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NOVOS REGISTROS DE HOSPEDEIROS DE ANASTRrpl:1A STRIATA SCHINER (DIPTERA: TEPI-IRITlDAE) NO
ESTADO DO AMAPÁ, BRASIL. SII.vA, R.A.'; PEREIRA, J.D.B"; LEMOS, L '; JESUS, CR.'; LIMA, A.L.'; UMA,
CR'" Fmbrapa Amapá, Rodovia JK, km 5, 2600, CEP 68903-419, Macapá, AP, Brasil. E-mail: adalmofecpafap.ornbrapa.br
"Uni vcrs idadc Federal do Amapá, Macapá, AP, Brasil. 'Universidade do Estado do Amapá, Macapá, AP, Br.isil. Ncw
rccords of hosts for /vnastrephn siruüa Schiner (Diptera: Tephritidae) in the state of Amapá, Brazil.

Dentre as espécies de moscas-das-frutas de importância econômica que ocorrem na Amazônia, /snastrcptu: strial o Schiner
é uma das mais abundantes e polífagas, tendo preferência por frutos de Myrtaceac, No Estado do Amapá, " conhecimento
sobre espécies de tefritídcos e seus hospedeiros tem avançado consideravelmente em decorrência dos intensivos levant.uncn
tos de írutos realizados. Objetivando efetuar novos registros de hospedeiros de A.s/rinla no Amapá. foram rc,11i/"das colet",
de frutos cultivados e silvestres nos Municípios de Macapá, Mazagão e Porto Crande, nos anos de 200"* a 200b l' 20tl(i,
totalizando 60 amostras. Frutos de abiu (Pou/eria cnimito Radlk., Sapotaceac). araçá-boi (rugenill stipitot«. Myrtaceac). buib.:
tRollinia IIII/LOSa, Annonaceae), jaca (Artncarpus hetrrophullus l.am., Moraccac). laranja (Citrus SÍlIl'II,i" Rutaccac) t' Il1M,h'uj,;
(PII",iflom sp., Passifloraccae) foram coletados. Em laboratório, os frutos foram contados, pesados, disposto-, r-m h,mel,"'"
de plástico, sobre camada de areia esterilizada, coberta com tecido de organ7.a, O material foi examinado ,) caei,1 tr,'" .1',h.
sendo os pupários retirados e transferidos para frascos de plástico transparente (8 em de diâmetro), contendo [in, c.1m.,,1,1
de vermiculita umedecida. Posteriormente, foram dispostos em câmaras clirnatizadas sob condições controladas de templ'
ratura (26 ± 0,50 C), umidade relativa do ar (70 ± 5%) e foto fase (12hJ, sendo observados diariamente pi1ra ,1 obrcnc.io cl"
moscas-das-frutas e parasitóides. Os adultos emergidos (oram conservados em álcool a 70% para posterior identific,,~.l(l.
Do total de amostras coleta das, 9 apresentaram infestação por A. sirimu, abiu (1 amostra, 26 frutos, 1,SOO S' 7 fL'm,·",).
Maçá-boi (1 amostra,5 frutos, 715,8 g, 3 fêmeas), biribá (2 amostras, 11 frutos, 2,288 g, 4 fêmeas), jaca (1 amostra. 1 fruto.
3.300 g, 2 fêmeas), laranja (2 amostras, 32 frutos, 3.344 g, 'I fêmea) c maracujá (2 amostras, 2U frutos, 1.241 g, 1 fêmea) 0"
valores médios de infestação obtidos foram 195,3; 15,4; 8,7; 8,0; 7,9 e ",5 pupários Zkg. respectivamente, em abiu. arnc.i-hoi.
biribá, maracujá, jaca e laranja, Em frutos de abiu. além de !\. striata, emergiram 42 exemplares de A. teptozona O parasitóidc
{)oryctobracolI areolal us (ITymenoptera: Braconidae) foi registrado nas amostras de abiu e jaca (um exemplar rm cada
amostra). Todas as espécies vegetais acima mencionadas constituem novos registros de hospedeiros de A. striatn para o
Estado do Arnapá.
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