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RESUMO: A Grapholita molesta é considerada uma das principais pragas, sendo influenciada 

dentre outros fatores pela temperatura média ambiental. Este trabalho teve como objetivo 

avaliar a influencia da temperatura média ambiental na flutuação populacional de G. molesta e 

verificar a incidência de larvas nos frutos na fase de colheita em um pomar de pêssego orgânico 

no município de Rio do Sul – SC. O monitoramento foi realizado na safra de 2010/2011 com 

duas armadilhas McPhail, uma no pomar e outra externa. As avaliações das armadilhas foram 

realizadas semanalmente, pela contagem do número de G. molesta presentes. Foram estimados 

os dias para completar o ciclo e as gerações da G. molesta. Na região de estudo, o controle da G. 

molesta deve levar em consideração simultaneamente os dados do monitoramento e da 

temperatura média ambiental. A incidência de G. molesta foi elevada ocorrendo em 70% dos 

frutos analisados. 

 

ABSTRACT: The Grapholita molesta is considered one of the main pests, among other factors 

being influenced by the average temperature. This work aimed to evaluate the influence of the 

average temperature on the population dynamics of G. molesta and the incidence of larvae in the 

fruit during harvesting an organic peach orchard in the city of Rio do Sul - SC. Monitoring was 

carried out in the harvest of 2010/2011 with two McPhail traps, one in the orchard and one 

external. Evaluations of traps were made weekly by counting the number of G. molesta present. 

Days were estimated to complete the cycle and the generations of G. molesta. In the study area, 

the control of G. molesta should be considerate both the monitoring data and the average 

temperature. The incidence of G. molesta was elevated occurring in 70% of the fruit analyzed. 

 

1- INTRODUÇÃO 

A cultura do pêssego vem se destacando como uma alternativa viável para a agricultura 

familiar, mas a expansão desta fruta é restrita por alguns fatores, dentre os quais destacam-se a 

pouca possibilidade de conservação pós-colheita e a suscetibilidade a problemas fitossanitários 

que podem comprometer a produção e a geração de renda para o produtor. Tais problemas estão 

diretamente relacionados às condições climáticas, onde fatores como a temperatura e 

precipitação influenciam diretamente no desenvolvimento de pragas e doenças (KESKE, 2009). 
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 Dentre as principais pragas que comprometem a produção, destaca-se a Mariposa Oriental 

Grapholita molesta (Busck) (Lepidoptera: Tortricidae), que proporciona tanto danos diretos 

como indiretos na cultura do pessegueiro, podendo chegar a prejuízos na produção de 10% a 

40% (GALLO et al., 2002). O dano direto se deve ao ataque aos ponteiros, onde ocorre o 

murchamento e secamento e aos frutos, onde as larvas abrem galerias, tornando-os inviáveis 

para a comercialização. A abertura de galerias pela alimentação da G. molesta, servem de porta 

de entrada para o fungo Monilinia fructicola, agente causador da podridão parda do pessegueiro, 

cujo resulta em grandes perdas na fase de colheita e pós-colheita (BOTTON et al., 2001; 

NUNES et al., 2003; MONTEIRO et al., 2007).  

Em pomares convencionais para minimizar os danos acarretados pela G. molesta, utilizam-se 

pulverizações de inseticidas baseada no método do calendário, usando um intervalo médio de 10 

a 15 dias, que vão desde a queda das sépalas até a colheita. Entretanto o grande número de 

pulverizações acarreta no aumento do custo de produção, em impactos ambientais e na redução 

dos inimigos naturais. Portanto, para que seja realizado o uso dos inseticidas, é necessário que 

seja realizado o monitoramento da praga afim de verificar quando o nível populacional atingira 

o nível de dano econômico, necessitando então o controle. Em pomares de pêssego orgânico, o 

controle da G. molesta, bem como o monitoramento vem sendo feito por meio do uso de 

confusão sexual e armadilhas de feromônios ou pelo uso de armadilhas com atrativos 

alimentares (MONTEIRO et al., 2009).  

De acordo com Monteiro et al (2009), o monitoramento de G. molesta apenas pela contagem do 

número de insetos capturados nas armadilhas não é suficientemente adequada para tomadas de 

decisão. Sendo necessário então levar em consideração a temperatura ambiental, uma vez que 

esta influencia diretamente na biologia do inseto, fazendo com que o seu ciclo biológico seja 

mais rápido, elevando o seu potencial de dano econômico, ou induzindo o inseto a entrar em 

diapausa, minimizando os danos (GALLO et al., 2002; MONTEIRO et al., 2009).  

Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar a influencia da temperatura média 

ambiental na flutuação populacional de G. molesta e verificar a incidência de larvas nos frutos 

na fase de colheita em um pomar de pêssego orgânico no município de Rio do Sul – SC  

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em um pomar comercial de pêssego orgânico no município de Rio 

do Sul – SC (longitude  49°37'51’’, latitude  27°10'05’’ e Altitude 395 m). A área utilizada para 

o experimento estava cultivada com a cultivar Diamante, com 17 anos de idade conduzida no 

sistema de vaso, com espaçamento de 6,0 x 6,0 metros. O solo era mantido com adubação 

verde, pela associação de nabo forrageiro com aveia. 

O monitoramento foi realizado na safra de 2010/2011 com duas armadilhas McPhail, a uma 

altura de 1,5 metros do solo. Uma das armadilhas foi instalada dentro do pomar, e a outra fora. 
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As avaliações das armadilhas foram realizadas semanalmente no período de setembro a 

dezembro, pela contagem do número de G. molesta presentes. Após a contagem, o material era 

descartado e colocado uma nova solução de suco de uva (25%) e açúcar como substancia 

atrativa para a praga.  

Os dados da temperatura diária foram obtidos no Instituto Federal Catarinense – Câmpus Rio do 

Sul localizado a 5,0 km do pomar durante o período de setembro a dezembro de 2010. Os dados 

foram registrados no Excel, e realizadas as médias de temperatura para a semana, possibilitando 

a comparação da temperatura média semanal com a captura de G. molesta. Assim os dados 

obtidos foram demonstrados graficamente, relacionando o número de insetos por armadilha em 

função do tempo e da temperatura média do ar. Também foram determinados o número de dias 

necessários para completar o ciclo e número de gerações no período avaliado. A fórmula 

utilizada foi a seguinte: 

GDA = ∑ GDi = (Tmed –Tb).C 

Onde: 

GDA= exigência térmica 

∑ GDi= somatório graus-dia 

Tmed = temperatura média 

Tb = temperatura-base 

C = duração em dias do ciclo da praga 

A incidência de larvas de G. molesta nos frutos foi avaliada pela colheita aleatória de 120 frutos 

na fase de colheita. Estes foram cortados em quatro quadrantes e verificado a presença de larvas 

nos frutos.  

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na figura 01 e 02 foram observados os dados da captura de G. molesta em relação ao tempo e a 

temperatura média do ar. Foi verificado uma correlação positiva entre as duas variáveis, sendo 

na armadilha dentro do pomar r=0,687 e na armadilha da mata r=0,800 para a captura de pragas 

e temperatura ambiental respectivamente.  
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Figura 01. Relação entre a temperatura média do ar e a captura de G. molesta na armadilha 

situada dentro do pomar.  

 

 

Figura 02. Relação entre a temperatura média do ar e a captura de G. molesta na armadilha 

situada na mata próxima ao pomar.  

 

Os dados obtidos corroboram com os obtidos por Afonso (2001) e Hickel et al. (2003) e 

Monteiro et al. (2009), onde as maiores capturas de G. molesta são obtidas nos meses mais 

quentes do ano. Tal fato está atrelado à relação que a temperatura ambiental exerce sobre o 

desenvolvimento dos insetos, influenciando a diapausa, comportamento de vôo e oviposição 

(Monteiro et al. 2009).   
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De acordo com Gallo et al. (2002), as temperaturas ótimas para o desenvolvimento dos insetos, 

situam-se entre 24 e 29,5ºC, assim temperaturas tanto acima como abaixo deste intervalo 

acabam influenciando o desenvolvimento e comportamento dos insetos. As temperaturas abaixo 

de 16ºC afetam o vôo dos adultos de G. molesta e diminuem a oviposição do inseto, sendo que 

nas semanas em que a temperatura média semanal foi inferior a 16ºC, obteveram-se as menores 

ocorrências de captura do inseto associada à diminuição do vôo (Monteiro et al. 2009).  

No período de inicio de setembro a final de dezembro de 2010 foram estimados a necessidade 

de 36,4 dias para completar o ciclo e 2,8 gerações da G. molesta. Em trabalho desenvolvido por 

Monteiro et al. (2009) o número de gerações de setembro até março foi de 3 a 4 gerações, sendo 

os dados semelhantes ao observado no experimento.  

A incidência de G. molesta foi analisada com frutos na fase de colheita, que apresentaram uma 

alta incidência de larvas, ocorrendo em cerca de 70% dos frutos analisados. Entretanto uma alta 

incidência já era esperada uma vez que não se utilizou nenhum tratamento para prevenção de G. 

molesta na área do experimento.  

 

4- CONCLUSÃO 

Na região de estudo, o controle da G. molesta deve levar em consideração simultaneamente os 

dados do monitoramento e da temperatura média ambiental.  

A incidência de G. molesta foi elevada ocorrendo em 70% dos frutos analisados.  
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