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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo conhecer as espécies de moscas frugívoras (Diptera:  
Lonchaeidae) associadas à cultura de café, cultivada na região do projeto Jaíba, em Jaíba, norte de 
Minas Gerais. As coletas de moscas foram realizadas em dois cafezais de 0,5 ha cada (áreas 1 e 2) 
e em um cafezal de 2 ha (área 3), todos irrigados e cultivados a pleno sol com a variedade Catuaí 
vermelho. O levantamento desses insetos foi realizado no período de janeiro 2009 a abril de 2010, 
quando o cafezal estava com frutos em fase de amadurecimento. Os insetos foram amostrados 
a partir da coleta de frutos amadurecidos e caídos no solo e também daqueles retirados direta-
mente da planta. Foi obtido um total de 497 indivíduos, dos quais 245 eram fêmeas e 252 machos. 
As espécies identificadas foram Neosilba pendula (Bezzi), N. zadolicha (McAlpine & Steyskal) e N. 
inesperata (Strikis & Prado), sendo a predominante N. pendula (94,1%). Este é o primeiro registro 
de N. inesperata em Minas Gerais.
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ABSTRACT

FRUGIVOROUS FLIES (DIPTERA: LONCHAEIDAE) IN IRRIGATED COFFEE PLANTATIONS 
IN THE NORTH OF MINAS GERAIS STATE, BRAZIL. This work surveyed the frugivorous flies 
species (Diptera: Lonchaeidae) associated with the coffee crop of the Jaíba Project, in the north 
of Minas Gerais State, Brazil. Flies were collected in two coffee plantations of 0.5 ha each (areas 
1 and 2) and in another one of 2 ha (area 3), all of them irrigated and grown under full sun with 
the red Catuaí variety. The survey of insects was carried out from January 2009 to April 2010, in 
the ripening phase. The insects were sampled from ripe fruits, fallen on the ground, and those 
picked from the plant. A total of 497 individuals were obtained, from which 245 were females 
and 252 were males. The identified species were Neosilba pendula (Bezzi), N. zadolicha (McAlpine 
& Steyskal) and N. inesperata (Strikis & Prado), with a predominance of N. pendula (94.1%).  This 
is the first record of N. inesperata in Minas Gerais.
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A cafeicultura na região Norte do Estado de 
Minas Gerais é recente, sendo os seus plantios reali-
zados a menos de 20 anos. As áreas cultivadas com 
cafezais irrigados no entorno do Rio São Francisco 
cresceram, tendo perspectivas de tornar esta uma 
nova zona cafeeira do Estado. A região apresenta 
clima semiárido, o que poderia afetar o cultivo do 
café, entretanto, tem-se verificado que o calor fa-
vorece esta cultura, incrementando a produtividade 
e inibindo o aparecimento de algumas espécies de 
pragas (RibeiRo, 2010).

As moscas frugívoras (Diptera: Tephritoidea) 
provocam danos indiretos nos cafezais, pois, apesar 
de suas larvas não atacarem as sementes dos frutos, 

podem provocar a queda destes na fase cereja e di-
minuir a qualidade da bebida (Cividanes et al., 1993). 
Esses insetos vêm assumindo grande importância 
econômica nos cafezais (baeta-neves et al., 2002; 
Raga et al., 1996; souza et al., 2005; toRRes, 2004), pois 
o cafeeiro, como hospedeiro de moscas frugívoras 
(Tephritidae e Lonchaeidae), pode contribuir na 
dispersão dessas pragas para outras culturas, princi-
palmente para áreas de fruticultura. Representantes 
da família Lonchaeidae foram registrados pela 
primeira vez na região Norte de Minas Gerais, com 
registro de Lonchaea sp., Neosilba pendula (Bezzi), N. 
zadolicha McAlpine & Steyskal, Dasiops sp. e Neosilba 
sp. 4, coletados em áreas de mata seca, e exemplares 
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de N. glaberrima (Wied.), N. zadolicha, N. pendula, e 
Neosilba sp. 4 obtidos em pomares comerciais de 
goiaba (Lopes, 2007).

Este trabalho visou conhecer as espécies de mos-
cas frugívoras (Diptera: Lonchaeidae) associadas à 
Coffea arabica cultivado sob irrigação em Jaíba, região 
Norte de Minas Gerais.

O estudo foi desenvolvido em três áreas (denomi-
nadas 1, 2 e 3) de café irrigado, variedade Catuaí 
vermelho, localizadas no Projeto de Irrigação do 
Jaíba. As áreas foram selecionadas de acordo com as 
características de tamanho, tratos culturais e idade; 
as áreas 1 (15º 10’ 40,1’’ S e 43º 59’ 20,8’’ W, elevação 
484 m) e 2 (15º 10’ 27’’ S e 43º 59’ 32,1’’W elevação 461 
m) com 0,5 ha de café plantado cada uma, e a área 
3 (15º 10’ 40,1’’ S e 43º 59’ 20,8’’ W, elevação 484 m) 
com 2,0 ha. As plantas nas três áreas estavam com 
cinco anos e em período de produção. Nenhuma 
pulverização com produtos químicos para controle 
de moscas frugívoras foi realizada durante o período 
de execução das coletas.

Foram realizadas coletas sistemáticas e alea-
tórias de frutos de café maduros ou em amadu-
recimento, no total de 32 amostras. Os frutos 
foram coletados da copa das árvores e também do 
solo, sendo considerados os recém-caídos e sem 
orifícios de saída de larvas. O número de frutos 
coletados por amostra foi variável e dependente 
da disponibilidade destes no campo. As coletas 
foram realizadas semanalmente de janeiro a junho 
de 2009 e de março a abril de 2010, período em 
que os frutos estavam maduros.

As amostras, devidamente etiquetadas (data, 
local, coletor), foram acondicionadas em bandejas 
plásticas e transportadas até o Laboratório de Ento-
mologia da Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes). Os frutos foram contados, pesados e 
acondicionados em recipientes plásticos contendo 
vermiculita umedecida e fechados com tecido voile. 
As amostras foram mantidas em laboratório em 
condições controladas de temperatura (27 ± 1o C). 
Após 10 dias, foi realizado o peneiramento da ver-
miculita, bem como o exame cuidadoso da polpa 
de cada um dos frutos. As larvas e os pupários de 
lonqueídeos obtidos foram contados e transferidos 
para frascos de vidro contendo vermiculita ume-
decida, tampados com voile, visando à emergência 

dos adultos. Os insetos emergidos foram enviados 
ao Departamento de Parasitologia da Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP, para identifi-
cação específica.

Foi obtido um total de 497 espécimes (245 machos 
e 253 fêmeas) da família Lonchaeidae, provenientes 
dos frutos de café coletados nas três áreas (Tabela 
1). Três espécies de lonqueídeos foram identificadas: 
N. pendula, N. zadolicha e N. inesperata (stRikis; pRado 
2006;  2009). Como a identificação específica é reali-
zada a partir da análise das estruturas da genitália 
dos machos (MCaLpine; steyskaL, 1982), todas as 
fêmeas identificadas eram do gênero Neosilba. As 
espécies N. pendula e N. inesperata foram as mais 
comuns nas áreas 1 e 3, sendo que, N. zadolicha foi 
constatada somente na área 1.

As espécies N. pendula e N. zadolicha já foram 
relatadas em cafeeiros no Brasil (aguiaR-Menezes et 
al., 2007; FeRnandes, 2009; souza et al., 2005; stRikis; 
pRado, 2006). Na região Norte de Minas Gerais já 
havia sido constatada a infestação de frutos de goiaba 
por lonqueídeos (Lopes, 2007), porém trata-se do 
primeiro relato da associação de Lonchaeidae em 
frutos de café na região.

N. pendula foi a espécie predominante nos cafezais 
avaliados, representando 94,1% dos lonqueídeos 
emergidos (Tabela 1). Esta espécie tem sido relatada 
como a mais frequente em outros estudos em cafee-
iros no Brasil (deL veCChio, 1991; FeRnandes, 2009). 
Provavelmente, N. pendula tenha preferência por 
frutos de café, pois esta espécie foi observada em 
pomares de goiaba, pêssego e nêspera, próximas às 
áreas cultivadas com café, favorecendo a sucessão 
hospedeira desta espécie (souza FiLho, 2006).

Pela primeira vez em Minas Gerais há o regis-
tro de N. inesperata, porém há relato desta espécie 
associada a frutos de café no Estado de São Paulo 
(stRikis; pRado, 2009). Embora essa espécie tenha sido 
coletada em menor número que N. pendula, ela foi 
mais frequente que N. zadolicha, que é considerada 
uma espécie polífaga e de grande capacidade de 
exploração de nichos (souza FiLho, 2006).

Portanto, com este estudo, N. pendula, N. zadolicha 
e N. inesperata estão associadas a frutos de café em 
Minas Gerais. Os espécimes foram depositados na 
coleção do Laboratório de Entomologia da Unimon-
tes, em Janaúba (MG).

Tabela 1 - Espécies de moscas frugívoras coletadas em cafezais no Município de Jaíba, MG. Período de janeiro/2009 a 
abril/2010.

Área N. pendula N. inesperata N. zadolicha Neosilba spp. (fêmeas) Total
1 82   4 1   97 184
2 51   0 0   49 100
3 97 10 0 106 213

Total 230 14 1 252 497
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