
 

 

 

 

Fig.1 -Fêmea da mosca do Mediterrâneo 

Fig. 2- Pêssego infestado 
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A mosca do Mediterrâneo, Ceratitis capitata  (Wied.), também 
vulgarmente conhecida por mosca da fruta (Fig. 1), ataca a nível 
mundial, mais de 250 espécies de plantas cultivadas (Fig.2), 
sendo considerada a maior praga dos frutos frescos do Mundo 
(Rössler, 1989). 
A sua distribuição estende-se pelos cinco continentes, sendo 
uma espécie que facilmente se adapta a diversas condições 
climáticas (Bodenheimer, 1951). 
Em Portugal a mosca do Mediterrâneo, encontra-se estabelecida 
no continente Português, com especial incidência no Algarve 
(Entrudo, 1955; Pereira, 1995; Carvalho et al., 2000), na 
Madeira (Vieira, 1952; Pereira, 1999) e nos Açores (Pereira, 
1949; Carvalho, 1984). No território continental a sua 
importância decresce de Sul para Norte. Recentemente tornou-se 
importante nos meses de verão no Norte do País (Leite & 
Torres, 1994). Esta maior importância deve-se a uma menor 
severidade dos invernos e a uma mais eficiente distribuição da 
fruta por todo o País. Assim, pode provocar migração de locais 
onde a praga está presente todo o ano (Algarve), através dos 
frutos infestados, nomeadamente o damasco, para locais onde a 
praga só está presente quando as condições climáticas e a 
disponibilidade de hospedeiro lhe são favoráveis. 
Para o combate à praga, os agricultores, recorrem à aplicação de grandes quantidades de insecticidas 
organofosforados, com resultados pouco aceitáveis, em termos de eficácia, duração dos efeitos e salvaguarda da 
biodiversidade (Dantas et al., 1999).  
Dadas as limitações associadas á luta química em geral e a inviabilidade da sua aplicação na Agricultura Biológica, 
será desejável a utilização de um meio de luta alternativo que seja eficaz e que respeite os princípios da Agricultura 
Biológica.  
Assim, como alternativa, surge o meio de luta biotécnico, nomeadamente através das armadilhas como meio de luta 
e da luta autocida. 

As armadilhas como meio de luta apresentam algumas vantagens, como o 
facto de ser possível a sua utilização em pomares de pequenas áreas. Têm 
como inconveniente a constante migração da praga a partir de locais 
contíguos. A substituição das tradicionais garrafas mosqueiras com 
atractivos alimentares (proteína hidrolizada e sais de amónio), por 
armadilhas de plástico mais económicas e mais eficazes com recurso a 
atractivos alimentares sintéticos (Epsky et al, 1999), mais específicos 
(apenas atraem a mosca do Mediterrâneo) e mais eficazes, apresenta 
elevado potencial. 
Estes atractivos, embora desenvolvidos para a monitorização em programas 
de luta autocida, apresentam a possibilidade de uso quer em armadilhas 
como meio de luta quer em iscos alimentares (em investigação neste 
momento). 
O outro meio de luta biotécnico em uso, é a luta autocida, que passamos a 
descrever. 
 
 

 



 

 

 

A luta autocida 
 
A luta autocida ou técnica do insecto estéril, consiste na esterilização de insectos da mesma espécie criados em 
massa, que depois são dispersos na natureza.  
Na luta autocida, pretende-se a substituição do acasalamento normal, pelo acasalamento de machos não férteis com 
fêmeas selvagens, para induzirem nestas esterilidade (Pedigo, 1996). Para o efeito, os machos esterilizados 
necessitam de ter a capacidade de acasalar com as fêmeas selvagens, originando ovos não fecundados. 
A fêmea não tem capacidade de distinguir o macho selvagem do macho esterilizado criado em laboratório e apenas 
selecciona o par pela sua competitividade e robustez. Dessa forma é essencial a criação em laboratório de insectos 
que, mesmo esterilizados, sejam competitivos, pois são eles que, após as largadas, vão tornar as fêmeas inférteis, 
devido à incapacidade do seu sémen as fecundar. Em termos teóricos, para que a luta autocida seja eficaz, a largada 
de insectos esterilizados em relação aos selvagens deve ser efectuada numa proporção de 9:1. Assim, a 
probabilidade de acasalamento de um macho esterilizado com uma fêmea selvagem é elevada, garantindo a redução 
da população da praga (Knipling, 1955).  
Este meio de luta tem sido empregue desde há 25 anos no México, Estados Unidos e Guatemala, estendendo-se 
presentemente a outros países da América do Sul (Argentina, Chile e Peru) e, muito recentemente, pela primeira vez 
na Europa, à Região Autónoma da Madeira (Hendrichs et al., 1995).  
Para a utilização da técnica do insecto esterilizado é necessário um profundo conhecimento da praga, bem como das 
possíveis interacções desta com o ambiente (Pereira et al., 2000). Destaca-se a imp ortância do conhecimento do seu 
comportamento no campo, pois os machos esterilizados ao serem dispersos, terão de competir sexualmente, com 
eficácia, com a população selvagem. Além disso, o combate à praga é efectuado contra a população global (“Area-
wide”) e não para protecção apenas de uma cultura ou de uma parcela de terreno (Lindquist, 2000). 
 
O Programa Madeira-Med 
 
O Programa Madeira-Med, utiliza a luta autocida, isto é, a produção em massa de insectos da mesma espécie os 
quais, após esterilização, são largados nas áreas onde a praga existe (Pereira et al., 1996). No caso da Madeira, 
salienta-se a particularidade, pioneira a nível mundial, das largadas de insectos esterilizados serem feitas apenas 
com machos. Deste modo, uma vez que as fêmeas de C. capitata são as únicas responsáveis pelas “picadas” e 
deposição de ovos na fruta e, consequentemente, pela diminuição do seu valor comercial, ao proceder-se à largada 
só de machos elimina-se este factor negativo, garantindo-se, simultaneamente, uma maior eficácia da técnica e uma 
economia significativa dos custos de produção dos insectos (Pereira et al., 1996).  
Tendo isto em consideração, foi construída uma Biofábrica (Fig. 3) para fornecer insectos para o Programa 
Madeira-Med, que foi a primeira no mundo, a ser projectada para a produção de uma estirpe da mosca do 
Mediterrâneo melhorada geneticamente, designada tsl (“temperature sensitive lethal”). Esta Biofábrica, é a primeira 
e única na Europa e tem uma capacidade de produção semanal de 50 milhões de machos estéreis  por semana 

(Pereira, 1999). 
O Programa Madeira-Med utiliza para toda a área a 
tratar, a dispersão de machos esterilizados por via 
aérea, por ser o método que proporciona uma 
distribuição mais homogénea, eficaz e 
economicamente mais vantajosa, quando comparada 
com as largadas por via terrestre. A dispersão é 
efectuada com recurso a uma aeronave bimotor, 
utilizando a largada do insecto frio (Dantas et al., 
1999). 
O facto de ser um programa de controlo torna o 
Programa Madeira-Med, pioneiro a nível mundial, 
uma vez que visa a limitação das populações da 
praga e não a sua erradicação. Até á data, todos os 
outros programas que, a nível mundial, têm recorrido 
à técnica do insecto esterilizado contra moscas da 
fruta, visam a erradicação (Pereira et al., 2000). Fig.3-Biofábrica do Programa Madeira -Med 



 

 

 

Os benefícios desta técnica, nomeadamente da sua actual aplicação na Madeira, para a Agricultura Biológica são 
enormes, pois implica a não utilização de insecticida no combate à praga. Assim, esta pode contribuir para o 
aumento da Agricultura Biológica em fruteiras, até agora pouco utilizada (excepto a banana na Madeira), dados os 
problemas causados pela mosca do Mediterrâneo. 
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