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Resumo

Abstract

O objectivo deste estudo consistiu na monitorização do gorgulho-da-bananeira (C. sordidus) em três das áreas de maior produtividade da cultura na Ilha Terceira, e num ensaio de
luta pela captura em massa.
A monitorização dos adultos de C. sordidus, realizada entre Dezembro de 2009 e Outubro de 2010, evidenciam quatro picos populacionais dos adultos nos meses de Janeiro, Abril,
Junho e Outubro.
O ensaio de captura em massa proporcionou a diminuição de quase 50% das populações, em apenas oito meses.

The purpose of the test was to evaluate the efficacy of two pheromones in Cosmotrack
traps in combating the plague of banana Cosmopolites sordidus Germar in Terceira Island.
The two Cosmotrack traps with pheromones tested were arranged in line, spaced twenty
meters.
The pheromone Cosmotrack Plus showed greater efficacy than the pheromone called
sordidine in the adults capture of this pest Terceira Island conditions.
Keywords: banana orchards, monitoring, banana weevil, pheromones, phytosanitary
problems.
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Introdução
No âmbito de um novo projecto, o BIOMUSA (MAC/1/C054), tem como um dos principais objectivos aprofundar os conhecimentos
sobre o gorgulho-da-bananeira e conhecer a sua evolução nas três zonas de maior produção de banana da Ilha Terceira (Angra, Porto
Judeu e S. Sebastião) através da monitorização das populações adultas deste insecto nessas zonas nos últimos dois anos (Fig. 1).
Outro objectivo, estabelecido neste projecto, foi a testagem de dois atractivos que pudessem ser utilizados na monitorização ou
mesmo, em fase posterior, na captura em massa desta praga-chave das bananeiras.

Material e Métodos
1. Monitorização de C. sordidus
Foi estabelecida uma rede de pontos de monitorização de C. sordidus para assim conhecer as evoluções populacionais dos adultos desta praga nas três zonas de maior produção desta cultura: S. Sebastião, Porto Judeu e Angra do Heroísmo (Fig. 1). Com este
objectivo, estão a ser acompanhados 12 pomares de 9 produtores, tendo colocada em cada parcela 2 armadilhas Cosmotrack com a
feromona de atracção sordidina.

Figura 1: Mapa de localização

2. Eficácia de Feromonas
No ensaio de eficácia das duas feromonas, Cosmoplus (Fig. 3) e Cosmotrack com sordidina (Fig. 2) foi seleccionada uma
parcela em S. Pedro, uma das zonas de maior produtividade da Ilha Terceira, exposta a Sul. Para este ensaio foram instaladas
dez armadilhas do tipo Cosmotrack, cinco com o atractivo Cosmoplus (Fig. 3) e cinco com sordidina e (Fig. 2). No âmbito do presente estudo, os adultos capturados foram retirados quinzenalmente do interior das armadilhas e mudada a água com sabão do
interior da armadilha Cosmotrack com sordidina, uma vez que a outra é seca.

Resultados e Discussão
1. Monitorização de C. sordidus
Os dados recolhidos no âmbito do presente estudo, durante 2010, permitiram observar três picos populacionais dos adultos
de C. sordidus (Fig. 4) em Março, Agosto e Outubro, contrariamente ao observado em 2011, ano de grande seca na Ilha, onde se
registaram dois picos populacionais, um maior em Abril e outro menor em Junho (Fig. 5). Em anos anteriores estes picos foram
observados em Junho e Outubro (Lopes et al., 2009a; 2009b).

2. Eficácia de Feromonas
No que diz respeito às capturas registadas no ensaio das duas armadilhas testadas, verificou-se que a armadilha Cosmoplus
foi a mais eficaz na captura dos adultos desta espécie (Fig. 6), com o registo de 2.900 adultos ao longo de todo o ano em oposição
aos 2.200 adultos da Cosmotrack com feromona de atracção sordidina.

Figura 4 – Distribuição das capturas de adultos (média /armadilha / dia) do gorgulho-dabananeira (Cosmopolites sordidus Germar) em 2010, nas três zonas de maior produção
de banana da Ilha Terceira (Angra, Porto Judeu e S. Sebastião).

Figura 2: Armadilha tipo Cosmotrak com difusor de Sordidina (Cosmotrak)

Figura 5 – Distribuição das capturas de adultos (média /armadilha / dia) do gorgulho-dabananeira (Cosmopolites sordidus Germar) em 2010, nas três zonas de maior produção
de banana da Ilha Terceira (Angra, Porto Judeu e S. Sebastião).

Figura 3: Armadilha tipo Cosmotrak com foromona em gel (Cosmoplus)

Figura 6 – Distribuição das capturas de adultos do gorgulho-da-bananeira (Cosmopolites
sordidus Germar) pelas duas armadilhas testadas.

Conclusões
1. Monitorização de C. sordidus
Verificou-se na evolução das populações dos adultos ao longo dos dois anos estudados (2010 e 2011) que se observaram grandes variações nos picos populacionais observados ao longo dos diversos
meses, mas consistentes no mesmo mês em todas as três zonas estudadas. Principalmente no último ano (2011) devido à grande seca que se verificou na Ilha.

2. Eficácia de Feromonas
Os resultados obtidos no presente ensaio mostraram que a armadilha Cosmoplus e a correspondente feromona foi a mais eficaz na captura dos adultos de C. sordidus.
Uma vez que o gorgulho-da-bananeira (C. sordidus) é praga-chave da bananeira, registando populações muito numerosas, torna-se necessário encontrar outros meios de protecção contra a mesma,
que num futuro muito próximo devem passar pela implementação da captura em massa ou pela aplicação de extractos de substâncias fago-inibidoras de origem vegetal sobre a bananeira (Cabrera et al.,
2009a; 2009b).
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