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COMPARAÇÃO DA EFICÁCIA DE DIFERENTES TIPOS DE ARMADILHAS 
PARA A DA MOSCA DA AZElTONABACTROCERA OLEAE GEMLIN. 
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As armadilh:ls s:io instrumen tOs de gr:ll1dc utilidade 11:l vigil~ncia das popubçõcs de insectos c: na 
c!c[crmin:lç:io das datas m:lis oportun:Js para:l realização de inrcrvcnçõcs contra as csp~cics nocivas. 
Par:!. poderem ser utilizJc!:Js com sucesso pelos agriculcorcs, tais dispositivos dcvcr5.o ser, 
simultaneamente, eficazes, de f.ícil :tquisição, baixo custo c manuseamento simples. 
O dcscl1volvimcmo de arm:Jdilh:ls capazes de reti nirem eSL1S características consticui, assim, 
motivo de investigação de particular interesse. 
Com a n:alinção do preselHe tr.1balho pretcndeu-se compar.1r a cfidci:t de diferences modelos 
de :trm:tdilh:ts p:tra :t mosca da azeitoll:t, BI1(froCl:m nlc(/c Gmclin. P:lra isso, realizou-se LU11 ensaio 
incidindo sobre v:írios tipos de atr.1ctivos (visuais, alimentares e sexuais), isobd:ll11elltc e em 
conjugação. A<:, armadilhas que apresemanm maior volume de clpnu"as for.t1l1 as do tipo McPhail, 
de phísrico, com parte basal de cor amarela e utilizando como atr.tctivo fos(.lto de amónio e 
proteína hid ro lisad:J. Contudo, os result:ldos obtidos não diferem sign ific:Jtiv:uTIcnte entre v:irios 
modelos de arnl:Jdilll:JS que tivel"am em comum a utilização da liltima destas substãncias. 

P;,tlavra-chavc: estim:niva do risco; protecção fitossanit:iri:t; oliveir.t. 

ANÁLISE DO PADRÁo ESPACIAL DOS DIFERENTES ESTADOS 
DE DESENVOLVIMENTO DE SAISSETIA OLEAE (OLIY.) (HOMOPTERA: 

COCCOIDEA), EM OLIVEIRA, NA REGIÃO DE TRÁS-OS-MONTES. 
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o padr50 espacial dos indivíduos de lima dada espécie de artrópodos é uma car.Jctcrística de 
considcl':ívd significado ecológico, assumindo, a Slla ;m:í lisc, particubr interesse , quer teórico, 
quer pdtico. Assim, (ai análise [;lculta par:lmetros essenciais pal-:l a quantificação, prccisa, da 
influência dos (.,ctDres do meio na dinãmica populacional dos org.lI1ismos, permitindo, também, 
alllllenL1r a eficiência dos progTamas de amostr.1ge lll dcstinados ao escudo das populaçõcs a que 
rcspe iLllll. 
Com o presente csrudo pretendeu-se contribuir para conhecer o padr.io cspacial da cochonilha 
llegl-:l, SaissL'lin ole(/C (Oliv.), em oliveil"7l, na regi 50 de Ti-:is-os-Montes. Os dados apresentados 
refe rem-se aos diferentes estados de desenvolvimento do insecto, tendo sido obtidos entre Abril 
de -1997 e f"'Cvcrciro de 1998, por mcio de amostl"7lgcns realiz,ldas quinzenalmcnte num olival das 
cultivares Cobr.tnçosa c Verdcal, situado próximo de Mir.mdcla. A an:1lise dos dados efectuou-se 
atr.tvés dos métodos de T.lylor e de Jwao. O v:l lor do par;imctro :l de h\r.lO , situou-se entre 5,74, 
no 1." insLlr e 0,28, nas temcas em oviposição, sUb'Crindo uma tendt::ncÍ:l para o agrupamento 
cios indivíduos cm colónias, tcnd<::ncia que decresceu com o avançar do desenvolvimento. Por 
outro lado, o valor cio par:imctrofl variou entre 1, 15 c 2,63, indic:tndoC]ue as colónias apresent:lVam 
um paclr.io de dispersão :lgrcgativo. A tendência agregativa da população cm estudo foi , também, 
evidenciada pclo valor do par;lmetro b da lei de T.1ylor, que se situou emrel ,71 c ·1,36. 

Palavra-chave: Saissctin o!r(/c (Oliv.), olivcir.J, lei d:l potência de 'T"ylor, método de 1wao. 
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