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Resumo: O trabalho teve por objetivo selecionar diâmetros de furos de garrafa Pet para a 

exclusão de captura de Apis mellifera em pomar de videira na região da Depressão Central do 

Estado do Rio Grande do Sul. Um experimento foi realizado na Localidade de Val Feltrina, 

no município de Silveira Martins, em pomar comercial de uva (Vitis vinifera L., Vitaceae) 

destinada a produção de vinhos e sucos. Conduzidos de 31 de janeiro a 28 de fevereiro de 

2012, em pomar no estágio produtivo, foi adotado o delineamento de blocos ao acaso com 

seis repetições, sendo os tratamentos organizados em um fatorial 6x4 (seis diâmetros de furos 

x quatro datas de avaliação). Semanalmente as abelhas capturadas eram retiradas das 

armadilhas, triadas, identificadas e quantificadas. Os valores de insetos obtidos foram 

submetidos à análise de dados. O diâmetro do furo da armadilha frasco caça mosca e o DAC 

influenciam o número de abelhas capturadas. Os diâmetros de furo de 0,4 e 0,6 cm são 

recomendados para armadilhas frasco caça mosca para a exclusão de captura de Apis 

mellifera. 

 

Palavras-chave: Abelha. Controle Alternativo. Eficácia. Frasco caça mosca. Monitoramento. 

 

Abstract: The study aimed select hole diameters in Pet to the capture exclusion of Apis 

mellifera in grape orchard in the Central Region of the State of Rio Grande do Sul. An 

experiment was conducted in the Val Feltrina of Silveira Martins in commercial grape 

orchard (Vitis vinifera L., Vitaceae) for the production of wines and juices. Conducted from 

31 January to 28 February 2012 in an orchard in the production stage, the design of a 

randomized block design with six replications was adopted, with the treatments arranged in a 

6x4 factorial (six diameters of holes x four evaluation dates). Weekly captured bees were 

removed from the traps, screened, identified and quantified. Insects values were submitted to 

data analysis. The hole diameter of the bottle fly trap hunting and the DAC influence the 

number of captured bees. The 0.4 and 0.6 cm bore diameters are recommended for bottle fly 

hunting traps for the Apis mellifera capture exclusion 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A vitivinicultura brasileira é uma atividade importante para a sustentabilidade da 

pequena propriedade no Brasil, tornando-se relevante para o desenvolvimento de algumas 

regiões, produzindo uvas de mesa e uvas para processamento (MELLO, 2013). O Brasil 

possui aproximadamente 80.000 hectares de área plantada com uma produtividade de 17 

toneladas hectare
-1 

ano
-1

, o Rio Grande do Sul (RS) é o maior produtor com aproximadamente 

50.000 hectares e uma produtividade de 16 toneladas hectare
-1 

ano
-1

 (IBGE, 2015).  

Na região da Depressão Central no Estado do RS, há uma significativa área plantada, 

cujo destino da produção de uvas é para consumo in natura, elaboração de vinhos sucos e 

derivados. Nesta região, devido a escassez de outras fontes de alimento, quando as uvas estão 

prontas para a colheita, eleva-se as populações de Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) nos 

parreirais, estas na busca de substrato para a produção de seu alimento (Figura 1). Na maioria 

das situações, este comportamento, dificulta o trabalho de colheita, contudo, seu serviço 

ambiental é de ampla importância para a conservação das propriedades dos ecossistemas e 

para a sustentabilidade da agricultura (TOLEDO et al., 2011). 

 

Figura 1. Apis mellifera em fruto de uva. Silveira Martins, RS. 

 

 

Em vitivinicultura, estratégias de manejo alternativas para insetos-praga fazem o uso 

de atrativos alimentares em frascos caça mosca adaptados de garrafas Pet (EPSKY et al., 

2011), cujo objetivo, é a captura desses organismos indesejáveis para a produção de uvas. 

Entretanto, quando as uvas estão próximas do ponto de colheita, eleva-se a população 



 

capturada de A. mellifera, situação, esta, que gera impactos negativos na eficiência do atrativo 

alimentar e significativa redução de insetos polinizadores no ecossistema. 

O uso de atrativos alimentares em armadilhas frasco caça mosca, tem sido amplamente 

estudada no Estado, principalmente na região central, na busca por alternativas viáveis, de 

baixo custo e impacto ao meio ambiente (PASINI et al., 2012). A reutilização de garrafas Pet 

vem ganhando destaque, não só pelo destino útil ao “lixo”, mas pela eficiência na captura de 

moscas das frutas, trabalhos recentes mostram o desempenho deste tipo de armadilha sobre 

armadilhas comerciais, promovendo além de tudo uma redução nos custos de produção, 

promovendo a prática da sustentabilidade (PASINI; LINK, 2011). 

Diante disso, este trabalho teve por objetivo selecionar diâmetros de furos de garrafa 

Pet para a exclusão de captura de Apis mellifera em pomar de videira na região da Depressão 

Central do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Um experimento foi realizado na Localidade de Val Feltrina, no município de Silveira 

Martins, em pomar comercial de uva (Vitis vinifera L., Vitaceae) destinada a produção de 

vinhos e sucos. A área experimental é situada na região fisiográfica da depressão central, no 

rebordo da serra geral e possui clima, segundo a classificação de KÖPPEN, tipo Cfa 

(HELDWEIN et al., 2009).  

Conduzidos de 31 de janeiro a 28 de fevereiro de 2012, com duração de 4 semanas (28 

dias), em pomar no estágio produtivo, foi adotado o delineamento de blocos ao acaso com seis 

repetições, sendo os tratamentos organizados em um fatorial 6x4 [seis diâmetros de furos: 1,4; 

1,2; 1,0; 0,8; 0,6; 0,4 cm x quatro datas de avaliação (Dat), aos 7 (1), 14 (2), 21 (3), 28 (4) 

dias após a colocação do atrativo (DAC)], sendo cada planta uma unidade experimental.  

Como modelo de frascos caça-mosca foram utilizadas garrafas Pet de 0,6 L (PASINI; 

LINK, 2011), dispostas ao abrigo da luz solar (pomar em latada), com altura média em 

relação ao solo de 120 cm e com relação aos cachos de uva de 20 cm. O atrativo alimentar 

utilizado foi suco de uva e água na concentração de 25% e 75%, respectivamente, no volume 

de 0,250 l (LANG SCOZ et al., 2006).  

Semanalmente as abelhas capturadas foram retiradas com o auxílio de uma peneira e 

acondicionados em recipientes de 0,2 l com Álcool (70%). A solução atrativa remanescente 

foi reposta na armadilha, permanecendo por quatro semanas. Com o auxílio de copo graduado 

efetuou-se a avaliação semanal do volume de calda nas diferentes armadilhas, sendo 



 

considerado na avaliação mais uma data de avaliação de 0 DAC, sendo considerado como 

valor inicial de solução atrativa. Durante a execução dos experimentos não houve reposição 

ou substituição de atrativo alimentar. As abelhas capturadas foram triadas, identificadas e suas 

frequências quantificadas. 

Os dados obtidos do número de insetos capturados foram transformados e submetidos 

à Análise de Variância (ANOVA), teste de Tukey para comparação de médias. Para todas as 

análises estatísticas foi adotado 5% de probabilidade de erro.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Durante a execução da pesquisa foram capturados 306 indivíduos identificados como 

Apis mellifera, com uma média de 2,12 indivíduos armadilha
-1

 semana
-1

, revelando um 

reduzido impacto das armadilhas sobre a população de abelhas, quando comparado com o 

número de indivíduos de um enxame (VILELA et al., 2008). A análise de dados do esquema 

fatorial utilizado revela interação entre os fatores (p<0,05) (Figura 2), sendo ambos os fatores 

significativos, o que demonstra haver influência do diâmetro do furo da armadilha frasco caça 

mosca e do DAC (dias após a colocação do atrativo alimentar) sobre o número de abelhas 

capturadas.  

Os menores diâmetros de furos nas armadilhas frasco caça mosca (0,4 e 0,6 cm), 

apresentaram ausência ou os menores valores de captura (Figura 2, Tabela 1), isto, devido, a 

barreira física imposta pelo menor diâmetro, esta característica, além de promover este 

favorecimento, contribuiu para a melhor estabilidade do atrativo alimentar, com uma menor 

variação do volume (∆l = 0,081 e 0,100 l, respectivamente). Conforme Pasini e Link (2011) 

atrativos alimentares com maior estabilidade conferem maior eficiência de captura de insetos-

praga, como moscas-das-frutas prejudiciais ao cultivo de videira, também, melhoram o 

período de permanência do atrativo alimentar sem troca ou reposição, diminuindo o tempo de 

dedicação do agricultor nesta atividade.  

Armadilhas com 0,8 cm de diâmetro apresentaram baixos níveis de captura, contudo 

seu diâmetro não foi suficiente para promover a exclusão total de abelhas (Tabela 1), já 

armadilhas com 1,0 cm de diâmetros tiveram elevados níveis de captura não sendo suas 

utilizações recomendadas devido a não exclusão e representativa variação de volume (∆l = 

0,123 e 0,154 l, respectivamente). Os maiores diâmetros de furos nas armadilhas frasco caça 

mosca (1,2 e 1,4 cm), apresentaram os maiores valores de captura (Figura 2, Tabela 1), isto, 

devido, a eliminação da barreira física imposta pelo menor diâmetro, esta característica, 



 

contribuiu para a menor estabilidade do atrativo alimentar, com uma maior variação do 

volume (∆l = 0,250 l). 

 

Figura 2. Gráfico das interações (ANOVA) entre os valores médios de Apis mellifera (Ap) 

capturadas em armadilhas frasco caça mosca com diferentes diâmetros (D) em diferentes 

dadas de avaliação (Dat). Silveira Martins, RS. 

 

D: Diâmetro, 1 (0,4 cm), 2 (0,6 cm), 3 (0,8 cm), 4 (1,0 cm), 5 (1,2 cm), 6 (1,4 cm) 

 

 Conforme Pasini e Link (2011) atrativos alimentares com pouca estabilidade 

conferem menor eficiência de captura de insetos-praga, favorecendo a entrada de organismos 

maiores não desejados como lepidópteros, coleópteros e himenópteros, reduzindo o período 

de permanência do atrativo alimentar, com isso, aumentando o tempo de dedicação do 

agricultor nesta atividade. Estas armadilhas (1,2 e 1,4 cm) aos 21 dias apresentavam reduzida 

quantidade de atrativo e aos 28 dias a ausência total do atrativo alimentar utilizado, sendo sua 

utilização não recomendada quando o objetivo é exclusão de abelhas e capturada moscas das 

frutas. Conforme Sales (1999) a captura de insetos pelas armadilhas frasco caça mosca está 

diretamente associada ao tipo e a quantidade de solução atrativa que permanece na armadilha, 



 

sendo o tipo de armadilha e o diâmetro de furo peças fundamentais para garantir a eficiência 

do atrativo alimentar.   

 

Tabela 1. Número médio de Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) capturadas em armadilhas 

frasco caça mosca com diferentes diâmetros (D) em diferentes dadas de avaliação (Dat). 

Silveira Martins, RS. 

Diâmetro 
Data de avaliação 

Média 

7 14 21 28 

0,4 0,0
Ens

* 0,0
E
 0,0

C
 0,0

C
 0,0 

0,6 0,2
Ens

 0,2
E
 0,0

C
 0,0

C
 0,1 

0,8 1,3
Da

 1,0
Db

 1,0
Bb

 0,8
Bc

 1,0 

1,0 4,7
Ca

 3,0
Cb

 2,3
Ac

 1,8
Ad

 3,0 

1,2 7,2
Ba

 4,5
Bb

 2,7
Ac

 0,0
Cd

 3,6 

1,4 12,0
Aa

 7,3
Ab

 0,8
Bc

 0,0
Cc

 5,0 

Média 4,2 2,7 1,1 0,4 2,1 

 

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e pela mesma letra minúscula na linha não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O diâmetro do furo da armadilha frasco caça mosca e o DAC influenciam o número de 

abelhas capturadas. Os diâmetros de furo de 0,4 e 0,6 cm são recomendados para armadilhas 

frasco caça mosca para a exclusão de captura de Apis mellifera.  
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