordadura 106 105,61 11195,00 

Total 212   
 
 
Kiwi a. 

Recolha 
106 94,78 10047,00 

Bordadura 
106 118,22 12531,00 

Total 212   
 
 
Mirtilo 

Recolha 106 
99,49 10545,50 

Bordadura 106 
113,51 12032,50 

Total 212   

 
 
 
Tabela 11- Resultado de significância 

Estatísticas de testea   

 Framboesa Kiwi a. Mirtilo 

U de Mann-Whitney 5524,000 4376,000 4874,500 

Wilcoxon W 11195,000 10047,000 10545,500 

Z -,216 -2,810 -1,704 

Significância Sig. (bilateral) ,829 ,005 ,088 

a. Variável de Agrupamento: Armadilha   
 

Na cultura de Framboesa e na de Mirtilo não existe diferença significativa entre a captura 

nas diferentes armadilhas (Recolha e na bordadura). 

 

No caso do Kiwi a. verifica-se a existência de diferença significativa entre as armadilhas. 

Pela observação da Tabela 10, constata-se que a armadilha junto à bordadura possui 

mais espécimes de D. suzukii. 
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Para a analise da existência de correlação entre as contagens e as condições 

atmosféricas, já citada através da alínea D), foi construída o diagrama de dispersão 

(scatter diagram), cujas figuras não denunciam qualquer correlação. Portanto, nas 

Figuras 10, determinam se existe correlação entre o número de espécimes (macho e 

fêmea) com Tmed, HR e Rad. 

 

 

 

Figura 8 - correlação entre o numero de espécimes (macho e fêmea) com Tmed, HR e Rad. 
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7  DISCUSSÃO 

 

O trabalho desenvolvido, durante a dissertação, serviu antes de mais, para determinar 

a curva de voo de espécimes adultos, machos e fêmeas durante todo o ano para a 

cultura de Framboesa, Kiwi a e Mirtilo. Constatou-se que as fêmeas voam durante todo 

o ano, ainda que os machos estejam presentes nas capturas, mas de forma intermitente. 

Na cultura de Framboesa pós-colheita, onde a não existência de fruto é praticamente 

inexistente, daí não se ter obtido capturas para este estado fenológico, uma vez que a 

sua produção é praticamente continua ao longo de todo o ano. Portanto, foi construída 

a curva de voo, tendo em conta as colheitas obtidas nas armadilhas na recolha e na 

bordadura. Observou-se que os picos da presença dos adultos da D. suzukii, em ambos 

os casos, verificam-se fora do período de maturação, sugerindo que durante este 

período a praga deverá estar na própria cultura. 

Pela análise de correlação linear não foi estabelecida qualquer relação entre as 

contagens de adultos da D. suzukii com os dados meteorológicos, no entanto sabe-se 

que a temperatura e a humidade estão entre os fatores abióticos mais importantes que 

governam o desenvolvimento e a aptidão dos insetos. Em muitas situações, a 

temperatura pode se tornar stressante e comprometer a sobrevivência. A capacidade 

de lidar com o stresse térmico depende do nível basal de tolerância térmica. O 

conhecimento básico sobre a mortalidade dependente da temperatura de D. suzukii é 

essencial para aprender a lidar  com esta praga (Enriquez & Colinet, 2017) . É importante 

salientar que os dados meteorológicos trabalhados, não tiveram em conta o microclima 

de cada local, uma vez que para todas as explorações foram utilizados os dados 

meteorológicos da Estação Meteorológica de Guimarães, localizada em S. Torcato. 

Além disso, o facto da cultura de framboesa ser em túnel, poderá ter uma influência que 

não foi analisada. Portanto, de facto não se determinou qualquer relação entre as 

contagens e os dados meteorológicos, no entanto, para que seja analisado com outra 

acuidade seria conveniente retirar os dados específicos de cada local.  
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O estudo thermal tolerance landscape (TTL), descreve a probabilidade da sobrevivência 

ao stress térmico quer ao nível da intensidade, como da duração da exposição. Foi 

realizado um estudo por Enriquez, cujo objetivo foi o de investigar a tolerância ao frio e 

ao calor basal de D. suzukii. Adultos e pupas foram submetidos a seis baixas 

temperaturas (-5-7,5 ° C) e sete altas temperaturas (30-37 ° C) por várias durações, e 

as relações sobrevivência-tempo-temperatura foram investigadas. Os dados mostraram 

que os machos eram globalmente mais tolerantes ao frio do que as fêmeas. A 

temperatura acima de 5 ° C, a mortalidade por frio em adultos tornou-se menor mesmo 

após exposições prolongadas (por exemplo, apenas 20% de mortalidade após um mês 

a 7,5 ° C). A tolerância ao calor dos machos foi menor que a das fêmeas nas 

temperaturas mais altas testadas (34, 35 e 37 ° C). As pupas pareciam muito menos 

tolerantes ao frio do que os adultos em todas as temperaturas (por exemplo, Lt50 a 5 ° 

C: 4-5 d para adultos vs. 21 h para pupas). As pupas eram mais tolerantes ao calor do 

que os adultos nas temperaturas mais altas (por exemplo, Lt50 a 37 ° C: 30 min para 

adultos vs. 4 h para pupas). A tolerância térmica das pupas foi mais investigada sob 

baixa vs. alta humidade. A baixa humidade relativa não afetou a sobrevivência ao frio 

das pupas, mas reduziu a sobrevivência sob stresse por calor. No geral, este estudo 

mostra que a sobrevivência de D. suzukii sob condições de calor e frio pode variar com 

a intensidade do stresse, duração, humidade, sexo e estágio de crescimento. 

Espera-se que o pico de adultos (machos + fêmeas) seja próximo do início da maturação 

nas diferentes culturas (D, 2014). Além disso, segundo os dados bibliográficos, as D. 

suzukii hibernam na fase de adulto (hospedeiros alternativos), sendo isto medido 

através da armadilha “bordadura”, e não possuem qualquer atividade quando a 

temperatura se encontra a menos de 10 º C (Neves, 2015). No caso da captura anual 

realizada entre maio de 2018 a maio de 2019, verificou-se a existência contante de 

espécimes de fêmeas, no entanto no que diz respeito a machos foram observados em 

menor número, mas ainda assim, contatando a sua presença nas armadilhas. 

Também com o estudo que foi levado a cabo, realmente pode-se aferir que os campos 

subjacentes às culturas agrícolas, sobretudo florestais, acarretam um repositirium desta 

praga, pelo que é útil fazer captura massiva e o seu controlo nestas áreas. Tal é patente, 

sobretudo quando se verifica que junta à exploração de kiwi arguta se constata que a 
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armadilha junta à bordadura possui mais espécimes capturados do que propriamente 

junto à cultura principal. 
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