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Modelayao da actividade de voo da mosca-da-azeitona, Bactrocera oleae 
(Gmelin) para previsao do risco de prejuizos 
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I Escola Superior Agniria de Bragan<;:a/CIMO. Quinta de Stu Apolonia. 530 I 855 Braganya 
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RESUMO 

A mosca da azeitona, Bac/racer;] a/cae (Gmelin), e 0 principal inimigo da oliveira a 

nivel mundial , cujos prejuizos, em alguns anos, ultrapassam 0 valor da produyao. Uma 

avaliayao COiTecta do risco de prejuizos e essencial para a definiyao de estrategias racionais 

de protec<;:ao dOl cultura. Os modelos de simulayao do desen volvi mento dOl cultura e das 

principais pragas a cia associadas podem ser lltilizados na avaliayao do risco de prejuizos, 

pennitindo fundamentar adeqlladamente as tomadas de decisao fitossanitaria, limitando as 

intervenyoes as situayoes em que para tal exista justificm;ao de natureza economica. Neste 

estudo, pretendeu-se dcsenvolver urn modele pritico de simulayao da actividade de voo dOl 

mosca da azeitona, com base em dados de posturas, nas captllras de adultos em armadilhas e 

nas condi<;6cs c1imaticas prevalecentes durante as diferentes fases do seu dcscnvolvimento. 

Os dad os uti lizados neste eShldo foram obtidos na regiao de Tn'ls-os-Montes no periodo 

1995-2005. Os adultos foram monitorizados atravcs de cinco annadilhas tipo McPhail, com 

uma soluyao a 4% de di-hidrogeno fosfato de amonio e cinco armadilhas cromotropicas com 

feromona sexual, afastadas entre si em cerca de 50 metros. 0 registo das captums fez-se 

semanalmente. Os cstados imahlros do insecto (ovos, larvas e pupas), foram avaliados 

atraves da colheita, de forma aleatoria, em red or das oliveiras de 20 frutos, em cada uma de 

25 arvorcs dOl cultivar 'Cobranyosa', se lcccionadas aleatoriamentc na parcela em estudo. A 

amostragem teve inicio em finais dc Agosto ou inicios de Setcmbro, decOiTendo ate finais 

de OUhlbro. ApresentaJ11-se c discutem-se os resultados do desempenho do modelo na 

simulayao do nllmcro dc individuos caphlrados em armadilhas e na relayao entre os valores 
simulados C obscrvados na estimat iva dos prejuizos. 

Palavras-chave: modelos de simulayao; estimativa do risco; armadilhas de McPhail; 

monitorizayao 

Trabalho finaneiado, e111 parte , pelo projeclO INTERREG III A MOABEPE " ldentificac ion de los agentes 

patogenos y beneficiosos de los principalcs cultivos de las rcgiones fronterizas Tnis-os- Montes y Casti lla y 

Leon para la realizacion de estratcgias de control razonadas" 
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