
4. Avisar imediatamente as autoridades do municipio ou do
estado so notar ou soubor da oxisténcia da mosca da
carambola na sua comunidade.

5. Repassar as informaçöes para outras pessoas, para quo
elas ajudom a combator a mosca da carambola. Todos
precisam colaborar, para quo as possoas 0 o pals não
sofram corn a perda do renda e a falta do omprogo.

o que fazer se você suspeitar de uma mosca cia
carambola no seu plantio?

1. Informar as autoridades e a comunidade sobro o
probloma. Veja onderocos e telefonos nosto folhoto.

2. Colhor Os frutos rnaduros 0 0 caidos no chào, colocar Os
frutos num saco plAstico fechado e deixar ao sol por soto
dias para matar as larvas da rnosca. Depois, entorrar os
frutos em buracos com profundidade do polo menos 20cm
do solo.

3. Não transportar os trutos hospodeiros suspeitos para
rogiOos Iivros da praga.
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Informaçôes e denüncias

Amapá

Superintendêncla Federal Agenda de Defesa e
de Agricultura no Amapá lnspeção Agropecuária UTRA de Laranjal do
(SFA/AP) do Estado do Amapá- Jan
Rua Tiradentes, 469 Diagro Av. Liberdade, 765
Centro Av. José Tupinambá, 196 Bairro do Agreste
CEP: 68.900-068 Bairro do Laguinho CEP: 68.920-000
Macapé/AP CEP: 68.900-000 Laranjal do Jari/AP
gab-ap@agricultura.gov.br Macapa/AP
Fone: (96) 3233-6443 / Telefone: (96) 3312-1200 /
3223-3075 3312-1235

Roraima

Programa de Erradicação
da Mosca da Carambola

0 que dix a Iei

E proibido por loi o transporto o a comércio do frutos
hospedoiros do rogiOos infostadas para locais Iivros da
praga. Quorn transportar ou vendor frutos hospodeiros nas
rogiöos corn prosonça da mosca da carambola podo sofror
ponalidados impostas pola Ioi.

Pará

Supenintendéncia Federal de Agência de Defesa Agropecuánia de
Agricultura em Roraima - SPA/PR Roraima - ADERR
Av. Santos Du”-ort, 1470 Av. General Penha BrasP. 1121
Bairro Aparecida Bairro São Francisco
CEP: 69.30&040 CEP: 69.305-130
Boa Vista! RR Boa Vista! RP
sifisv-rragricultura.gov.br Fone: (95) 2121-8684
Fone: (95) 3623-3736 / 3623-9605
Fax: (95) 6323-9364

Supenintendência Federal Agência de Defesa Escritônio local de
de Agnicultura no Estado Agropecuária do Estado atendimento
do Paná (SPA/PA) do Pará (ADEPARA) ADEPARA
Av. Almirante Barroso, Travessa Piedade, 651 Rua 93, cs 126
5384 - Castanheira Reduto lnterrnediàrio
CEP: 66.645-250 CEP: 66.053-210 CEP: 68240-000
Belem/PA Belem/PA Monte Dourado/PA
sisv.pa:gagricu tra.gov.br gabadepara.pa.gov.br Fone: (93) 3735-1099
Fone: (91) 3214-8648! Fone: (91) 3210-1100!
3214-8636 3210-1175
Fax: (91) 3214-8648 0800 280 73836
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Uma nova praga no BrasH

Existem muitas moscas que atacam os frutos e pOem all
seus ovos, que so transformam em larvas (bicho-da- fruta).
Ha poucos anos, entrou no Amapá, pela Guiana Francesa, a
mosca da carambola, que e muito perigosa e traz enormes
riscos econOmicos aos produtores. Ela agora chegou ao
estado de Rorairna pela Guiana.

Prejuizos para todos

Os palses que compram produtos do Brasil não aceitam
frutos de regiOes onde ha mosca da carambola. Se a mosca
sair do Amapa e de Roraima e se espaihar para outros
estados, o Brasil e muitos produtores terào grandes
prejuizos, pois não poderao vender os frutos. Isso vai causar
desemprego e perda de renda para produtores e
cornerciantes.

Como é a mosca da carambola

E rnuito pequena, corn cerca de 8mm de comprimento, e é
preciso ser treinado para poder identificar a mosca. A parte
superior do tOrax e de cor escura e o abdOmen e arnarelo,
corn listras pretas quo formarn urn T.
A rnosca da carambola e rnais perigosa que outras porque se
reproduz muito rapido, deixando muitos ovos ern cada fruto.

Além da carambola, a mosca
ataca muitos frutos: manga,
goiaba, amendoeira (sete
copas), tangerina,macaranduba.
laranja, tapereba. jaca, abiu,
tomate, jambo, caju e outros.
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Como a mosca se multiplica

A mosca fémea cruza corn o macho e bota os ovos muito
pequenos dentro dos frutos. Dos ovos nascem as larvas
(os bichos-da-fruta) que se alimentam da polpa
estragando os frutos. ApOs a queda do fruto, a larva se
enterra no chao, transforma-se em mosca e sai voando em
direcao aos frutos. Corn trinta dias do vida, a témea
fertilizada começa a colocar seus primeiros ovos nos
frutos hospedeiros. Na busca por um fruto onde deixar
seus ovos, a mosca da carambola consegue voar ate cinco
quilometros.

Quantos ovos poe a mosca da carambola

Uma mosca coloca em media de 1200 a 1.500 ovos durante
sua curta vida do 126 dias.

Ovipoaicao no fruto

1. Não transportar frutos de locals infestados para outras
areas. Os frutos podem estar corn ovos ou bicho-da-fruta,
que vao so reproduzir e infestar outras regiOes, corn
sérios prejuizos para todos.

2. Colher os frutos maduros, recoiher os caidos no châo e
colocar em sacos plásticos fechados. Deixar por sete dias
ao sol e depois enterrar. Ao deixar no sol por sete dias e
depois enterrar você destrOi ovos e larvas que possam
estar ali dentro. Os frutos maduros ou caidos no chao
devem ser enterrados em covas corn pelo menos 20 cm
do profundidade.

3. Não mexer nas armadilhas colocadas em caramboleiras,
mangueiras, jambeiros e goiabeiras, quo servem para
indicar a existéncia da mosca em sua cidade. Armadilhas
McPhail capturam as femeas e armadilhas Jackson
capturam os machos.
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A mosca da carambola tern
8mm do comprimerato. A
parte superior do tOrax ede
cor escura e 0 abdOrnen e
amarelo, corn listras pretas
quo forrnam urn T.

Principais frutos que a mosca pode atacar
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o que vocé pode fazer para acabar corn a
mosca da carambola

Femea Macho

Arrnadilha McPhaiI


