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RESUMO 

 

A mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha fraterculus (Wiedemann,1830) é 

a principal praga das frutíferas de clima temperado cultivadas no Brasil. A. 

fraterculus é a espécie de maior distribuição e abundância nas regiões 

produtoras de frutas em Santa Catarina, representando mais de 90% dos 

indivíduos capturados em frascos caça-mosca. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar os índices de infestação e os parasitoides associados à A. fraterculus em 

hospedeiros nativos, a fim de fornecer subsídios para a formulação de 

estratégias de controle. O estudo foi desenvolvido na Estação Experimental da 

Epagri e Embrapa de Caçador, SC, de novembro de 2016 a março de 2017. 

Foram avaliados frutos de cerejeira-do-rio-grande (Eugenia involucrata), 

guabirobeira (Campomanesia xanthocarpa), araçazeiro vermelho e amarelo 

(Psidium cattleianum) localizados próximos a pomares comerciais de macieira 

(Malus domestica). Também foram coletados frutos de araçazeiro amarelo em 

mata nativa. Foram coletados 250 frutos de cada espécie, os quais foram 

divididos em cinco tratamentos de 50 frutos. Após a coleta, os frutos foram 

acondicionados em caixas plásticas contendo areia esterilizada e, mantidos em 

sala climatizada com condições controladas. Após 7, 14 e 21 dias, peneirou-se 

a areia para a contagem de pupários, os quais foram transferidos para placas de 

Petri e colocados em gaiolas até a emergência de moscas e/ou parasitoides. O 

grau de infestação dos frutos foi expresso pelo número de pupários/fruto e de 

pupários/peso de frutos (kg). Registrou-se também a viabilidade pupal e a razão 

sexual. Verificou-se maior viabilidade pupal em cereja-do-rio-grande e araçá-

amarelo coletado em área próxima a pomar de macieira. Em relação à razão 

sexual, não se verificou diferença entre as frutíferas avaliadas. Em relação aos 

micro-himenópteros parasitoides, emergiram as espécies Doryctobracon 

areolatus, Aganaspis nordlanderi e Aganaspis pelleranoi. 

Palavras-chave: Monitoramento, controle biológico, flutuação populacional  
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ABSTRACT 

 

The South American fruit fly, Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) is the 

main pest of temperate fruit crops grown in Brazil. A. fraterculus is the species 

with the highest distribution and abundance in the fruit producing regions of Santa 

Catarina, representing more than 90% of the individuals captured in traps. The 

objective of this work was to evaluate the rates of infestation and parasitoids 

associated with A. fraterculus in native hosts, in order to provide subsidies for the 

formulation of control strategies. This study was developed at the Epagri and 

Embrapa Experimental Station in Caçador, SC, from November 2016 to March 

2017. Wild cherry (Eugenia involucrata), guabirobeira (Campomanesia 

xanthocarpa), red and yellow araçazeiro (Psidium cattleianum) located near 

commercial apple orchards (Malus domestica) were evaluated. Fruits of yellow 

araçazeiro were also collected in the native forest. There were collected 250 fruits 

divided into 5 treatments of 50 fruits. After the collection, the fruits were packed 

in plastic trays containing sterilized sand placed in an climatized room with 

controlled conditions. After 7, 14 and 21 days, the sand was sieved for counting 

puparia, which were transferred to Petri dishes and placed in cages until the 

emergence of flies and / or parasitoids. The degree of fruit infestation was 

expressed by the number of puparia / fruit and puparia / fruit weight (kg). Pupal 

viability and sex ratio were also recorded. There was greater pupal viability in wild 

cherries and yellow araça collected in an area near the apple orchard. Regarding 

the sexual ratio, there was no difference between the fruits evaluated. In relation 

to the parasitoid micro-hymenoptera, the species Doryctobracon areolatus, 

Aganaspis nordlanderi and Aganaspis pelleranoi emerged. 

Keys words: Monitoring, biological control, population fluctuation 
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1. INTRODUÇÃO 

A mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 

1830) (Diptera: Tephritidae) é a principal praga das frutíferas de clima temperado 

no Sul do Brasil (NAVA e BOTTON, 2010; BOTTON et al., 2016). Em Santa 

Catarina, é a espécie de Tephritidae mais frequente e abundante (GARCIA e 

NORRBOM, 2011).  

A mosca-das-frutas desloca-se de uma espécie frutífera para outra 

conforme disponibilidade de frutos, mas não só para sua alimentação, mas 

principalmente para servir-lhe de sítio de oviposição (SALLES, 1995; PEREIRA-

RÊGO et al. 2013). Incidem tanto em frutíferas tropicais quanto em temperadas, 

acarretando perdas expressivas na produção ou acarretando aumento nos 

custos de manutenção de pomares. São pragas quarentenárias que limitam o 

comércio de frutas entre países (CAREY e DOWEL, 1989; ALUJA, 1994; 

HICKEL, 2001).  

A dinâmica populacional da mosca-das-frutas em pomares comerciais 

caracteriza-se pela colonização com indivíduos oriundos de hospedeiros 

presentes nas matas nativas e pomares domésticos (KOVALESKI, 1997; 

KOVALESKI e RIBEIRO, 2003; NORA e HICKEL, 2006).  

Dentre as estratégias de manejo integrado da mosca-das-frutas, está a 

manutenção de refúgios vizinhos aos pomares, para a proliferação de inimigos 

naturais da praga (SALLES, 1995; AGUIAR-MENEZES e MENEZES, 1997; 

HICKEL, 2001). Neste sentido, tem sido estimulado o plantio e a preservação de 

hospedeiros alternativos de mosca-das-frutas que proporcionem um nível 

elevado de parasitismo de larvas e pupas. Sobressaem-se como parasitoides da 

mosca-das-frutas os micro-himenópteros das famílias Braconidae, Eucoilidae, 

Eulophidae e Pteromalidae (ALUJA, 1994; SALLES, 1996; HICKEL, 2001). 

O monitoramento com armadilhas contendo atrativo alimentar possibilita 

caracterizar as populações de maneira qualitativa e quantitativa (SÁ et al., 2008), 

entretanto, deve ser complementado com a amostragem de frutos, para avaliar 

os danos diretos, detectar a presença de larvas, o nível de infestação do pomar 

e a associação de determinada espécie com o seu hospedeiro (NASCIMENTO 
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et al., 2000; SÁ et al., 2008). Outro aspecto importante a ser considerado é a 

frutificação dos hospedeiros nativos, por influenciar no tamanho das populações 

de mosca-das-frutas que irão colonizar os pomares (KOVALESKI et al., 1999; 

NORA e HICKEL, 2006) e contribuir para que a reprodução do inseto ocorra 

praticamente o ano todo.  

 

Figura 1 - Ciclo da mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha fraterculus 

(Diptera: Tephritidae). 

 
Fonte: (Nava e Botton, 2011) 

 

A detecção e a quantificação das populações de mosca-das-frutas em 

hospedeiros nativos são etapas essenciais ao implementar técnicas de controle 

inseridas no manejo integrado de pragas. Neste contexto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar os índices de infestação e os parasitoides associados à A. 

fraterculus em hospedeiros nativos localizados nas proximidades de pomares 

comerciais de macieira, a fim de fornecer subsídios para a formulação de 

estratégias de controle.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

2.1. LOCAL E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

O estágio foi desenvolvido na Estação Experimental de Caçador, SC, 

localizada na Rua Abílio Franco, 1500 no bairro Bom Sucesso, em Caçador (SC). 

A Estação Experimental de Caçador (Epagri/EECd) foi fundada em 1938 para 

promover diversas culturas, como trigo, cevada, centeio, aveia, milho, feijão, 

ameixa, hortaliças, forrageiras e adubos verdes. A partir de 1975, o foco da 

estação foi reorientado e os projetos de pesquisa tiveram que se ajustar às 

políticas públicas estabelecidas para a região. 

A ênfase foi dada às culturas de maior expressão econômica. Assim 

surgiram as primeiras ideias que mudariam a paisagem da região. O cultivo de 

maçã, pera, alho, tomate, bem como a produção de alevinos de carpas e peixes 

nativos, foram as principais inovações desenvolvidas e aplicadas no setor 

produtivo. 

Por meio de acordos de cooperação técnica assinados com órgãos 

americanos, europeus e asiáticos, a Epagri/EECd se destaca como fonte de 

informação e pela introdução de tecnologias inéditas como o desenvolvimento e 

disponibilidade de novos cultivares de maçã e alho, a quebra artificial de 

dormência das plantas, o sistema de produção integrada de tomate tutorado de 

mesa (SISPIT), a conservação de frutas, além de contribuições importantes no 

desenvolvimento da piscicultura e de várias etapas das cadeias produtivas de 

maçã, alho, tomate e pera. 

Na década de 70, o foco da pesquisa na Estação Experimental de 

Caçador foi direcionado para a fruticultura de clima temperado. Com a criação 

do Programa de Fruticultura de Clima Temperado (PROFIT), a Epagri/EECd 

assumiu a responsabilidade pela formação dos Bancos Ativos de Germoplasma 

de maçã. O programa hoje conta com equipe multidisciplinar de pesquisadores, 

envolvendo diversas parcerias dentro e fora do País. 
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Além de trabalhos realizados com melhoramento genético de macieira e 

pereira, a unidade realiza pesquisas com fisiologia pós-colheita e da produção, 

manejo de pomares, sistemas de controle de doenças e pragas da macieira e do 

tomateiro. 

2.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Durante a realização do estágio, foram exercidas as seguintes atividades: 

- Confecção de armadilhas adesivas coloridas de baixo custo, para o 

monitoramento e controle das principais pragas do tomateiro; 

- Acompanhamento e obtenção de dados da flutuação populacional de 

Anastrepha fraterculus e Grapholita molesta em pomares de macieira, 

pessegueiro, ameixeira e pereira (novembro a março); 

- Monitoramento de pragas nas áreas experimentais de tomateiro na 

EECd com feromônios específicos para Tuta absoluta, Spodoptera frugiperda e 

Helicoverpa zea (novembro a março); 

- Monitoramento da infestação de Anastrepha fraterculus e parasitoides 

associados em frutíferas nativas na EECd (novembro a março). As coletas de 

frutos foram realizadas em 18/11/2016 (cerejeira-do-rio-grande), 20/12/2016 

(guabirobeira), 07/03/2017 (araçazeiro-amarelo próximo a pomar de macieira), 

09/03/2017 (araçazeiro-amarelo de mata nativa) e 20/03/2017 (araçazeiro-

vermelho). 

Juntamente com o experimento descrito nesse relatório, foram realizadas 

e acompanhadas outras atividades que resultaram em publicações científicas 

(Apêndices). 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. DESCRIÇÃO E BIOLOGIA DA MOSCA-DAS-FRUTAS Anastrepha 

fraterculus 

A mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha fraterculus 

(Wiedemann,1830) (Diptera: Tephritidae) é a principal praga das frutíferas de 

clima temperado cultivadas no Brasil. Das 193 espécies de Anastrepha descritas 

para a região Neotropical, cerca de 78 ocorrem no território brasileiro e, destas, 

cerca de 17 são encontradas com maior frequência no Sul do país (ORTH et al. 

1986; CALKINS e MALAVASI, 1995, NORA e HICKEL, 2002). Anastrepha 

fraterculus é a espécie de maior distribuição e abundância de indivíduos nas 

regiões produtoras de Santa Catarina, representando mais de 90% de indivíduos 

capturados em frascos caça-mosca (BLEICHER et al. 1982, NORA e HICKEL, 

2002). 

Os adultos de A. fraterculus (Figura 2) são moscas vistosas, de coloração 

predominantemente amarela e asas maculadas. Medem cerca de 8mm de 

comprimento e apresentam, como características do gênero, duas manchas 

amarelas sombreadas nas asas: uma em forma de “S”, que vai da base à 

extremidade da asa; outra em forma de “V invertido” no bordo superior (NORA e 

HICKEL, 2002). 

Figura 2 - Mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha fraterculus 

(Diptera: Tephritidae). 

 
Fonte: (Hickel, 2005). 
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Os ovos são depositados no interior dos frutos, em cavidades 

arredondadas abertas pelas fêmeas através do seu robusto ovipositor. São 

fusiformes, levemente cruzados e de coloração branca (NORA e HICKEL, 2002). 

Os ovos de mosca-das-frutas medem cerca de 1 mm de comprimento e 

são postos em grupos de até nove ovos, embora prevaleçam posturas com 

poucos ovos por cavidade (SUGAYAMA e MALAVASI, 1995; NORA e HICKEL, 

2002). As larvas são vermiformes, ápodas, sem cápsula cefálica definida e de 

coloração branco amarelada (Figura 3). No seu completo desenvolvimento 

atingem de 8 a 10 mm de comprimento e abandonam os frutos para se 

transformarem em pupa (Figura 3) no solo (NORA e HICKEL, 2002). 

 

Figura 3 - Larvas e pupas da mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha 

fraterculus (Diptera: Tephritidae). 

 
Fonte: (Ansiliero, 2017). 

 

Na maioria das frutíferas, o dano da mosca-das-frutas é causado tanto 

pela fêmea, que perfura o fruto ao realizar a postura (Figura 4), como pela larva, 

que consome a polpa (Figura 5) e provoca maturação precoce e queda 

prematura dos frutos (CHRISTENSON e FOOTE, 1960; SORIA, 1985; NORA e 

HICKEL, 2002). Além disso, a injúria causada pela punctura da mosca-das-frutas 

em frutos pode provocar lesões que resultam em contaminações por outros 

micro-organismos (ENGELBRECHT et al., 2004; NORA e HICKEL, 2002). 
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Figura 4 - Dano externo da mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha 

fraterculus (Diptera: Tephritidae) em fruto de maçã. 

 
Fonte: (Santos, 2009). 

 

Figura 5 - Dano interno da mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha 

fraterculus (Diptera: Tephritidae) em fruto de maçã. 

 
Fonte: (Santos, 2009). 

 

Entre os hospedeiros de A. fraterculus encontram-se espécies das 

famílias Anacardiaceae, Annonaceae, Combretaceae, Ebenaceae, Fabaceae, 

Hippocrateaceae, Malpighiaceae, Mimosaceae, Moraceae, Oxadilaceae, 

Passifloraceae, Rubiaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, Rosaceae, Rutaceae e 

Myrtaceae, sendo que as três últimas famílias incluem a maior quantidade de 

espécies hospedeiras (ZUCCHI, 2000). 
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3.2. FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DA MOSCA-DAS-FRUTAS Anasrtepha 

fraterculus 

As flutuações populacionais de mosca-das-frutas em pomares comerciais 

estão relacionadas a duas variáveis: disponibilidade de frutos hospedeiros e 

condições climáticas (ALUJA, 1994; URAMOTO et al. 2003).  

Em áreas tropicais tem-se observado que a flutuação temporal da 

população de adultos está relacionada principalmente à disponibilidade de 

plantas hospedeiras e não às variáveis climáticas (SOTO-MANITIU e JIRÓN, 

1989; TAN e SERIT, 1994; CELEDONIO-HURTADO et al., 1995; ALUJA et al., 

1996; URAMOTO et al. 2003) 

Em Santa Catarina, os adultos ocorrem em todas as estações do ano 

(NORA et al., 2000; GARCIA et al., 2003;), sendo que as capturas em macieiras 

podem iniciar em setembro e estenderem-se até abril, em função dos 

hospedeiros alternativos presentes em cada região (RIBEIRO, 1999; 

KOVALESKI et al., 2000; SANTOS, 2013). 

A dinâmica populacional da mosca-das-frutas em pomares comerciais de 

macieira, caracteriza-se pela colonização de indivíduos oriundos de hospedeiros 

presentes nas matas nativas e pomares domésticos (KOVALESKI, 1997; 

KOVALESKI e RIBEIRO, 2003; NORA e HICKEL, 2006; SANTOS, 2013). 

A amoreira-preta, o araçazeiro e a pitangueira são considerados 

hospedeiros multiplicadores de A. fraterculus e, portanto, fontes de infestação 

para pomares comerciais de pessegueiro (Prunus persica), macieira (Malus 

domestica), citros (Citrus spp.) e videira (Vitis vinifera) (SALLES, 1995; GARCIA 

et al., 2003; ZART et al., 2011; BISOGNIN et al., 2013). Segundo Garcia e 

Norrbom (2011), a presença de A. fraterculus em frutíferas nativas é facilmente 

verificada, e os índices de infestação normalmente são altos. 

Segundo Santos (2013), acredita-se na hipótese de que a maioria, se não 

todas as moscas capturadas em pomares de macieira no Brasil provêm da mata 

nativa. 
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3.3. MANEJO E CONTROLE DA MOSCA-DAS-FRUTAS Anastrepha 

fraterculus 

O controle das mosca-das-frutas, principalmente de Anastrepha, a nível 

mundial, permaneceu técnica e conceitualmente estagnado por muitos anos, 

resumindo-se na colocação de armadilhas McPhail, na utilização de iscas tóxicas 

para monitoramento e controle e, na utilização de tratamentos pós-colheita com 

fumigantes (ALUJA, 1994). No Brasil, atualmente, o método químico é ainda a 

forma de controle das mosca-das-frutas mais utilizada, empregando-se 

inseticidas fosforados, os quais possuem elevada toxicidade e carência, além de 

não serem seletivos aos inimigos naturais (KOVALESKI e RIBEIRO, 2003; 

SCOZ; BOTTON; GARCIA, 2004).  

O combate de insetos-praga exclusivamente com inseticidas químicos 

compromete as cadeias de inimigos naturais e insetos polinizadores, estreita a 

diversidade biológica e desencadeia o aparecimento de novas pragas. Com a 

intervenção do homem no ambiente natural, o equilíbrio das cadeias alimentares 

é profundamente alterado, pois muitas espécies desaparecem ou suas 

populações são reduzidas. Esta quebra do equilíbrio natural é uma das 

consequências negativas da ação dos agrotóxicos sobre a entomofauna 

(CARVALHO; NASCIMENTO; MATRANGOLO, 2000).  

A utilização de técnicas reducionistas ou não impactantes para o manejo 

das mosca-das-frutas é fundamental para a implantação de sistemas produtivos 

equilibrados e sustentáveis. Dessa maneira, outras estratégias de controle 

devem ser adotadas, entre elas destaca-se o controle biológico com micro-

himenópteros parasitoides nativos, que tem apresentado resultados promissores 

no controle de várias pragas agrícolas em todo o mundo (PARANHOS; 

WALDER; ALVARENGA, 2007; GONÇALVES et al., 2013). 

Em macieira, as principais formas de controle das mosca-das-frutas são 

a utilização de iscas tóxicas e a pulverização em cobertura (NORA e HICKEL, 

2006; RIBEIRO, 2010; BORGES, 2011; SANTOS, 2013). As iscas são aplicadas 

no entorno dos pomares e visam impedir a entrada dos insetos para as áreas de 
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produção (SALLES, 1995; NORA e HICKEL, 1997; KOGAM, 1998; BORGES, 

2011; SANTOS, 2013). 

 Segundo Kovaleski et al. (1999) o elevado número de aplicações de 

inseticidas em cobertura para o controle de A. fraterculus contribui para o 

aumento de outras pragas, elevando os custos com a aplicação de agrotóxicos. 

O ensacamento de frutos é uma técnica utilizada no sistema de produção 

orgânica, que vem apresentando resultados promissores (LIPP e SECCHI, 2002; 

PINHEIRO, 2006; SANTOS e WAMSER, 2006; SANTOS, 2013). Segundo 

Santos e Wamser (2006) esta prática, além de não afetar a qualidade, preserva 

a aparência e melhora a qualidade organoléptica dos frutos. 

A detecção e a quantificação das populações da praga em pomares, bem 

como de seus parasitoides são etapas essenciais à implementação de 

estratégias de controle que envolve o manejo integrado de pragas (SCOZ et al., 

2006; ALUJA et al., 2012). 

Dentre as estratégias de manejo integrado de mosca-das-frutas, está a 

manutenção de refúgios vizinhos aos pomares, para a proliferação de inimigos 

naturais da praga (SALLES, 1995; AGUIAR-MENEZES e MENEZES, 1997). 

Neste sentido, tem sido estimulado o plantio e a preservação de hospedeiros 

alternativos de mosca-das-frutas que proporcionem um nível elevado de 

parasitismo de larvas e pupas (ALUJA, 1994; SALLES, 1996; HICKEL, 2001).  

Como desdobramento da estratégia dos refúgios, também se preconiza a 

implantação de culturas armadilhas em torno dos pomares, quer seja para limitar 

a dispersão da praga, incrementar o controle natural ou mesmo concentrar 

medidas de controle químico (ALUJA et al., 1997, HICKEL, 2001). Entretanto, 

para um dado cultivo, é necessário conhecer um hospedeiro alternativo mais 

atrativo à praga e que frutifique simultaneamente. A busca de hospedeiros 

alternativos que proporcionem uma maior proliferação de agentes de controle 

natural poderá ser facilitada pelo estabelecimento de alguma relação entre as 

características dos frutos e a incidência de parasitismo nas larvas de mosca-das-

frutas (HICKEL, 2001). A espessura da polpa dos frutos parece ser a 

característica determinante para o sucesso dos parasitoides (SIVINSKI et al., 

1997). Segundo Hickel (2001), dada a limitação no comprimento do ovipositor, a 
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profundidade de polpa explorada pelos parasitoides para encontro das larvas de 

mosca é limitada. 

O encontro da planta hospedeira de mosca-das-frutas pelos parasitoides 

normalmente envolve os mesmos estímulos que orientam os adultos de mosca-

das-frutas. Assim, a cor da vegetação e dos frutos e, principalmente, os odores 

liberados pelos frutos em maturação são estímulos comuns às moscas e aos 

parasitoides na localização dos frutos (VARGAS et al., 1991; MESSING e JANG, 

1992; BAUTISTA e HARRIS; 1996, HICKEL, 2001). Já para a localização da 

larva da mosca no interior dos frutos, fêmeas de braconídeos se orientam por 

vibrações emanadas do deslocamento da larva na polpa (VINSON, 1976; 

GODFRAY s.d.; BAUTISTA e HARRIS, 1996; HICKEL, 2001). Contudo, o 

tamanho do ovipositor pode ser limitante para vencer a espessura da polpa e 

efetivar o encontro e oviposição na larva (SIVINSKI et al., 1997; HICKEL, 2001). 

Apesar do potencial da utilização de inimigos naturais no controle das 

mosca-das-frutas, poucos estudos têm sido realizados que avaliem a relação 

parasitoide/hospedeiro de forma a contribuir para a otimização do controle 

biológico com parasitoides. O uso do controle biológico representa uma 

alternativa para o manejo sustentável das mosca-das-frutas, no entanto, a 

aplicação desta técnica no Brasil ainda é incipiente (MALAVASI e 

NASCIMENTO, 2002) e requer estudos mais aprofundados sobre a biologia e 

aspectos funcionais desses inimigos naturais, de forma adequada às dimensões 

e necessidades da fruticultura brasileira. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido na Epagri/Estação Experimental de Caçador, 

em Santa Catarina, de novembro de 2016 a março de 2017. Foram avaliados 

frutos de cerejeira-do-rio-grande (Eugenia involucrata), guabirobeira 

(Campomanesia xanthocarpa) e de araçazeiros vermelho e amarelo (Psidium 

cattleianum) sem tratamento com agrotóxicos, coletados em áreas próximas a 

pomares comerciais de macieira (Malus domestica). Também foram coletados 

frutos de araçazeiro-amarelo em mata nativa. As coletas de frutos foram 

realizadas em 18/11/2016 (cerejeira-do-rio-grande); 20/12/2016 (guabirobeira); 

07/03/2017 (araçazeiro-amarelo próximo a pomar de macieira); 09/03/2017 

(araçazeiro-amarelo de mata nativa) e 20/03/2017 (araçazeiro-vermelho).  

De cada espécie frutífera, foram coletados 50 frutos de cinco plantas, 

totalizando 250 frutos/espécie frutífera e 1250 frutos amostrados. Os frutos foram 

coletados do chão e da copa das árvores, aleatoriamente, no estádio de 

maturação fisiológica.  

Após a coleta, os frutos foram transportados em sacos de papel até o 

laboratório, acondicionados em recipientes plásticos (34,5 x 21,0 x 11,5cm) 

contendo uma camada de aproximadamente 1 cm de areia esterilizada (50 

frutos/recipiente) conforme mostra a figura (Figura 6) e mantidos em sala 

climatizada com condições controladas de temperatura, umidade relativa do ar 

e fotofase (25 ± 1ºC; 60 ± 10% U.R.; fotofase 12 horas) (Figura 7).  
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Figura 6 - Frutos de araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum) dispostos 

em caixa plástica. 

 
Fonte: (Ansiliero, 2017). 

 

Figura 7 - Caixas plásticas armazenadas em sala climatizada. 

 
Fonte: (Ansiliero, 2017). 

 

Após 7, 14 e 21 dias, a areia foi peneirada para a contagem de pupários, 

os quais foram transferidos para placas de Petri contendo areia esterilizada como 

substrato, e acondicionados em gaiolas (40,0 x 29,0 x 51,5 cm) até a emergência 

de moscas e/ou parasitoides. 

Os espécimes foram armazenados em frascos de plástico (50 mL) 

contendo álcool 70 % e, posteriormente, procedeu-se a separação pelo sexo e 

a identificação através de chave dicotômica específica, conforme Zucchi (2000).  
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O grau de infestação dos frutos pela mosca-das-frutas foi expresso pelos 

seguintes índices de infestação: número de pupários/fruto e número de 

pupários/peso de frutos (kg), independentemente se houve emergência de 

adultos. Registrou-se também a viabilidade pupal (%), através do número de 

moscas emergidas x 100/(total de pupários – no de parasitoides emergidos). A 

razão sexual (rs) foi calculada pela fórmula: rs = número de fêmeas/(número de 

fêmeas + número de machos). A percentagem de parasitismo foi calculada 

através do número de parasitoides emergidos x 100/número total de pupários.  

Os dados foram analisados com auxílio do programa estatístico Sisvar 

5.6, utilizando-se das rotinas de teste quanto à normalidade e comparados pelo 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 1250 frutos amostrados foi obtido um total de 2539 pupários, dos 

quais emergiram 16 parasitoides e 957 moscas, todas de A. fraterculus. 

Registrou-se 53,4%; 26,6%; 10,3%; 6,7% e 3% dos pupários em frutos de araçá-

vermelho; araçá-amarelo (área de mata); araçá-amarelo (próximo a pomar de 

macieira); cereja-do-rio-grande e guabiroba, respectivamente. Observou-se que 

a mosca-das-frutas infestou todas as frutíferas avaliadas, entretanto, apresentou 

uma hierarquia de preferência. Segundo Gregorio et al. (2010) é possível que 

em A. fraterculus exista uma associação entre a escolha do hospedeiro e a 

qualidade nutricional do substrato de oviposição. De acordo com Silva et al. 

(2011) o índice de infestação de uma espécie de planta por uma determinada 

praga é um fator variável, visto que a época e/ou local de ocorrência, a 

disponibilidade de hospedeiros e os fatores ambientais podem influenciar nesses 

valores. 

Observou-se maior quantidade de pupários/fruto e de pupários/kg em 

frutos de araçá-vermelho (Tabela 1). Em Caçador (SC), Santos et al. (2017) já 

haviam registrado maior quantidade de pupários/fruto e de pupários/kg em frutos 

de araçá-vermelho em relação aos frutos de guabiroba e de cereja-do-rio-

grande. 

Verificou-se maior viabilidade pupal em frutos de cereja-do-rio-grande e 

de araçá-amarelo coletado em área próxima a pomar de macieira (Tabela 1). Em 

relação à razão sexual, não se verificou diferença entre as frutíferas avaliadas 

(Tabela 1). 

Frutos de araçá-vermelho apresentaram maior infestação de mosca-das-

frutas, sendo um importante hospedeiro nativo multiplicador de A. fraterculus 

para os pomares comerciais de macieira em Caçador.  
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Tabela 1 - Valores médios ± desvio padrão dos parâmetros biológicos da 

mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha fraterculus (Diptera: 

Tephritidae) obtidos de frutos de cerejeira-do-rio-grande, guabirobeira, 

araçazeiro vermelho e amarelo em Caçador- SC.  

 

Frutífera 

Parâmetros biológicos 

Pupários/ 

fruto 

Pupários/kg Viabilidade pupal 
(%) 

Razão sexual 

Cerejeira-
do-rio- 
grande 

   0,68± 0,19 c 148,46 ± 43,38 b 65,68 ± 16,28 a 0,52 ± 0,14ns 

Guabiro-
beira 

0,31 ±0,20 c 36,42 ± 19,26 c 33,11 ± 38,04 b 0,53 ± 0,50 

Araçazeiro- 
vermelho 

5,4 ± 1,54 a 571,49 ± 70,49 a 31,27 ± 16,93 b 0,53 ± 0,03 

Araçazeiro-
amarelo 
(próximo 
pomar) 

1,0 ± 0,27 c 161,03 ± 33,88 b 62,35 ± 13,59 a 0,51 ± 0,11 

Araçazeiro-
amarelo 
(mata 
nativa) 

2,7 ± 0,36 b 174,89 ± 33,46 b 31,00 ± 5,62 b 0,52 ± 0,06 

Letras diferentes na coluna indicam diferenças significativas entre os tratamentos pelo teste de 

Scott-Knott (p≤0,05). nsNão houve diferenças significativas pelo teste F (p≤0,05). 

Fonte: (Santos, 2017) 

 

De acordo com Santos et al. (2017), em Caçador, a mosca-das-frutas sul-

americana, A. fraterculus, ocorre em pomares de macieira no período de 

novembro a abril, com pico populacional em janeiro ou fevereiro. No presente 

estudo, verificou-se que, todas as frutíferas nativas avaliadas apresentam 

fenologia de frutificação concomitante com os cultivares de macieira cultivados 

em Caçador (Figura 8). Em outubro, a cerejeira-do-rio-grande e a guabirobeira 

iniciam a frutificação (Figura 8). Esses são os primeiros hospedeiros 

multiplicadores a gerar moscas que se dispersarão para os pomares de macieira, 

especialmente os dos cultivares de ciclo precoce (híbridos e mutações de Gala) 

que se encontrarão em maturação fisiológica no final de dezembro e em janeiro. 
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Fato já relatado por Nora et al. (2000), em pomares de macieiras cultivados na 

região de Caçador.  

 

Figura 8 - Fenologia de frutificação da macieira e dos principais 

hospedeiros multiplicadores da mosca-das-frutas sul-americana, 

Anastrepha fraterculus em Caçador, Santa Catarina, Brasil. 

Fonte: (Santos, 2017).  

 

Já cultivares de macieira de ciclo intermediário e tardio (híbridos e 

mutações de Fuji) apresentam frutificação concomitante com os frutos de 

araçazeiros vermelho e amarelo (Figura 8). Dessa forma, o monitoramento em 

todas as espécies de hospedeiros nativos deve ser realizado do início da 

frutificação até a maturação dos frutos, viabilizando a tomada de decisão de 

controle. 

Em relação aos micro-himenópteros parasitoides, emergiram 10 

espécimes em pupários obtidos de araçá-vermelho, cinco parasitoides em araçá-

amarelo (próximo a pomar de macieira) e um parasitoide em cereja-do-rio-

grande (Tabela 2). Foram registradas as espécies Doryctobracon areolatus da 

família Braconidae e, Aganaspis nordlanderi e Aganaspis pelleranoi da família 
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Figitidae, sendo essa última, a espécie com maior incidência no experimento 

acompanhado (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Espécies de micro-himenópteros parasitoides associados à 

mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha fraterculus (Diptera: 

Tephritidae) em frutíferas nativas, em Caçador, Santa Catarina. 

Frutífera 
Parasitoides de Anastrepha fraterculus 

Espécie Família Quantidade 

Araçá-vermelho 
Aganaspis pelleranoi Figitidae 9 

Doryctobracon areolatus Braconidae 1 

Araçá-amarelo mata nativa Aganaspis pelleranoi Figitidae 5 

Araçá-amarelo estação experimental - - - 

Cereja-do-rio-grande Aganaspis nordlanderi Figitidae 1 

Guabiroba - - - 

TOTAL                                                                                                       16 

Fonte: (Santos, 2017) 
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6. CONCLUSÕES 

A maior quantidade de pupários/fruto e de pupários/kg de mosca-das-

frutas é registrada em araçá-vermelho. 

A maior viabilidade pupal de mosca-das-frutas é registrada em cereja-do-

rio-grande e araçá-amarelo coletado em área próxima a pomar de macieira. 

A razão sexual não difere entre as frutíferas avaliadas. 

Frutos de araçá-vermelho apresentam maior infestação de mosca-das-

frutas, sendo este um importante hospedeiro nativo multiplicador de A. 

fraterculus para os pomares comerciais de macieira em Caçador, Santa 

Catarina, mas em contrapartida apresentam também um alto índice de 

parasitismo. 

O monitoramento de mosca-das-frutas, através da infestação de frutos 

nativos é de extrema importância para a elaboração de estratégias de controle, 

pois, as moscas que infestam esses frutos migrarão e colonizarão os frutos de 

frutíferas cultivadas comercialmente, como é o caso da maçã. Portanto, esses 

resultados fornecem importantes indicativos de como será a infestação de 

moscas nos pomares comerciais durante a safra monitorada.  
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