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SCIENTIFIC NOTE

Registro de Neosilba zadolicha McAlpine & Steyskal (Diptera: Lonchaeidae)
em Umbu-Cajá (Anacardiaceae)
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Record of Neosilba zadolicha McAlpine & Steyskal (Diptera: Lonchaeidae) in Spondias sp. (Anacardiaceae)

ABSTRACT - Neosilba zadolicha McAlpine & Steyskal is reported for the first time in “umbu-
cajazeira” fruits (Spondias sp.), in Cruz das Almas, State of Bahia, Brazil. A total of 51 specimens were
obtained from 4,100 fruits between March and July 2002. This is the first record of N. zadolicha in an
Anacardiaceae species.

KEY WORDS: Insecta, Tephritoidea, Bahia, frugivorous fly

RESUMO - Relata-se pela primeira vez a ocorrência de Neosilba zadolicha McAlpine & Steyskal em
frutos de umbu-cajazeira (Spondias sp.) no município de Cruz das Almas, BA. O total de 51 exemplares
foi obtido de 4100 frutos entre março e julho de 2002. Este é o primeiro registro de N. zadolicha em uma
espécie de Anacardiaceae.

PALAVRAS-CHAVE: Insecta, Tephritoidea, Bahia, mosca frugívora

A importância das espécies da família Lonchaeidae como
pragas de frutos é controvertida. De modo geral, são
consideradas pragas secundárias ou oportunistas,
aproveitando as puncturas causadas inicialmente pelos
tefritídeos (Souza et al. 1983). Entretanto, os lonqueídeos
são referidos, também, como invasores primários pelo dano
direto causado aos frutos e pela associação com tefritídeos,
aumentando a intensidade do processo de apodrecimento
dos frutos (Fehn 1981, Araújo & Zucchi 2002) e atingindo
níveis de infestação tão importantes quanto os dos
tefritídeos (Malavasi & Morgante 1980, Uchoa-Fernandes
et al. 2003).

Com o objetivo de avaliar a infestação natural de moscas
frugívoras em umbu-cajazeira (Anacardiaceae), considerada
híbrido natural entre o umbuzeiro (Spondias tuberosa) e a
cajazeira (Spondias mombin) (Giacometti 1993), foram
coletados 4.100 frutos (75 quilos) em plantas localizadas em
pomares domésticos em Cruz das Almas - BA (12o40’39"S; 39
06’23"W; altitude: 225m), de março a julho/2002. Os frutos
maduros foram transportados para o Laboratório de
Entomologia da Escola de Agronomia/UFBA e, após pesados,
foram depositados em bandejas contendo areia lavada. Dez
dias após, as larvas de último ínstar e/ou pupários foram
coletados, contados e colocados em frascos de boca larga
cobertos com tecido tipo voil para a emergência dos adultos.

Dentre as espécies de moscas coletadas, foram

encontrados 51 exemplares de Neosilba zadolicha McAlpine
& Steyskal. Este é o primeiro registro de N. zadolicha
infestando umbu-cajá (Spondias sp.). A origem desse
hospedeiro é desconhecida, mas apresenta características
de planta xerófita e é encontrado em plantios desorganizados
em Estados do Nordeste (Lima et al. 2002).
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