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A mosca-das-frutas Sulamericana Anastrepha fraterculus Wied (Diptera: Tephritidae) é a 

principal praga das frutíferas de clima temperado no Brasil, e atualmente seu controle é realizado 

com a pulverização de inseticidas. O objetivo deste estudo foi avaliar em laboratório, o efeito de 

óleos botânicos sobre adultos de A. fraterculus em frutos de pêssego, araçá e maçã. No pomar, 

logo após o florescimento, os frutos foram ensacados com sacos de tecido tipo TNT, 

permanecendo protegidos até a colheita. Os experimentos foram conduzidos em sala climatizada 

(25 ± 2°C, UR 70 ± 10% e fotofase de 14h) sob o delineamento inteiramente casualizado com 

cinco tratamentos e vinte repetições. Em laboratório, após a colheita, os frutos de cada espécie 

foram tratados por imersão durante 30 segundos, em solução contendo óleos botânicos de: (I) 

arruda (Ruta graveolens) a 0,05%; (II) capim limão (Cymbopogon citratus) a 1%; (III) citronela 

(Cymbopogon winterianus) a 10%; (IV) andiroba (Carapa guianensis) a 25% e (V) água 

destilada (controle). Após a imersão os frutos foram dispostos sobre papel toalha para secar em 

temperatura ambiente. Cada fruto foi individualizado em pote de plástico transparente de 750 mL 

com tampa telada, onde foram liberados dois casais de A. fraterculus com 15 a 20 dias de idade. 

No interior da gaiola foi disponibilizado as moscas dieta a base de açúcar, gérmen de trigo e 

levedura de cerveja (Bionis®) (3:1:1) e um chumaço de algodão embebido em água destilada. 

Para todos os frutos, a avaliação da mortalidade de adultos A. fraterculus foi realizada 48 horas 

após a exposição. O efeito dos tratamentos sobre a biologia da A. fraterculus foi avaliado 

somente em frutos de maçã que foram mantidos em potes com fundo revestido com vermiculita 

esterilizada por um período de 36 dias. Após este período contou-se o número de pupas da 

geração F1. Os dados obtidos foram transformados em √(x+1) e submetidos a analise de variância 

e as médias comparadas pelo teste Duncan a 5% de significância utilizando o programa 

estatístico SAS versão 9.0 (SAS INSTITUTE, 2002). Os resultados mostraram que tanto em 

frutos de pêssego, araçá e maçã, a mortalidade de A. fraterculus foi significativamente superior, 

quando os frutos foram tratados com óleo de citronela a 10% não diferindo daquela observada em 

frutos de araçá e maçã tratados com óleo de andiroba (Tabela 1). No controle de insetos Bueno e 

Andrade (2010), observaram repelência expressiva do óleo de citronela a 5 e 10% sobre o 

mosquito Aedes albopictus. Da mesma forma que Coitinho et. al (2006) em um teste sem chance 

de escolhas, identificou eficácia do óleo de andiroba na mortalidade e redução de emergência de 

adultos de Sitophilus zeamais em grão de milho, no presente trabalho identificou-se eficiência na 
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mortalidade de adultos de A. fraterculus em frutos de araçá e maçã, quando tratados ao óleo na 

concentração de 25%, porém em frutos de pêssego o mesmo não diferiu significativa do 

tratamento controle e nem dos frutos tratados com óleo de arruda. 

Tabela 1: Mortalidade média de adultos de Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) em 

frutos de pêssego, araçá e maçã, tratados com óleos botânicos.  

Tratamento 
Frutos 

Pêssego Araçá Maçã 

Óleo de Andiroba - 25% 0,30 ± 0,05 c 0,80 ± 0,17 a 2,50 ± 0,31 a 

Óleo de Arruda - 0,05% 0,25 ± 0,05 c 0,10 ± 0,06 b 0,20 ± 0,09 b 

Óleo de Citronela - 10% 4,00 ± 0,00 a 0,80 ± 0,26 a 3,20 ± 0,28 a 

Óleo de Capim Limão - 1% 2,50 ± 0,07 b 0,30 ± 0,12 b 0,20 ± 0,11 b 

Controle (água destilada) 0,10 ± 0,03 c 0,05 ± 0,05 b 0,15 ± 0,08 b 
Dados originais transformados em √(x+1); *Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de 

Duncan a 5% de significância. 

Em frutos de araçá e maçã a mortalidade dos adultos de mosca em todos os frutos tratados com 

óleo de arruda e capim limão foi estatisticamente inferior aos óleos de andiroba e citronela não 

diferindo da testemunha. Neste trabalho os óleos de arruda e capim limão não apresentaram efeito 

significativo na mortalidade de adultos de A. fraterculus, no entanto Andrade et. al (2013) 

verificaram que o óleo de capim limão a 0,05% foi repelente e reduziu a produção de ninfas de 

Aphis gossypi em algodoeiro e Majdoub (2014) afirma que o óleo essencial de arruda apresentou 

atividade inseticida sobre o besouro Tribolium castaneum importante praga de grão armazenado. 

Dos frutos de maçã tratados com óleos botânicos e incubados durante 36 dias observou-se que 

aqueles tratados com óleo de citronela e andiroba apresentaram significativa redução no número 

de pupas (Tabela 2). Já dos frutos tratados com óleo de arruda o número de pupas não diferiu do 

tratamento óleo de capim limão e nem da testemunha.  

Tabela 2: Número médio de pupas obtidas em frutos de maçã tratados com óleos botânicos. 

Tratamento Pupas (Nº médio) 

Óleo de Andiroba - 25% 0,25 ± 0,16 a 

Óleo deArruda - 0,05% 1,95 ± 0,51 b c 

Óleo de Citronela - 10% 0,00 ± 0,00 a 

Óleo de Capim Limão - 1% 1,40 ± 0,61 b 

Controle (água destilada) 2,85 ± 0,44 c 
Dados originais transformados em √(x+1); *Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de 

Duncan a 5% de significância. 

A significativa redução do número de pupas obtidas em frutos de maçã tratados com o óleo de 

citronela e andiroba pode estar diretamente associada ao efeito de repelência de oviposição de 

adultos A. fraterculus bem como de mortalidade, visto que tanto o óleo de citronela como o de 

andiroba a mortalidade foi significativamente superior aos demais tratamentos. O efeito de óleo 

de citronela na redução de postura foi também observado por Brito (2015) em adultos de 

Tribolium castaneum. Já Freire et. al (2006) relata que em condições de laboratório o óleo de 

andiroba causou inibição de postura em 100%. Os resultados obtidos mostram que os óleos 

botânicos apresentam diferentes eficácias entre frutos. Este fato pode estar associado com 

diferenças na morfologia da epiderme dos frutos facilitando ou não a volatilização e a ação da 

substancia ativa seja sobre a mortalidade, sobre a repelência ou sobre a redução da oposição de 

adultos de A. fraterculus. 


