
Comunicado159
Técnico

Ocorrência de Drosophila suzukii 
(Matsumura, 1931), (Diptera: 
Drosophilidae) Atacando Frutos 
de Morango no Brasil

Régis Sivori Silva dos Santos1

Introdução

Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Diptera, 
Drosophilidae) é uma praga quarentenária polífaga, de 
reduzido tamanho corporal (2-3 mm de comprimento) 
e elevada capacidade de dispersão, conhecida no 
exterior como Spotted Wing Drosophila (SWD). 
D. suzukii é uma espécie originária do Japão, em 
expansão mundial na atualidade. A praga tem 
se alastrado rapidamente por países da Europa e 
América do Norte, ocasionando danos econômicos 
expressivos em diversas frutíferas, especialmente em 
pequenos frutos (GOODHUE et al., 2011). No Brasil, 
a SWD foi recentemente registrada no Rio Grande do 
Sul quando exemplares foram coletados num horto 
florestal do município de Capão do Leão (SOUZA et 
al., 2013) e em  três reservas biológicas do estado 
de Santa Catarina (RAMIREZ et al., 2013). Apesar 
disso, ainda não existia registro da praga atacando 
frutíferas. Porém, em janeiro de 2014, um produtor 
de morangos do município de Vacaria, RS, (latitude 
28° 23’ 43.18” Sul; longitude 50° 51’ 22.48” 
Oeste) trouxe ao Laboratório de Entomologia II da 
Embrapa Uva e Vinho oito frutos da variedade

San Andreas com sintomas do ataque de D. suzukii, 
relatando que o problema estava comprometendo 
cerca de 30% de sua produção. Dos frutos 
analisados, emergiram sessenta drosófilas. Os 
exemplares foram acondicionados em sacos plásticos 
e levados ao Freezer (temperatura negativa de 
18ºC) por quinze minutos. A identificação foi 
baseada na morfologia externa e na análise da 
genitália, seguindo-se os procedimentos sugeridos 
por Vlach (2010), que confirmaram a presença de D. 
suzukii nos frutos danificados (Figura 1).

Importância econônica da praga e 
principais hospedeiros

D. suzukii infesta grande diversidade de frutos, 
sobretudo aqueles de pele fina. As cerejeiras estão 
entre os hospedeiros preferenciais de SWD, tanto no 
centro de origem da praga como em áreas invadidas 
recentemente, na América do Norte e na Europa. 
Os danos dependem da variedade e podem chegar 
a 100% (COATES, 2009). Morangueiros também 
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são os hospedeiros preferidos dessa drosófila. As 
perdas variam conforme o local e o manejo adotado. 
Existem relatos de danos entre 60 e 80%, quando o 
controle não é realizado (GRASSI et al., 2011). As 
framboeseiras e as amoreiras também sofrem danos 
significativos pelo ataque de D. suzukii. Nos EUA, 
há registros de perdas na ordem de 20% (BOLDA et 
al., 2010). Mirtileiros são considerados hospedeiros 
preferenciais de D. suzukii. Existem registros 
recentes de danos econômicos nessa cultura no 
Japão, China e EUA, com perdas atingindo 40% da 

produção (BOLDA et al., 2010). Em pessegueiros, 
apesar de haver poucos registros de perdas em 
pomares localizados no centro de origem da praga, 
há relatos de danos econômicos significativos nos 
EUA, na ordem de 20% (CPAN, 2009). Em videiras, 
a preferência está relacionada à variedade e ao 
teor de açúcar. No Japão, danos econômicos e 
sérios impactos já foram relatados (CFIA, 2011); no 
entanto, nas áreas invadidas recentemente, não há 
registros de perdas elevadas até o momento (BERRY, 
2012).

Fig. 1. Vista lateral de um casal de adultos de Drosophila suzukii (macho à esquerda; fêmea à direita).                                                                                           
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Os danos de D. suzukii são classificados em 
primários quando causados pelas fêmeas, que 
perfuram a superfície da fruta para depositar os 
ovos, e, posteriormente, pelas larvas, que se 
alimentam da polpa das frutas (Figura 2). A fruta 
infestada pode colapsar alguns dias após a postura. 
Danos secundários aparecem posteriormente e 
são causados por microrganismos como fungos e 
bactérias, que se desenvolvem a partir dos orifícios 
de oviposição. Somado a isso, outras espécies 
são atraídas pelas frutas danificadas, como outras 
drosófilas e os nitidulídeos (Coleoptera, Nitidulidae). 
A dispersão é feita através do voo dos adultos ou da 
circulação de frutos contendo larvas ou pupas. Os 
frutos infestados apresentam danos como orifícios e 
podridões, que impedem a sua comercialização. 

Monitoramento e controle

Apesar de existirem protocolos de captura (SKINKIS, 
2009), ainda não há nenhuma ferramenta eficaz 
para monitoramento de D. suzukii (CINI et al., 
2012). Esse fato pode estar relacionado à biologia 
da praga, uma vez que, ao contrário de outros 
drosofilídeos, que completam o ciclo no mesmo 
hospedeiro em fermentação, D. suzukii necessita 
de frutas em maturação, sem danos, para realizar a 
oviposição. Assim, é provável que o odor produzido 
pela fermentação de frutas represente apenas uma 
indicação de atrativo genérico para monitoramento, 
uma vez que as fêmeas fertilizadas têm nos voláteis 
de frutas frescas seu alvo para oviposição (CINI et 
al., 2012).
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Apesar disso, várias frutas ou derivados de frutas 
foram testados como atrativos para D. suzukii (WU 
et al., 2007), e algumas opções são encontradas 
na literatura, como, por exemplo, uma mistura 
de leveduras, açúcar, água e mix de frutas 
fermentadas ou vinagre (WALSH et al., 2011).

O monitoramento da praga deve iniciar de um 
a dois meses antes do amadurecimento dos 
frutos. Para tanto, devem ser colocadas, por 
hectare, de duas a três armadilhas “caça-mosca”, 
confeccionadas com garrafas PET, que contenham 
entre cinco e sete furos de 5 mm posicionados 
equidistantes (acompanhando o perímetro do 
frasco) no seu terço inferior. Sugere-se, até que 
se tenham atrativos mais eficientes, o uso do 
vinagre de maçã puro (EPPO 2010). As armadilhas 
devem ser vistoriadas duas vezes por semana e 
os exemplares computados. Ainda não há nível de 
dano econômico e nem produtos registrados para 
D. suzukii no Brasil. Na Europa e na América do 
Norte, a praga tem sido controlada com aplicações 
de Spinosad ou Beauveria bassiana, quando 
há elevação nos seus níveis nas armadilhas de 
monitoramento. 
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Fig. 2. Frutas de morango danificadas por Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae).                                                                                       
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