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As moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) estão entre as 
principais pragas da agricultura mundial, causando expres-
sivos prejuízos econômicos. O gênero Anastrepha Schi-
ner é considerado o mais diverso e o de maior expressão 
econômica para as Américas. No Brasil, 121 espécies já 
foram registradas. Dessas, apenas 61 possuem hospedei-
ro conhecido, sendo Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 
1830) e Anastrepha obliqua (Macquart, 1835) as espécies 
mais polífagas, com 116 e 50 espécies vegetais hospedei-
ras, respectivamente. Com o objetivo de verificar a presença 
dessas espécies em área urbana do município de Tucuruí 
(03°50’53,1”S, 49°40’46,6”W), estado do Pará, foi instalada 
uma armadilha tipo McPhail, contendo atrativo alimentar, no 
dia 09/05/2018. Na armadilha foram utilizadas três pastilhas 
de torula dissolvidas em 500 mL de água, sendo a verifica-
ção e substituição da solução atrativa realizada nos seguin-
tes dias: 23/05, 11/06 e 10/07/2018. Foram capturados 87 
espécimes: Anastrepha fraterculus (23 fêmeas); e A. obliqua 
(40 fêmeas e 24 machos). Esses são os primeiros registros 
de espécies de moscas-das-frutas em Tucuruí, Pará. 
Cadastro no SISGEN: AA25138. 
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