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Resumo 

A mosca-das-frutas sul-americana (Anastrepha fraterculus) é a principal praga das frutíferas 
de clima temperado no Sul do Brasil. A detecção e a quantificação das populações de mosca-das-
frutas em hospedeiros nativos são etapas essenciais ao implementar o manejo integrado dessa praga. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar os índices de infestação de 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. De cada espécie frutífera, foram coletados 
50 frutos de cinco plantas, totalizando 250 frutos/espécie frutífera. Coletaram-se frutos maduros, 
aleatoriamente, do chão e da copa das árvores. Após a coleta, em sala climatizada, acondicionou-os 
em recipientes plásticos contendo areia esterilizada. Após 7, 14 e 21 dias, peneirou-se a areia para a 
contagem de pupários, os quais foram transferidos para placas de Petri e acondicionados 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. Os dados foram analisados, testados quanto à normalidade e comparados 
pelo teste de Scott-Knott (p≤0,05). Observou-se maior quantidade de pupários/fruto e de 
pupários/kg em araçá-vermelho. 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. Frutos de araçá-vermelho apresentaram maior 
infestação de mosca-das-frutas, sendo um importante hospedeiro nativo multiplicador de 
Anastrepha fraterculus para os pomares comerciais de macieira.  
 
Palavras-chave: Anastrepha fraterculus, macieira, hospedeiros nativos, monitoramento. 

 
Abstract 

Infestation indices of South American fruit fly in native fruit trees in Caçador, SC, 
Brazil. 

The South American fruit fly (Anastrepha fraterculus) is the main pest for temperate climate 
fruit trees of Southern Brazil. The detection and quantification of fruit fly populations in native 
hosts are essential in implementing integrated management of this pest. The objective of this study 
was to evaluate the indices of infestation of A. fraterculus in native hosts in order to support the 
development of pest control strategies. The study was conducted in Epagri and the EMBRAPA 
Experimental Research Station Caçador (ERSC), Caçador, Santa Catarina, Brazil, from November 
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2016 to March 2017. It was evaluated fruit from cherry of the Rio Grande (Eugenia involucrata), 
guabiroba (Campomanesia xanthocarpa), and red and yellow cattley guava (Psidium cattleianum) 
located near to commercial apple orchards (Malus domestica). It was also collected fruit from 
yellow cattley guava in a natural forest. For each fruit tree species, 50 fruits were collected from 
five plants, for a total of 250 fruit/species. Samples were selected randomly from the ground and the 
tree canopy. After collection, samples were placed in plastic containers with sterile sand in a 
temperature controlled environment. After 7, 14, and 21 days the sand was sifted to collect and 
count pupae, which were then transferred to Petri dishes and kept in cages until the emergence of 
the fruit flies and/or parasitoids. The level of fruit infestation was expressed as the number of 
pupae/fruit and the number of pupae/fruit weight (kg). It was also recorded the pupal viability and 
sex ratio. The data were analyzed, tested for normality and compared with the Scott-Knott test 
(p≤0.05). ). A great quantity of pupae/fruit and pupae/kg in red cattley guava was found. It was also 
identified a greater pupal viability in cherry of the Rio Grande and yellow cattley guava collected 
from areas near to the apple orchard. In relation to sexual ratio, we did not find differences between 
the evaluated fruit trees. Fruit from red cattley guava presented a greater infestation of fruit flies, 
and as such this native host species is a significant multiplier of fruit flies for commercial apple 
orchards.  
 
Keywords: Anastrepha fraterculus, apple orchards, native hosts, monitoring. 
 
Introdução 

A mosca-das-frutas sul americana, Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) (Diptera: 
Tephritidae) é a principal praga das fruteiras de clima temperado no Sul do Brasil (Nava & Botton, 
2010; Botton et al., 2016a). Em Santa Catarina, é a espécie de Tephritidae mais frequente e 
abundante (Garcia & Norrbom, 2011).  

No Brasil, 97 espécies de plantas são registradas como hospedeiras de A. fraterculus, com 
destaque para as famílias Rosaceae, Myrtaceae e Rutaceae (Zucchi, 2008). Em Santa Catarina, A. 
fraterculus já foi registrada em 45 espécies de plantas distribuídas em 18 famílias (Nora et al., 
2000).  

As injúrias provocadas por A. fraterculus são causadas tanto pela oviposição nos frutos, 
quanto pelo hábito carpófago das larvas que durante a alimentação, abrem galerias, provocando 
alteração no sabor, amadurecimento precoce e apodrecimento dos frutos, comprometendo 
consequentemente a produção e a comercialização (Nora & Hickel, 2006; Gregório et al. 2012). 
Além disso, o ferimento realizado durante a oviposição pode propiciar a infecção por fungos e 
bactérias, tornando-os impróprios para a comercialização e consumo in natura (Santos et al., 2008). 

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 & Ribeiro, 2003; Nora & Hickel, 2006).  

No Brasil, dados de habilidade de dispersão (Kovaleski et al., 1999), comportamento de 
oviposição (Sugayama et al., 1997) e demografia (Sugayama et al., 1998) apoiam a hipótese de que 
a maioria, se não todas as moscas capturadas em pomares de macieira, provêm da mata nativa. A 
presença de hospedeiros nativos permite a manutenção de populações de moscas que irão infestar os 
pomares comerciais (Orth et al., 1986; Calkins & Malavasi, 1995). Nas matas, uma gama de 
hospedeiros é encontrada, especialmente da família Myrtaceae (Kovaleski et al., 1999; Nora et al., 
2000; Santos, 2014). Em Caçador (SC), a cerejeira-do-rio-grande (Eugenia involucrata), a 
goiabeira-serrana (Acca sellowiana), a guabirobeira (Campomanesia xanthocarpa) e os araçazeiros 
vermelho e amarelo (Psidium cattleianum) são importantes hospedeiros multiplicadores de A. 
fraterculus (Santos, 2013; 2014; Santos et al., 2016).  

No Brasil, atualmente, o método químico é a forma de controle das moscas-das-frutas mais 
utilizada, empregando-se inseticidas fosforados em pulverização total ou em iscas tóxicas, os quais 
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possuem elevada toxicidade e carência, além de não serem seletivos aos inimigos naturais (Botton 
et al., 2016b). 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 (Santos et al., 2016). Dessa maneira, a estimativa populacional de 
mosca-das-frutas através do monitoramento deve ser usada como informação-chave para a tomada 
de decisão de controle (Hickel, 2008).  

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 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 & Hickel, 2006) e contribuir para 
que a reprodução do inseto ocorra praticamente o ano todo.  

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 de 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.  
 
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); 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 1cm de areia esterilizada (50 
frutos/recipiente) e mantidos em sala climatizada (25 ± 1ºC; 60 ± 10% U.R.; fotofase 12 horas). 
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 51,5cm) até a emergência de moscas e/ou parasitoides.  

Os espécimes foram armazenados em frascos de plástico (50mL) contendo álcool 70% e, 
posteriormente, procedeu-se a separação pelo sexo e a identificação através de chave dicotômica 
específica, conforme Zucchi (2000).  

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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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. Emergiram 10 parasitoides em pupários obtidos 
de araçá-vermelho, cinco parasitoides em araçá-amarelo (próximo a pomar de macieira) e um 
parasitoide em cereja-do-rio-grande.  

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 Gregório 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 (quadro 1). Em Caçador (SC), Santos et al. (2016) 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 (quadro 1). Em relação à razão sexual, não se 
verificou diferença entre as frutíferas avaliadas (quadro 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.  

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 (fig. 1). Em outubro, a cerejeira-do-rio-grande e a guabirobeira iniciam a frutificação (fig. 
1). 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. Fato já 
relatado por Nora et al. (2000), em pomares de macieiras cultivados na região de Caçador. Já os 
cultivares de macieira de ciclo intermediário e tardio (híbridos e mutações de Fuji) apresentam 
frutificação concomitante com os frutos de araçazeiros vermelho e amarelo (fig. 1). 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.  
 
Conclusões 

Maior quantidade de pupários/fruto e de pupários/kg de mosca-das-frutas foi registrada em 
araçá-vermelho; 

Maior viabilidade pupal de mosca-das-frutas foi registrada em cereja-do-rio-grande e araçá-
amarelo coletado em área próxima a pomar de macieira; 

 A razão sexual não diferiu entre as frutíferas avaliadas; 
Frutos de araçá-vermelho apresentaram 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, Brasil.  
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Quadro 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, Santa Catarina, Brasil.  
 

 

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 

Guabirobeira  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 a 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). 
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Família/Hospedeiro/Espécie Frutificação 

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

Myrtaceae 

Cerejeira-do-rio-grande 

Eugenia involucrata  

 

Guabirobeira 

Campomanesia 
xanthocarpa  

 

Araçazeiro vermelho e 
amarelo 

Psidium cattleianum  

 

Rosaceae 

Macieira 

Malus domestica 

                

                                                                Frutos verdes                      Frutos em 

maturação 

Figura 1- Fenologia de frutificação da macieira e dos principais hospedeiros multiplicadores da 
mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) em Caçador, Santa 
Catarina, Brasil.  
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