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RESUMO GERAL 

As moscas-das-frutas Ceratitis capitata e Anastrepha fraterculus (Wied.) (Diptera: 

Tephritidae), constituem-se um dos principais problemas da fruticultura, por causar danos 

diretos à produção de diversas frutíferas. Dentre as estratégias de controle, estão os inseticidas 

organofosforados e piretroides, no entanto, estes produtos químicos contaminam a microbiota 

do solo, a água, a vegetação, o homem e os animais. Assim, a busca por novas tecnologias 

impulsiona a procura por opções naturais, tal qual o uso de plantas aromáticas como inseticidas 

botânicos. Com isso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial inseticida de 

óleos essenciais obtidos das espécies medicinais e aromáticas Lippia insignis, Lippia 

lasiocalycina, Lippia thymoides, Eplingiella fruticosa, Croton heliotropiifolius e Ocimum 

gratissimum no controle de Ceratitis capitata e Anastrepha fraterculus. Foram testadas 

soluções dos óleos por contato em superfície contaminada, aplicação tópica, repelência e 

oviposição. Também foram realizados testes visando identificar possíveis efeitos tóxicos contra 

Apis mellifera e efeitos fitotóxicos. Foi possível verificar que os óleos essenciais de todas as 

espécies vegetais promoveram elevadas taxas de mortalidade nos insetos nas três fases de 

desenvolvimento por aplicação tópica, para C. capitata, L. insignis e L. lasiocalycina 

apresentaram efeito contra larvas, L. lasiocalycina em pupas e para adultos todas as espécies se 

mostraram eficientes sobre a mortalidade. Para A. fraterculus, as soluções de óleo de L. 

lasiocalycina, O. gratissimum e E. fruticosa mostraram-se promissores ao manejo integrado 

das pragas. Os valores de CL50 foram de 0,99%, 0,10%, 0,36%, 0,63%, 4,43% e 3,49% para O. 

gratissimum, E. fruticosa, C. heliotropiifolius, L. insignis, L. lasiocalycina e L. thymoides, 

respectivamente. Os tratamentos também demonstraram não apresentar toxidade a Apis 

mellifera nas concentrações testadas, nem fitotoxicidade as mudas de Malpighia emarginata e 

Mangifera indica. 

 

Palavras-chave: plantas medicinais, bioinseticidas, mosca-das-frutas, controle biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The fruit flies Ceratitis capitata and Anastrepha fraterculus (Wied.) (Diptera: Tephritidae), 

constitute one of the main problems of fruit growing, as it causes direct damage to production. 

Control strategies include organophosphate and pyrethroid insecticides; however, these 

chemicals contaminate the microbial community in the soil, water, vegetation, man and 

animals. Thus, the search for sustainable alternatives accentuates the search for natural options, 

such as the use of aromatic plants as botanical insecticides. Thus, the present work aimed to 

evaluate the insecticidal potential of essential oils obtained from medicinal and aromatic species 

Lippia insignis, Lippia lasiocalycina, Lippia thymoides, Eplingiella fruticosa, Croton 

heliotropiifolius and Ocimum gratissimum in the control of Ceratitis capitata and Anastrepha 

fraterculus. Oil solutions were tested by contact on contaminated surface, topical application, 

repellency and oviposition. Tests were also performed to identify possible toxic effects against 

Apis mellifera and phytotoxic effects. It was found that the essential oils of all plant species 

promoted high mortality rates for insects in the three stages of development by topical 

application, for C. capitata, L. insignis and L. lasiocalycina showed effect against larvae, L. 

lasiocalycina in pupae and for adults all species were efficient on mortality. For A. fraterculus, 

L. lasiocalycina, O. gratissimum and E. fruticosa oil solutions were promising for integrated 

pest management. The LC50 values were 0.99%, 0.10%, 0.36%, 0.63%, 4.43% and 3.49% for 

O. gratissimum, E. fruticosa, C. heliotropiifolius, L. insignis, L. lasiocalycina and L. thymoides, 

respectively. The treatments also showed no toxicity to Apis mellifera at the concentrations 

tested, nor phytotoxicity to Malpighia emarginata and Mangifera indica seedlings. 

Keywords: medicianal plants, bio-insecticides, fruit fly, biological control. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL  

A fruticultura é um dos setores agrícolas de maior importância no Brasil, que atualmente 

ocupa o terceiro lugar em produção de frutas frescas no mundo (IBRAF, 2019). Além de 

participar diretamente na economia do País através do valor das exportações e mercado interno, 

é responsável pela expressiva utilização de mão de obra, com a geração de 6 milhões de 

empregos diretos, correspondente a 27% do total da mão de obra agrícola nacional (KIST et al., 

2018). A fruticultura está incluída entre os principais geradores de renda, emprego e de 

desenvolvimento rural do agronegócio nacional (BUAINAIN e BATALHA, 2007). 

Dentre os maiores problemas fitossanitários enfrentados por esse setor, está o ataque 

dos insetos-praga moscas-das-frutas. Ceratitis capitata (Wied, 1824) (Diptera: Tephritidae) é 

uma espécie exótica, originária dos países do Mediterrâneo, que vem causando sérios danos à 

fruticultura brasileira. Em 1905, foi detectada pela primeira vez no Brasil e atualmente, está 

difundida por todo o território nacional, uma vez que apresenta grande plasticidade ecológica e 

evolutiva, tendo grande facilidade de se adaptar a novos habitats e hospedeiros (PARANHOS 

e BARBOSA, 2008). Por essa característica, é classificada como espécie polífaga, capaz de 

ingerir uma ampla variedade de plantas pertencentes a diferentes famílias (Anacardiaceae, 

Myrtaceae, Oxalicaceae, Rutaceae, Sapotaceae) (ZUCCHI, 2000). No caso de C. capitata, essas 

espécies hospedeiras podem chegar a um número maior que 200 frutíferas (FLEISHER, 2004). 

Além dos danos diretos causados nas frutas com perdas na produtividade, são também 

consideradas pragas de importância quarentenária, por impor restrições à exportação de frutos 

frescos. 

Anastrepha fraterculus (Wiedemann 1830), pertence à ordem Diptera, à família 

Tephritidae, é conhecida como mosca-das-frutas sul-americana, que tem origem neotropical e 

ocorrência do sul dos EUA (Texas) ao norte da Argentina (MALAVASI et al., 2000). 

Atualmente, o gênero compreende mais de 200 espécies descritas (NORRBOM et al. 1999; 

NORRBOM e KORYTKOWSKI, 2009), dessas, 121 estão registradas no Brasil (ZUCCHI, 

2008). No país, é praga de várias frutíferas comerciais, entre elas estão presentes as espécies 

das famílias Anacardiaceae, Annonaceae, Malpighiaceae, Mimosaceae, Moraceae, 

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

Myrtaceae, onde foram constatadas aproximadamente 67 espécies de hospedeiros, um dos 

motivos do sucesso dessa espécie como praga (ZUCCHI, 2000). 

O manejo das moscas-das-frutas compreende diferentes métodos de controle, até os 

cuidados com os frutos não selecionados para comercialização. Entretanto, a base para 
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aplicação do manejo é o monitoramento da praga em campo, pelo uso de armadilhas. Estes 

métodos envolvem controle químico (iscas tóxicas com inseticidas organofosforados e uso de 

inseticidas químicos em pulverização sobre as plantas), controle biológico (inimigos naturais), 

controle mecânico (ensacamento de frutos na planta e destruição de frutos maduros) e mais 

recentemente a Técnica do Inseto Estéril (TIE) (ZUCCHI, 2004; HAJI et al., 2005).  

A busca por alternativas que venham a substituir os métodos químicos convencionais, 

aliada à progressiva exigência da sociedade por meios menos tóxicos ao homem e ao meio 

ambiente, tem estimulado pesquisas e investigações acerca de novas tecnologias de controle 

dessa praga (MENEZES, 2005; CORREA e SALGADO, 2011). Assim, os inseticidas 

botânicos, produtos de espécies vegetais, apresentam promissoras propriedades toxicológicas, 

rápida degradação, menor efeito sobre organismos não-alvo e menor risco ao meio ambiente e 

à saúde humana (WIESBROOK, 2004; VASCONCELOS et al., 2006). 

A seleção de novos inseticidas que preencham os requisitos de eficácia, segurança e 

seletividade pode ser feita por meio do estudo de mecanismos de defesa de plantas. Estes 

mecanismos ocorrem por meio da presença de substâncias produzidas pelo sistema de proteção 

dos vegetais pelo metabolismo secundário (KIM et al., 2003; WIESBROOK, 2004). Essas 

substâncias bioativas podem ser encontradas em todas as estruturas das plantas (sementes, 

raízes, caules, folhas e frutos), com variações na produção em cada órgão, com destaque para 

terpenoides, limonoides, rotenoides, piretroides e alcaloides. Podem interferir intensamente no 

metabolismo e comportamento dos insetos provocando repelência, deterrência alimentar e de 

oviposição, esterilização, interferência no desenvolvimento, bloqueio no metabolismo, ou, em 

alguns casos, a morte (VIEGAS JÚNIOR, 2003; ISMAN, 2006). 

Entre essas plantas de interesse, destacam-se as espécies medicinais e aromáticas 

presentes no semiárido nordestino dos gêneros Croton, Lippia, Ocimum e Eplingiella com 

potencial biológico comprovado como inseticida, larvicida, repelente, dentre outros 

(FIGUEIREDO et al., 2010; NICULAU et al., 2013; SILVA et al. 2014; DRIS et al., 2017).  

Com isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a bioatividade dos óleos 

essenciais obtidos das folhas das espécies aromáticas Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) 

Harley & J.F.B.Pastore, Croton heliotropiifolius Kunth, Lippia insignis Moldenke, Lippia 

lasiocalycina Cham., Lippia thymoides Mart. & Schauer e Ocimum gratissimum L. no controle 

de Ceratitis capitata e Anastrepha fraterculus bem como seus efeitos sobre Apis mellifera L. e 

fitotoxidade a plantas hospedeiras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Fruticultura  

O Brasil ocupa o terceiro lugar em produção de frutas frescas no mundo, ficando atrás 

apenas da China e Índia, na primeira e segunda colocação, respectivamente, o que mostra a 

relevância do setor para a economia brasileira (IBRAF, 2019). Posição esta que ocupa devido 

às condições favoráveis de clima, solo e expansão territorial, tendo como principais frutas 

produzidas laranja, banana, açaí, uva, maça, melancia, limão e manga e (KIST et al., 2018). 

Estas espécies frutíferas cultivadas no Brasil renderam cerca de 43 milhões de toneladas de 

frutas frescas em 2017, e de acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e de fruticultores exportadores, 44 milhões de toneladas em 

2018 (KIST et al., 2018). 

 A atividade é de extrema importância econômica e social, na geração de renda e no 

desenvolvimento agrícola do país, uma vez que está presente em todos os estados brasileiros, e 

segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o segmento gera, 

aproximadamente, 6 milhões de empregos diretos e indiretos, em áreas que cobrem mais de 2,6 

milhões de hectares distribuídos entre vários polos no país (FACHINELLO et al., 2011; KIST 

et al., 2018). 

Nesse cenário destaca-se a região do Nordeste do Brasil, que mesmo com as restrições 

hídricas, atenuadas pela irrigação, apresenta outras características edafoclimáticas, como 

condições de luminosidade, temperatura e umidade relativa do ar, que lhes confere vantagem 

comparada às regiões Sul e Sudeste no cultivo de grande variedade de culturas, com uma 

representatividade de 27% da produção nacional de frutas (VIDAL e XIMENES, 2016).     

Projetos de irrigação e avanços tecnológicos proporcionaram também a ampliação da 

produção de frutas na região do semiárido nordestino. Nessas regiões em que o clima é 

predominantemente quente e seco durante grande parte do ano, a infraestrutura de irrigação traz 

muitas vantagens como a regularização da produção e maiores rendimentos da terra, permitindo 

ganhos significativos de produção e de renda (BUAINAIN; BATALHA, 2007; FACHINELLO 

et al., 2011). Ressalta-se que, apesar da fruticultura irrigada ser responsável por grande parte 

do valor de produção do setor no Nordeste, também existem os cultivos de sequeiro, de 

relevante impacto para geração de renda e de postos de trabalho nessa região (VIDAL e 

XIMENES, 2016).     
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No âmbito estadual, a Bahia se destaca como o segundo maior produtor e o maior 

exportador de frutas do Brasil, com 4,905 milhões de toneladas produzidas, referentes a 11,9% 

da produção nacional, cujo valor nominal da produção tem ficado acima dos 3,2 bilhões de reais 

anuais e gerado cerca de um milhão de empregos em todo o interior do estado. As principais 

espécies produzidas da fruticultura baiana são banana (1,068 milhão de toneladas), laranja (962 

mil toneladas) e mamão (723 mil toneladas) por ano (KIST et al., 2018).  

No entanto, apesar da sua capacidade produtiva, a exportação brasileira de frutas in 

natura contribui apenas com aproximadamente 3% da sua produção no mercado mundial, 

reflexo dos fatores limitantes e importantes para o mercado mundial, tal qual a presença de 

restrições fitossanitárias, o uso de agrotóxicos e as boas relações com o meio ambiente ao longo 

do processo produtivo (IBRAF, 2019). Estes fatores influenciam na qualidade e na sanidade 

das frutas destinadas aos mercados internacionais, sujeitos a barreiras protecionistas, 

fitossanitárias ou quarentenárias (BUAINAIN e BATALHA, 2007), desenvolvidas como uma 

forma de impedir a entrada de pragas e consequentemente buscar garantir a segurança e 

qualidade alimentar nos países importadores.  

Dentre as pragas destaca-se a família Tephritidae que possui aproximadamente 4448 

espécies distribuídas em 484 gêneros, com cerca de 250 espécies de importância agrícola 

econômica (NORRBOM, 2004). No Brasil, dois gêneros se destacam como os mais importantes 

economicamente para a fruticultura: Anastrepha, com mais de 94 espécies identificadas e 

Ceratitis composto por aproximadamente 65 espécies, das quais somente uma ocorre no país, 

a Ceratitis capitata (Wied.). 

  

2.2 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) 

 

A espécie Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824), conhecida popularmente por mosca-

do-Mediterrâneo ou moscamed (medfly), pertence à ordem Diptera, à família Tephritidae e ao 

gênero Ceratitis MacLeay. Esta espécie é originária do Mediterrâneo, infesta diferentes 

variedades de frutas, e possui mais de 200 hospedeiros, podendo assim ser classificada como 

polífaga, uma vez que pode se alimentar de várias famílias de plantas (FLEISHER, 2004). 

Porém, dão preferência por ovipositarem nas frutíferas das famílias Anacardiaceae (manga, 

cajá, cajá-mirim, seriguela); Myrtaceae (goiaba, guabiroba, jaboticaba, jambo, pitanga, uvaia); 

Oxalicaceae (carambola); Rutaceae (laranja, tangerina); Sapotaceae (abiu, sapoti), uma vez que 

essas espécies vegetais apresentam polpa carnosa (ZUCCHI, 2001). 
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As moscas-das-frutas apresentam desenvolvimento do tipo holometabólico com quatro 

estágios: ovo, larva, pupa e adulto (Figura 1). O adulto de C. capitata mede de 4 a 5 mm de 

comprimento e de 10 a 12 mm de envergadura; tem coloração predominantemente amarelo 

escuro, olhos castanho-violáceos, tórax preto na face superior, com desenhos simétricos 

brancos; abdome amarelo escuro com duas listras transversais acinzentadas e amarelas e asas 

transparentes com listras amarelas, sombreadas. A fêmea (Figura E) coloca de 1 a 10 ovos por 

fruto, introduzindo seu ovipositor na casca, e se diferenciam dos machos (Figura 1D) pela 

presença desse ovipositor e por não possuírem um par de falsas antenas arredondadas nas 

pontas.  

A postura tem início entre 5 a 12 dias após a emergência, sendo a longevidade das 

fêmeas de até 10 meses e a fecundidade superior a 800 ovos. Os ovos são alongados, em forma 

de banana, brancos e medem 1 mm de comprimento (Figura 1A). O período de incubação é de 

2 a 4 dias e, após a eclosão, a larva penetra no endocarpo, onde passa por três ínstares larvais, 

que duram de 6 a 11 dias, deixando, então, o fruto para empupar no solo, em profundidade 

variável de 5 a 7 cm, dependendo da textura e umidade do mesmo. A larva totalmente 

desenvolvida mede 8 mm, é ápoda, branco-amarelada, afilada na parte anterior e truncada e 

arredondada na posterior, tendo o hábito de dobrar o corpo e saltar para deixar o local onde 

estáo seu meio antes de empupar (Figura 1B). A pupa é marrom em forma de barril, mede 5 

mm de comprimento (Figura 1C) e após 9 a 11 dias os adultos emergem (Figura 1D e E). O 

ciclo total médio é de 17 a 26 dias (SOUZA FILHO et al., 2000; NAVA e BOTTON, 2010).  

Das espécies da família Tephritidae, a mosca-das-frutas é a mais cosmopolita e invasora 

e que mais causa danos à fruticultura em todo o mundo (ZUCCHI, 2001; NAVA e BOTTON, 

2010). É a única espécie de ampla distribuição nas regiões tropicais e temperadas e que ocorre 

em todas as regiões biogeográficas do mundo (MALAVASI et al., 2000). No Brasil, está 

distribuída em todos os estados, tendo maior impacto e importância econômica nas regiões 

Sudeste e Nordeste, maiores produtores de frutíferas (NAVA e BOTTON, 2010).  

Os prejuízos causados pelas mosca-das-frutas são ocasionados pela fêmea adulta 

(Figura 1E) e pela larva, tendo como alvo apenas os frutos. As fêmeas podem causar manchas 

escuras na epiderme dos frutos através da oviposição, mesmo sem depositar os ovos 

(FLEISHER, 2004; MONTES, 2006). Entretanto, o principal prejuízo nos frutos é causado 

pelas larvas, que ao se alimentarem da polpa dos mesmos, destroem os tecidos de sustentação. 

Em alguns frutos como a uva (Vitis vinifera), provocam sintoma característico, que são as 

galerias no interior dos frutos, os quais ficam visíveis através da casca; estas lesões também são 
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responsáveis pela transmissão de agentes patogênicos (Figura 2) (MENEZES, 2005; MONTES, 

2006; PARANHOS, BARBOSA, 2005).  

No controle dessa praga são feitos por diferentes métodos, por meio de armadilhas, iscas 

tóxicas com inseticidas organofosforados, inimigos naturais, tratamento químico com 

defensivos, associado às práticas culturais e mais recentemente a Técnica do Inseto Estéril (TIE) 

(ZUCCHI, 2004; HAJI et al., 2005).  

 

Figura 1. Fases do ciclo biológico de Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824). A-Ovos, B-Larva, 

C- Pupário, D-Adulto (macho) e E-Adulto (fêmea).  

 
Fonte: BISPO, L. P (2019) 

 

No monitoramento se faz a captura de adultos, utilizam-se dois tipos de armadilha 

considerados padrões mundiais: o modelo Jackson, em formato de delta, que utiliza o feromônio 

sexual trimedilure extraído exclusivamente de machos de C. capitata e o modelo McPhail 

(frasco caça-moscas) que emprega atrativos alimentares à base de proteína hidrolisada. No 

entanto, o monitoramento só se torna eficiente quando produtores fazem um controle da 
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flutuação populacional, sazonalidade e abundância relativa da sequência hospedeira, de forma 

a ter um parecer da área. Como na maioria das vezes isso não é estabelecido e realizado, 

compromete parte da produção devido à decisão tardia de controle e aplicação desnecessária de 

inseticidas caso a densidade populacional de moscas na área seja muito baixa (MONTES, 

2006). 

 

Figura 2 – Prejuízo causado pelas larvas de Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) em uva 

(Vitis vinifera). A- Puncturas realizadas na casca da fruta pelas fêmeas adultas; B- 

Lesões/galerias formadas pela ação das larvas; C- Fruta com os tecidos de sustentação 

destruídos pelas larvas (em destaque uma larva).  

 
Fonte: BISPO, L. P (2019) 

 

2.3 Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) 

Anastrepha fraterculus (Wiedemann), pertence à ordem Diptera, à família Tephritidae 

e ao gênero Anastrepha (Schiner, 1868). Atualmente, o gênero compreende mais de 200 

espécies descritas (NORRBOM et al. 1999; NORRBOM e KORYTKOWSKI, 2009), dessas, 

121 estão registradas no Brasil (ZUCCHI, 2008). Das espécies presentes no país, apenas oito 

são consideradas pragas da fruticultura de significativa importância econômica, e uma delas é 

a espécie A. fraterculus, conhecida como mosca-das-frutas sul-americana, que tem origem 

neotropical e ocorrência do sul dos EUA (Texas) ao norte da Argentina (MALAVASI et al., 

2000).  

No Brasil, é praga de várias frutíferas comerciais. Assim como C. capitata, é um inseto 

de metamorfose completa e o ciclo de vida ocorre em quatro estágios: ovo, larva, pupa e adulto, 

porém esse ciclo é mais longo e apresenta uma duração de 25 a 35 dias, a depender da 

temperatura (limites mínimos e máximos entre 15 e 35 ºC).  Em épocas ou em regiões de baixas 

temperaturas, o ciclo é prolongado (SOUZA FILHO et al., 2004; MONTES 2006).  

A biologia de forma geral se assemelha a C. capitata, as larvas variam apenas quanto 

ao tamanho que, após o completo desenvolvimento medem de 9 a 10 mm e apresentam 

coloração mais amarela. As fêmeas possuem ovipositores maiores, podendo colocar de 1 a 3 
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ovos por fruto, e inicia a oviposição entre 7 e 15 dias de idade perdurando por 46 a 62 dias, 

colocando, em média, 408 ovos ao longo da sua vida reprodutiva (SOUZA FILHO et al., 2004, 

OLIVEIRA et al., 2010). Os adultos possuem corpo de coloração amarela e tórax marrom, asas 

transparentes com duas manchas características, uma em forma de “S” na parte central e uma 

em “V” invertido no ápice. Os adultos medem cerca de 7 mm de comprimento e 16 mm de 

envergadura. Normalmente, as fêmeas (Figura 3E) são maiores que os machos (Figura 3D) e 

diferem desses por possuírem, no final do abdômen, o ovipositor (NAVA e BOTTON, 2010). 

 

Figura 3. Fases do ciclo biológico de Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830). A- Ovos, B-

Larva, C- Pupário, D-Adulto (macho) e E- Adulto (fêmea).  

 
Fonte: BISPO, L. P (2019) 

 

Como o desenvolvimento larval dos tefritídeos necessariamente deve ocorrer no interior 

de frutos, sua distribuição está diretamente ligada à ocorrência de suas plantas hospedeiras 

(MONTES 2006). Entre os hospedeiros de A. fraterculus, estão presentes espécies das famílias 

Anacardiaceae, Annonaceae, Combretaceae, Ebenaceae, Fabaceae, Hippocrateaceae, 

Malpighiaceae, Mimosaceae, Moraceae, Oxadilaceae, Passifloraceae, Rubiaceae, Sapindaceae, 
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Sapotaceae, Rosaceae, Rutaceae e Myrtaceae, onde foram constatadas aproximadamente 67 

espécies de hospedeiros, um dos motivos do sucesso dessa espécie como praga (ZUCCHI, 

2000). 

O uso de armadilhas do tipo McPhail com atrativo alimentar é o mais indicado no 

monitoramento de A. fraterculus; o atrativo à base de solução de proteína hidrolisada de milho, 

água e bórax (conservante) são responsáveis por atrair as moscas, que não conseguem sair da 

armadilha e morrem dentro da solução. Recomenda-se a utilização das armadilhas à altura de 

1,5 e 2,5 m, em galhos de plantas hospedeiras (PARANHOS e BARBOSA, 2005). 

 

2.4 Inseticidas  

 

Inseticidas são substâncias químicas que pertencem a uma classe específica de 

agroquímicos utilizados para matar, atrair e repelir insetos, em qualquer fase de 

desenvolvimento (MARANGONI, MOURA e GARCIA, 2012). Sua descoberta, isolamento, 

síntese, avaliação toxicológica e impacto ambiental têm sido estudados em todo mundo, com 

maior desenvolvimento nos últimos anos (MARANGONI, MOURA e GARCIA, 2012). 

O Brasil consome uma quantidade elevada de agrotóxico e, de acordo com a Anvisa 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a quantidade ingerida pela população no país é tão 

alta que o coloca na liderança do consumo mundial desde 2008. Ainda de acordo com a Anvisa 

(2012), nos últimos dez anos, o mercado mundial desse setor cresceu 93%, e no Brasil 190%. 

Segundo a Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), 70% dos alimentos in natura 

consumidos no país estão contaminados por resíduos de pesticidas - desses 28% contêm 

substâncias não autorizadas pela Anvisa (CARNEIRO et al., 2015; ANVISA, 2012). 

O tratamento químico realizado com a utilização de inseticidas convencionais 

apresenta vantagens do ponto de vista da sua eficiência e simplicidade de utilização, porém, 

pode causar desequilíbrios mediante a eliminação de insetos úteis, explosões populacionais de 

pragas e, principalmente, a perda de eficácia de inseticidas mediante a seleção natural de 

linhagens de insetos resistentes a esses compostos químicos. Além disso, a utilização massiva 

desses produtos tem levado à contaminação do meio ambiente (solo, água, atmosfera e seres 

vivos), danos acidentais ocasionados pela má utilização de agrotóxicos e elevados custos 

(MARANGONI, MOURA e GARCIA, 2012). 

Com relação à resistência a inseticidas, para espécies da família Tephritidae, há 

aproximadamente 191 relatos de populações resistentes (IRAC, 2015). No entanto, tem se 
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observado um aumento progressivo desses casos segundo o Comitê de Ação de Resistência de 

insetos (IRAC, 2015). Para populações de C. capitata, há registros na literatura de resistência 

a iscas tóxicas com malatiom (HSU; FENG, 2006; MAGAÑA et al., 2007). Contudo, no Brasil, 

são insuficientes os estudos sobre o acompanhamento de processos de resistência de mosca-

das-frutas. Tal relato provavelmente ocorre pelo fato dessas espécies possuírem uma 

diversidade de habitats e hospedeiros, apresentando uma grande distribuição geográfica no 

país.Dessa forma, esse fluxo gênico que ocorre com insetos susceptíveis de áreas onde não 

ocorrem a utilização de inseticidas acaba que não estabelecendo populações resistentes em 

campo (RAGA e SALTO, 2016). 

 

2.4.1 Bioinseticidas 

 

Embora os inseticidas sintéticos contribuam no aumento de produtividade das culturas, 

controlando pragas das plantas, o uso indiscriminado, além de causar implicações como a 

toxidade aguda e crônica nos seres humanos e animais domésticos, fitotoxidade às plantas, 

contaminação do solo e água e poluição ambiental, ainda causam a toxicidade de organismos 

não-alvo, afetando diretamente as populações de insetos benéficos, sendo de extrema 

importância a seletividade desses produtos (BACCI et al., 2001; BARBOSA, 2004). 

Novas medidas de controle e manejo de insetos e doenças nos sistemas produtivos, 

menos prejudiciais e que aproveitem as defesas naturais dos organismos, tornam-se necessárias, 

com diversos exemplos de estudos que mostram a eficiência de substâncias vegetais bioativas 

no controle de insetos pragas (MIGLIORINNI et al., 2010; MARANGONI, MOURA e 

GARCIA, 2012; BANDEIRA et al., 2013). 

Entre os produtos do metabolismo secundário das plantas medicinais e aromáticas, que 

tem funções complementares na defesa contra pragas e doenças, os óleos e extratos de plantas 

se destacam pelas propriedades inseticidas (BRISKIN, 2000). Os inseticidas botânicos são 

compostos resultantes desse metabolismo, que fazem parte da defesa química natural desses 

organismos contra os insetos herbívoros, mecanismo este desenvolvido ao longo da sua 

evolução (KIM et al., 2003; WIESBROOK, 2004). Os princípios ativos inseticidas podem ser 

o próprio material vegetal, que usualmente é triturado e reduzido a pó ou podem ser produtos 

derivados por métodos de extração que envolve água ou solventes orgânicos (WIESBROOK, 

2004; MENEZES, 2005). 
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Os óleos essenciais, também conhecidos como óleos voláteis, óleos etéreos ou 

essências são produtos do metabolismo secundário das plantas, caracterizados por serem 

separáveis pelo arraste a vapor, elaborados normalmente nas folhas e armazenados em espaços 

extracelulares, como cavidades, canais oleíferos e tricomas glandulares. São geralmente 

líquidos e dotados de aroma quase sempre agradável, incolores quando recentemente extraídos 

ou ligeiramente amarelados de aparência oleosa (SIMÕES et al., 2007; TAIZ; ZEIGER 2013). 

São constituídos basicamente de fenilpropanoides e terpenoides, onde os compostos terpênicos 

mais frequentes são os monoterpenos (cerca de 90%) e os sesquiterpenos, podendo também 

estar presentes os diterpenos quando extraídos com solventes orgânicos (SIMÕES et al., 2007).  

Os extratos vegetais podem ser definidos como preparações concentradas, que 

possuem consistências diversas, obtidas de matérias-primas vegetais secas, que passaram ou 

não por tratamentos prévios (inativação enzimática, moagem, entre outros) e obtidos por 

processos que envolvem a utilização de solventes (FIB, 2010).  Segundo Jbilou et al. (2006), os 

efeitos deletérios desses extratos a pragas podem ser devido à toxicidade, inibição de 

crescimento, redução de fecundidade, fertilidade e repelência. Esses compostos são 

extremamente importantes nos estudos farmacológicos, químicos e agronômicos e seu uso no 

controle de pragas vem crescendo cada vez mais, devido a alguns fatores, como a necessidade 

de produção de alimentos livre de resíduos de agrotóxicos, manutenção da biodiversidade local, 

preservação e qualidade da água, conservação de solos e por propiciar melhor qualidade de vida 

aos agricultores responsáveis pela produção (MARQUES et al., 2004).  

O uso de inseticidas botânicos é justificado pelo enfoque agroecológico como um meio 

menos danoso de controle de pragas, entretanto, o uso de uma substância bioativa por si, não 

reduz seus potenciais deletérios. É preciso, por exemplo, estudar os efeitos dessas substâncias 

sobre organismos benéficos. As abelhas são um exemplo de insetos benéficos, pois constituem 

um dos grupos mais importantes para o homem por permitir a exploração econômica de seus 

produtos e, principalmente, por contribuir no aumento da produção de frutos e sementes de 

diversos vegetais de interesse agrícola. Além disso, desempenham papel importante na 

manutenção das comunidades de plantas e animais nos ecossistemas naturais (MORETI et al., 

2006). Os polinizadores têm fundamental importância na promoção da produção agrícola, no 

entanto, a utilização de insumos e práticas agrícolas acarretam impactos negativos sobre esses 

insetos, que são altamente susceptíveis. Isto causa perdas econômicas nos cultivos em função 

do déficit de polinização, com consequente redução das populações e da diversidade de 
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polinizadores, onde as abelhas se apresentam como os principais representantes (PINHEIRO; 

FREITAS, 2010). 

Dessa forma, produtos de origem botânica consistem em um excelente recurso que 

pode vir a ser utilizado devido redução de custos, a depender do maerial, fácil emprego, por 

minimizar problemas ambientais, por serem altamente voláteis e de baixa persistência, e 

constituir importantes agentes no controle de pragas (MARQUES et al., 2004). 

 

2.5 Espécies botânicas   

 

O Brasil é detentor da maior biodiversidade do planeta, com cerca de 55.000 espécies 

de plantas catalogadas, o que corresponde a 22% de todas conhecidas, e possui um patrimônio 

genético potencialmente capaz de render-lhe elevados benefícios econômicos. No entanto, 

apenas 8% das espécies vegetais da flora brasileira foram estudadas em busca de compostos 

bioativos e 1.100 foram avaliadas quanto as suas propriedades medicinais (LÓPEZ, 2006; 

SIMÕES et al., 2007).  

O conhecimento sobre a composição química e o potencial de exploração da flora 

brasileira são bastante pontuais e fortemente concentrados nas plantas do Cerrado e da Floresta 

Amazônica. A Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, representa cerca de 800.000 

km2 na cobertura vegetal do Nordeste, caracterizada por um grande número de espécies 

endêmicas e vasto potencial inexplorado para bioprospecção (DRUMOND et al., 2000). Essa 

diversidade de espécies apresenta inúmeros potenciais, sendo amplamente utilizada pelas 

comunidades locais e, em termos práticos, pode ser dividido pelo tipo de produto fornecido: 

óleos fixos, ceras, látex, fibras, alimentos, óleos essenciais, medicinais e madeiras (SILVA et 

al., 2004).  

A exploração dessa biodiversidade, na maioria extrativista, tem levado a descoberta 

de metabólitos secundários valiosos. Porém, quando comparado à vasta diversidade do bioma 

Caatinga, poucos estudos têm sido desenvolvidos buscando a identificação dos compostos 

presentes nessas plantas e suas possíveis atividades antimicrobiana, antifúngica e inseticida. 

Yang e Tangs (1988) relataram uma relação intensa entre espécies de plantas medicinais e 

plantas com propriedades inseticidas. Assim, a identificação de substâncias bioativas e o 

desenvolvimento de novos compostos constituem-se um fator chave de segurança tecnológica 

para o país, uma vez que se torna uma importante alternativa para a produção de alimentos na 

agricultura familiar. 
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Dentre as espécies aromáticas e medicinais destacam-se as espécies Eplingiella 

fruticosa, Croton heliotrophifolius, Lippia insignis, Lippia lasiocalycina, Lippia thymoides, 

Ocimum gratissimum e com uma diversidade de atividades biológicas comprovadas.  

 

2.5.1 Lippia insignis, Lippia thymoides e Lippia lasiocalycina 

 

O gênero Lippia pertence à família Verbenaceae e é composto por aproximadamente 

200 espécies distribuídas principalmente na América do Sul e Central e África tropical. O Brasil 

é considerado um centro de diversidade do gênero, uma vez que aproximadamente 75% das 

espécies descritas estão no país (VICCINI et al., 2006). Popularmente estas espécies são 

conhecidas como alecrim, alecrim do mato, alecrim do campo, alecrim de tabuleiro e cidreira. 

Possuem em suas folhas tricomas secretores, que se localizam na epiderme foliar e nos 

parênquimas paliçádico e lacunoso, que caracteriza a produção de óleos essenciais, principais 

responsáveis pelas propriedades medicinais e farmacológicas atribuídas as espécies desse 

gênero (SALIMENA, 2000; TAIZ; ZEIGER, 2013). 

Lippia insignis Moldenke (Figura 4 – A e B) é nativa do Brasil e endêmica da Bahia, 

encontrada em domínios fitogeográficos de Caatinga. É um arbusto com até 2 m de altura, 

ramos eretos e aromáticos (SALIMENA et al., 2009). Na literatura, até os dias atuais, não foram 

reportados dados sobre o uso na medicina popular e atividade inseticida. Devido à escassez de 

dados sobre a espécie, a mesma se encontra na lista de espécies da flora brasileira com 

deficiência de dados (BRASIL, 2008). 

Lippia thymoides Mart. & Schauer (Figura 4- C e D) é nativa do Brasil e endêmica dos 

estados da Bahia e Minas Gerais, encontrada em domínios fitogeográficos de Caatinga e 

Cerrado (SALIMENA, MULGURA, 2019). É um arbusto com 0,5–1,5 m de altura; ramos 

glabros, quadrangulares e aromáticos e é facilmente distinguível das demais espécies do gênero 

pela conformação das folhas verticiladas de lâmina oblanceolada com venação hifódroma e das 

flores de cálice cilíndrico (MELO et al., 2010). Popularmente é conhecida como alecrim do 

mato ou alecrim do campo; as folhas e ramos desta espécie são utilizadas como banho para o 

tratamento de infecções na pele, como antipiréticas e no tratamento da bronquite e reumatismo, 

com ação comprovada na literatura (FUNCH et al., 2004). 

A espécie Lippia lasiocalycina Cham. é um arbusto com até 2 m de altura com ramos 

eretos e aromáticos (Figura 4 - E e F) é nativa do Brasil e ocorre nos estados da Bahia, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Paraná e São Paulo, em domínios fitogeográficos de Caatinga, Cerrado, 
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Mata Atlântica e Floresta Amazônica, porém, não é endêmica do país, apresentando registros 

também na Bolívia (SALIMENA, MULGURA, 2019; OLIVEIRA, 2014). Na literatura, não 

foram encontrados dados sobre o uso dessa espécie na medicina popular. 

Figura 4. Lippia insignis Moldenke planta em campo (A) e detalhe da inflorescência (B); 

Lippia thymoides Mart. & Schauer planta em campo (C) e detalhe da inflorescência (D); e 

Lippia lasiocalycina Cham., planta em campo (E) e detalhe da inflorescência (F). Feira de 

Santana-BA, Brasil, 2015.  

 
Fonte: BISPO, L. P (2019) 
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A maioria dos estudos biológicos está concentrada nas análises dos seus óleos essenciais 

e extratos vegetais e suas atividades: antimicrobiana, antimalárica, espasmolítica, sedativa, 

hipotensiva e antiinflamatória (PASCUAL et al., 2001). Resultados significativos também já 

foram verificados para atividade inseticida. Segundo Coltinho et al. (2006), o óleo de Lippia 

gracillis foi o mais repelente para adultos de Sitophilus zeamais Motschulsky, com o percentual 

de repelência variando de 87,7 a 97,3%. Lippia gracillis HBK reduziu a emergência de S. 

zeamais em 100%. Com base nos resultados dos bioensaios realizados com acessos de Lippia 

alba, foi possível concluir que os óleos essenciais desses acessos apresentam atividade 

inseticida para lagartas de terceiro instar de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (NICULAU, 

2013). Nos testes biológicos realizados por Alves et al. (2015), ao investigarem o potencial 

fumigante dos óleos essenciais de espécies aromáticas, os óleos de Lippia alba apresentaram 

efeitos tóxicos sobre o ciclo de vida do caruncho do feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp.), 

com percentual de 66,7% de mortalidade e inibindo 85% a postura de ovos e 100% a emergência 

de novos insetos. 

Essas atividades biológicas descritas para o gênero têm sido atribuídas aos terpenoides, 

principalmente monoterpenos e sesquiterpenos, presentes nos óleos essenciais. Os componentes 

dos óleos essenciais dessas espécies revelam um perfil químico semelhante, com a presença 

frequente de limoneno, β-cariofileno, ρ-cimeno, cânfora, linalol, α-pineno e timol (PASCUAL 

et al., 2001).  

 

2.5.2 Croton heliotrophifolius 

 

 Croton L. pertence à família Euphorbiaceae, a qual apresenta cerca de 300 gêneros e 

mais de 6000 espécies, com distribuição pantropical (SOUZA; LORENZI, 2012). O gênero é 

um dos maiores dessa família, possuindo aproximadamente 1300 espécies, sendo que o Brasil 

é o país que apresenta a maior diversidade do gênero, com cerca de 350 espécies, sendo 252 

delas considerados endêmicos (SECCO et al., 2012). Suas espécies apresentam importância 

significativa pela ampla utilização pelas populações locais do semiárido brasileiro, 

principalmente na cura de enfermidades, demonstrando propriedades terapêuticas comprovadas 

a partir dos seus extratos e óleos essenciais (DOURADO; SILVEIRA, 2005; SANTOS et al., 

2005).  

É particularmente rico em metabólitos secundários, tais como alcaloides, terpenoides 

e flavonoides, sendo por este motivo, alvo de pesquisas tanto em estudos fitoquímicos quanto 
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por suas atividades biológicas (RANDAU et al., 2004; SALATINO et al., 2007). Salatino et al. 

(2007) reuniram informações sobre o uso medicinal, a química e a farmacologia de uma 

diversidade de espécies de Croton e ficou evidente que o potencial desse gênero é enorme 

(incluindo anti-hipertensivos, antiinflamatórios, antimaláricos, antimicrobianos, 

antiespasmódicos, antiulcerogênicos, antivirais e mio-relaxantes), porém, mais estudos 

químicos e farmacológicos são necessários, dada a magnitude do gênero.  

A espécie Croton heliotrophifolius Kunth (Figura 5) é endêmica do Nordeste do Brasil, 

frequentemente encontrada na Caatinga e popularmente conhecida como “velame” (RANDAU 

et al., 2001; BRITO et al., 2018), possui folhas concolores, inflorescência eglandular, sementes 

lisas e ramos com tricomas dendríticos (SÁTIRO e ROQUE, 2008). Assemelha-se à espécie 

Croton campestres A. St. Hil.. Na medicina popular, é utilizado contra dor de estômago, mal-

estar gástrico, vômitos, diarreia e para atenuar a febre (RANDAU et al., 2001).  

Brito et al. (2018) avaliaram a composição química do óleo essencial das folhas de C. 

heliotropiifolius e identificaram 32 constituintes químicos. Destes, limoneno (16,9%) foi o 

principal composto, seguido do α-pineno (13,3%), cariofileno (12,1%), biciclogermacreno 

(10,3%) e γ-terpineno (9,6%) identificados como os compostos majoritários.  

Quanto ao potencial inseticida, os estudos químicos e biológicos envolvendo espécies 

de Croton L. também são relevantes, visto que o gênero é comprovadamente promissor por 

apresentar atividades inseticida e larvicida (CUNHA e SILVA et al., 2010; CUNHA e SILVA 

et al., 2014). Guerra (1985) já verificava que as espécies de Croton L. possuem alto poder 

inseticida e em alguns casos são mais tóxicas aos insetos do que o piretro, substância já 

comercializada em vários lugares do mundo como inseticida, que é encontrada nas flores do 

crisântemo.  

Esse potencial foi observado por Magalhães et al. (2015), ao verificarem que os óleos 

essenciais de C. heliotropiifolius ocasionaram 100% de redução da emergência de adultos de 

Tribolium castaneum (Herbst, 1797), apresentando efeito ovicida/larvicida. O efeito larvicida 

também foi constatado contra Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) por Grace et al. (2010). 
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Figura 5. Croton heliotropiifolius Kunth - planta em campo (A) e detalhe da inflorescência (B). 

Feira de Santana-BA, Brasil, 2015. 

 
Fonte: BISPO, L. P (2019) 

 

2.5.3 Epligiella fruticosa 

 

O gênero Eplingiella, pertencente à família Lamiaceae, é composto por apenas três 

espécies que ocorrem no semiárido do nordeste brasileiro, E. fruticosa (Salzm. ex Benth) Harley 

& J.F.B. Pastore, E. cuniloides (Epling) Harley & J.F.B. Pastore e E. brightoniae Harley 

(HARLEY e PASTORE, 2012; HARLEY, 2014). É um gênero rico em espécies de grande 

importância econômica e etnofarmacológica, cujos conhecimentos são transmitidos de geração 

a geração até os dias atuais (FALCÃO e MENEZES, 2003).  

As espécies da família Lamiaceae são bem estudadas do ponto de vista químico, uma 

vez que são ricas em óleo essencial. Devido a essa particularidade, são de grande importância 

econômica, sendo utilizadas na culinária, perfumaria e para fins medicinais (OLIVEIRA et al., 

2011).  

A espécie Epligiella fruticosa (Figura 6) é endêmica do Brasil, de ocorrência frequente 

na Caatinga e Nordeste do país (FLORA DO BRASIL, 2019). As plantas de E. fruticosa são 

conhecidas popularmente como alecrim-de-vaqueiro, apresentam porte arbustivo, folhas 

pequenas aromáticas e flores com pétalas na tonalidade azul-violeta (HARLEY e PASTORE, 

2012). Assim como as demais espécies de Lamiaceae, apresentam elevado potencial medicinal 

e terapêutico, com atividade antiiflamatória e antioxidante (ANDRADE et al., 2010).  

As características terapêuticas relatadas na literatura são para tratamentos de distúrbios 

gastrointestinal, antisséptico para a pele, infecções dos olhos, no tratamento de reumatismo e 

dores musculares (FRAGOSO-SERRANO et al., 2005), com propriedade antifúngica (DE 

OLIVEIRA et al., 2004), antibacteriana (SOUZA et al., 2003), citotóxica, antiinflamatória, anti-
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HIV, larvicida (COSTA et al., 2005), e antidepressiva (BUENO et al., 2006), dentre outras 

(FALCÃO e MENEZES, 2003).  

A atividade inseticida também foi verificada, segundo Mello et al. (2014), o óleo 

essencial de Hyptis marrubioides Epl., foi efetiva sobre Zabrotes subfasciatus (Bohemann, 

1833), pois ocorreu mortalidade total dos insetos adultos e nenhuma oviposição. No trabalho 

de Costa et al. (2005), os resultados indicaram que os óleos essenciais de Syzigium aromaticum 

(L.) Merr. & Perry, Lippia sidoides Cham., e Hyptis martiusii Benth. possuem atividade 

larvicida frente à A. aegypti, registrando mortalidade de 100% das larvas num período de 10 

minutos de tratamento.  

 

Figura 6. Epligiella fruticosa (Salzm. ex Benth) Harley & J.F.B. Pastore - planta em campo 

(A) e detalhe da disposição das folhas e inflorescência (B). Feira de Santana-BA, Brasil, 2019. 

 
               Fonte: A- POPOVKIN (2009); B- EARTHE (2019) 

 

2.5.4 Ocimum gratissimum 

O gênero Ocimum pertence à família Lamiaceae, contém aproximadamente 3200 

espécies nativas dos trópicos e subtrópicos, originárias do sudeste asiático, Europa e África 

Central, que se adaptaram muito bem aos solos brasileiros. Estas espécies fazem parte de um 

grupo de plantas medicinais e aromáticas de grande valor econômico, uma vez que são ricas 

em óleos essenciais destinados às indústrias para produção de fármacos, perfumes e cosméticos; 

além dos fins ornamentais, aromatizantes e condimentais (BLANK et al., 2010; COSTA et al., 

2009). 

A espécie Ocimum gratissimum (Linn.) (Figura 7), popularmente conhecida como 

alfavaca e manjericão, possui folhas e ramos aromáticos muito utilizados na medicina caseira 

em banhos contra tosse e gripe, e na culinária como condimento (MATOS, 2007). São nessas 
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estruturas onde fica armazenada a maior quantidade de óleo essencial, rico em eugenol e 1,8 

cineol. Este apresenta inúmeras atividades biológicas comprovadas como antifúngica, 

antibacteriana, larvicida e pesticida (OLIVEIRA et al., 2016; IHEUKWUMERE e EJIKE, 

2017), além de ser considerada uma alternativa no combate às pragas de grãos armazenados 

(OGENDO et al., 2008). 

De acordo com Vieira e Simon (2000), o óleo essencial das espécies de Ocimum 

apresentam alto teor de eugenol (40-66%) e timol (31%) em percentagem relativa do teor de 

óleo total. A esta composição, tem sido atribuída inúmeras atividades biológicas das espécies 

como mostram os trabalhos de Orafidiya et al. (2001), em que descreveram a atividade 

antibacteriana do óleo essencial de Ocimum gratissimum L. sobre Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa e Proteus spp e Brito et al (2015), que verificaram que o óleo de O. 

basilicum é promissor no controle de populações de Zabrotes subfasciatus. 

 

Figura 7.  Ocimum gratissimum L. A- Planta no campo de B- 

    
 Fonte: NGO (2011) 

 

 

Alternativas de controle de pragas e seletividade a insetos úteis são necessárias para 

que haja um manejo integrado no controle de pragas agrícolas e que os produtores rurais possam 

desenvolver uma agricultura sustentável, evitando a degradação do ambiente de forma a 

permitir a satisfação das necessidades humanas das gerações atuais e futuras (GHINI; 

BETTIOL, 2000).  

 

 

 

A B 
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 TRIAGEM DO POTENCIAL INSETICIDA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE ESPÉCIES 

VEGETAIS AROMÁTICAS SOBRE Ceratitis capitata (WIED.) E Anastrepha 

fraterculus (WIED.) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) 

 

BISPO, L. P. 1; OLIVEIRA, L. M.2; LEITE, D. T.3; SAMPAIO, R. B.4; FANCELLI, M.5; 

LUCCHESE, A. M. 2 

  

1,2 Universidade Estadual de Feira de Santana; Feira de Santana; 3,4 Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas; 5 Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas. 

 

RESUMO 

As moscas-das-frutas, pragas limitantes à fruticultura, causam danos diretos à produção das 

frutíferas em decorrência da oviposição pelas fêmeas e das larvas que se desenvolvem nos 

frutos. Novas tecnologias, como a utilização de inseticidas botânicos vêm sendo estudados no 

intuito de minimizar o uso de agrotóxicos no controle dessa praga. O objetivo do trabalho foi 

realizar uma triagem dos óleos essenciais de espécies aromáticas sobre Ceratitis capitata e 

Anastrepha fraterculus. Foram utilizadas soluções de óleos de Croton heliotropiifolius, Lippia 

insignis, Lippia lasiocalycina, Lippia thymoides, Eplingiella fruticosa e Ocimum gratissimum, 

na concentração de 10%. O delineamento foi inteiramente casualizado com 5 repetições de 10 

insetos para as fases do desenvolvimento larval, pupal e adulta. Os óleos essenciais de todas as 

espécies na concentração de 10% promoveram altas taxas de mortalidade, com destaque para 

L. insignis e L. lasiocalycina sobre larvas, de L. lasiocalycina em pupas e O. gratissimum em 

adultos para C. capitata. Para A. fraterculus, L. lasiocalycina, Ocimum gratissimum e 

Eplingiella fruticosa mostraram-se promissores para o manejo integrado das pragas.  

 

Palavra-chave: Moscas-das-frutas; plantas medicinais; bioinseticidas. 

 

ABSTRACT 

 

The fruit flies, limiting insect pests of fruit crops, cause direct damage to fruit production as a 

result of oviposition by females and larvae growing on fruits. Alternative methods such as the 

use of botanical insecticides have been studied in order to minimize the use of pesticides in the 

control of this pest. The objective of this work was to perform a preliminary screening of the 

essential oils of aromatic species on the phases of Ceratitis capitata and Anastrepha fraterculus. 

Oil solutions of Croton heliotropiifolius, Lippia insignis, Lippia lasiocalycina, Lippia 

thymoides, Eplingiella fruticosa and Ocimum gratissimum were used in the 10% concentration. 

The design was completely randomized with 5 replicates of 10 insects for three stages of 

development (larva, pupa and adult). The essential oils of all species promoted high mortality 

rates on C. capitata e A. fraterculus, especially L. insignis and L. lasiocalycina against larvae, 

L. lasiocalycina in pupae and O. gratissimum in adults. For A. fraterculus, L. lasiocalycina, 

Ocimum gratissimum and Eplingiella fruticosa were promising for integrated pest management.  

 

Keywords: Fruit flies; medicinal plants; bioinsecticides. 
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1. INTRODUÇÃO 

Moscas-das-frutas são insetos-pragas que pertencem à ordem Diptera e à família 

Tephritidae. No Brasil, os gêneros Anastrepha e Ceratitis se destacam quanto à importância 

econômica e dentre as espécies estão Anastrepha fraterculus e Ceratitis capitata, espécies 

multivoltinas e altamente polífagas (ZUCCHI, 2000; PARANHOS, 2009). 

Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824), conhecida popularmente como mosca-do-

Mediterrâneo é uma das mais sérias pragas da fruticultura em escala mundial. O inseto praga é 

capaz de atacar mais de 350 espécies diferentes de frutíferas (MALAVASI et al., 2000; 

MCQUATE e LIQUIDO, 2017). Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) conhecida como 

mosca-das-frutas-sul-americana, tem origem neotropical e destaca-se pela sua ampla 

ocorrência, do sul dos EUA (Texas) ao norte da Argentina (MALAVASI et al., 2000). No 

Brasil, pode infestar cerca de 70 espécies de plantas hospedeiras, entre nativas e exóticas 

(ZUCCHI, 2008). 

As moscas-das-frutas constituem-se em um dos principais entraves na exportação das 

frutíferas, por causarem danos diretos à produção, devido, principalmente, ao fato dessas 

utilizarem os frutos para o desenvolvimento larval, afetando a qualidade final do produto 

(NANA e BOTTON, 2010). Quando a fêmea introduz o acúleo no fruto para colocar os ovos, 

pode haver também a penetração de microrganismos, que iniciam o processo de podridão do 

fruto, tornando-o inaproveitável (ZUCCHI et al., 2004). Além dos danos diretos causados nas 

frutas com perdas na produtividade, são também consideradas pragas de importância 

quarentenária, por apresentarem restrições para exportação de frutos frescos (BUAINAIN e 

BATALHA, 2007). 

O Brasil destaca-se como o terceiro maior produtor mundial de frutas, no entanto, apesar 

da sua capacidade produtiva, a exportação brasileira de frutas in natura ainda é pequena. A 

presença de restrições fitossanitárias, o uso inadequado de agrotóxicos e o desrespeito ao meio 

ambiente ao longo do processo produtivo são alguns aspectos que influenciam a qualidade e a 

sanidade das frutas dirigidas aos mercados internacionais e que impõem as chamadas barreiras 

protecionistas, fitossanitárias ou quarentenárias (BUAINAIN e BATALHA, 2007; VIDAL e 

XIMESES, 2016), desenvolvidas como uma forma de impedir a entrada de pragas e 

consequentemente buscar garantir a segurança e qualidade alimentar nos países.  

O controle desses insetos-praga é principalmente por meio da utilização de inseticidas 

na parte aérea da planta, nas formas de cobertura total ou de isca tóxica (RAGA e SATO, 2016). 

No entanto, estes produtos químicos, além de levar à seleção de formas resistentes, contaminam 
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a comunidade microbiana no solo, a água, a vegetação, o homem e os animais. Assim, diante 

das exigências do mercado consumidor por produtos livres de agrotóxicos inúmeras tecnologias 

têm sido desenvolvidas visando minimizar a dependência desses produtos e/ou substitui-los por 

produtos ecologicamente corretos, como exemplo, produtos orgânicos e seletivos (CORRÊA e 

SALGADO, 2011). Dentro dessa linha, os inseticidas botânicos surgem como uma alternativa, 

uma vez que são resultantes do metabolismo secundário das plantas, orgânicos e compõe partes 

do sistema de defesa desses organismos (KIM et al., 2003). 

Nessa perspectiva, os óleos essenciais têm se tornado de grande importância no controle 

de pragas em espécies frutíferas de interesse econômico. Estes são misturas complexas de 

substâncias voláteis e lipofílicas resultantes do metabolismo secundário das plantas. 

Apresentam baixo peso molecular, geralmente são odoríferas e líquidas e constituídas 

basicamente por moléculas de natureza terpênica, com predomínio dos monoterpenos e 

sesquiterpenos; alguns dos compostos presentes nestas misturas incluem timol, cânfora, 

limoneno, citronelol e citral (MORAIS, 2009). 

A flora brasileira e em especial da região semiárida, com predominância do bioma 

Caatinga, é repleta de espécies que são potenciais fontes para produção desses compostos. 

Algumas espécies, inclusive, apresentam atividade repelente, inseticida e larvicida 

comprovada, dentre estas destacam-se as espécies dos gêneros Croton (Euphorbiaceae), Lippia 

(Verbenaceae), Eplingiella e Ocimum (Lamiaceae) (BENELLI et al., 2012; AZEVEDO, et al., 

2013; NICOLAU, 2013; MELLO, et al., 2014; BRITO et al., 2015). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi realizar uma triagem do potencial inseticida 

dos óleos essenciais das espécies Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & 

J.F.B.Pastore, Croton heliotropiifolius Kunth, Lippia insignis Moldenke, Lippia lasiocalycina 

Cham., Lippia thymoides Mart. & Schauer e Ocimum gratissimum L. sobre as larvas, pupas e 

adultos de C. capitata e Anastrepha fraterculus. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Obtenção de Ceratitis capitata (WIED.) e Anastrepha fraterculus (WIED.) 

 

Os insetos de Ceratitis capitata, em três fases de desenvolvimento (larva, pupa e adulto) 

foram provenientes da criação estoque estabelecida no Laboratório de Entomologia da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas-BA. A espécie Anastrepha fraterculus foi obtida 
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da criação estoque do Laboratório de Controle Biológico da Embrapa Semiárido em Petrolina-

PE. Ambas as espécies foram mantidas em condições controladas de temperatura, umidade e 

luz (26 ± 1 ºC, umidade relativa de 70 ± 5% e, fotofase de 12 h).  

Os ovos foram higienizados com água e hipoclorito de sódio (0,5%) e distribuídos em 

recipientes plásticos (500 mL) contendo dieta artificial para larvas. Os recipientes foram 

envolvidos com filme plástico e mantidos em câmara BOD (26 ± 1ºC e fotofase de 12 horas), 

onde permaneceram até as larvas atingirem a fase desejada para os ensaios (fase L3 ou terceiro 

ínstar), quando foram removidas dos recipientes. As larvas não utilizadas foram transferidas 

para recipientes plásticos (145 mL) contendo vermiculita, visando à obtenção dos pupários das 

moscas. Posteriormente os pupários foram colocadas em gaiolas teladas (30 x 22 x 13 cm) onde 

permaneceram até a emergência dos adultos. Após a emergência, as moscas-das-frutas foram 

alimentadas com dieta à base de açúcar refinado, germe de trigo, levedura de cerveja e água. 

Para a coleta dos adultos, foi utilizado um aspirador entomológico manual. 

 

2.2 Obtenção e análise dos óleos essenciais  

A coleta das espécies foi realizada no município de Feira de Santana-BA: Croton 

heliotropiifolius (Voucher 243187) foi coletado em populações naturais localizadas no campus 

na Universidade Estadual de Feira de Santana; Lippia insignis (Voucher 243189), Lippia 

lasiocalycina (Voucher 240988), Lippia thymoides (Voucher 243190), Ocimum gratissimum 

(Voucher 243191) e Eplingiella fruticosa (Voucher 243188) foram coletadas na Coleção de 

Plantas Aromáticas do Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana, estas 

foram depositadas e identificadas no herbário desta mesma instituição (HUEFS).  Foi coletada 

a parte aérea das plantas, separando-se, em laboratório, apenas folhas. Estas passaram por 

secagem à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, até peso constante, para estabilização do 

material. Posteriormente, foram destinadas para a extração do óleo essencial. 

A extração e análise dos óleos essenciais foram realizadas no Laboratório de Química 

de Produtos Naturais e Bioativos (LAPRON) da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS). Na extração dos óleos, 100 g de folhas secas de cada espécie foram trituradas em 

liquidificador com água destilada e, em seguida, adicionadas em balão de vidro contendo água 

destilada em volume suficiente para cobertura total do material vegetal. O método de extração 

foi por hidrodestilação, utilizando-se o aparelho de Clevenger, acoplado a balão de vidro, que 

foram aquecidos por mantas térmicas elétricas com termostato. A extração foi conduzida 

durante três horas, contadas a partir da condensação da primeira gota, sendo verificado o 
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volume de óleo extraído na coluna graduada do aparelho de Clevenger. Após a extração, foi 

adicionado ao óleo o sulfato de sódio anidro para eliminação da água residual. Posteriormente, 

com o uso da pipeta do tipo Pasteur, o óleo foi coletado e acondicionado em frascos de vidros, 

etiquetados e armazenados em freezer -15 ºC até a realização da análise química e dos testes 

biológicos. 

A análise da composição química dos óleos essenciais foi realizada por cromatografia 

gasosa acoplada a um detector de ionização em chama (CG/DIC) e cromatografia de fase gasosa 

acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). Na análise por Cromatografia Gasosa foi 

utilizado um Cromatógrafo Varian® CP-3380, equipado com detector de ionização em chama 

(DIC) e coluna capilar Chrompack CP-SIL 5 (30 m x 0,5 mm, com espessura do filme de 0,25 

μm), temperatura do injetor de 220 °C e do detector de 240 °C, hélio como gás de arraste 

(1mL/min), com programa de temperatura do forno de: 60 °C a 240 °C (3 °C/min), 240 °C (20 

min). As análises por CG/EM foram realizadas em Cromatógrafo Shimadzu® CG-2010 

acoplado a Espectrômetro de Massas CG/MS-QP 2010 Shimadzu®, coluna capilar B-5ms (30 

m x 0,25mm, com espessura de filme 0,25 μm), temperatura do injetor 220 °C, gás de arraste 

hélio (1mL/min), temperatura da interface de 240 °C, temperatura da fonte de ionização de 240 

°C, energia de ionização 70 eV, corrente de ionização: 0,7kV e programa de temperatura do 

forno: 60 °C a 240 °C (3 °C/min), 240 °C (20min). 

Previamente às análises no CG/DIC e CG/EM, aproximadamente 0,05 g de cada 

amostra de óleo essencial foi pesada em balança analítica e diluída em 1000 μL do solvente 

acetato de etila. O volume de 0,2 μL desta solução foi injetado, sob as mesmas condições 

supracitadas, no CG/DIC e no CG/EM com razão de split de 1:100. A determinação dos índices 

aritméticos foi efetuada empregando-se uma solução a 5% de n-alcanos (C8 a C24). A 

identificação dos constituintes foi realizada por espectrometria de massas e por meio do índice 

aritmético de cada pico, conforme fórmula descrita por Adams (2007): AI= 100 N + 100.[Tr 

(A) - Tr (N)]/ [Tr (N+1) - Tr (N)], onde AI é o Índice aritmético; N: Número de átomos de 

carbono do padrão do alcano (C8 a C24); Tr (A): tempo de retenção do pico calculado; Tr(N) 

= tempo de retenção do alcano correspondente ao pico calculado e Tr(N + 1) = tempo de 

retenção do alcano que elui posteriormente ao pico calculado, obtido pela co-injeção da amostra 

com a série homóloga de n-alcanos.  

 Cada pico do cromatograma foi identificado pelo seu espectro de massas, por 

comparação com a biblioteca do equipamento (Wiley Nist 21 e Nist 72), através de fontes da 

literatura (ADAMS, 2007; JOULIN; KONIG, 1998) e injeções de padrões autênticos. Foram 
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realizadas três injeções do óleo essencial por espécie, obtendo-se a concentração média para 

cada constituinte. A quantificação do percentual relativo foi obtida com base nas áreas dos picos 

cromatográficos correspondentes pelo método da normalização da área (%). 

 

2.3 Bioensaios  

 

Os bioensaios foram realizados no Laboratório de Entomologia Insecta da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A triagem da atividade inseticida foi 

realizada utilizando-se uma concentração padrão de 10% de óleo essencial, por aplicação 

tópica. Os testes foram realizados com as três fases de desenvolvimento dos insetos-pragas 

(larva, pupa e adulto). A concentração foi estabelecida com base no limite máximo utilizado 

em trabalhos preliminares e considerando-se a viabilidade econômica. 

As soluções de óleo foram obtidas pela mistura do óleo essencial, água destilada e 

Tween 80 como emulsificante (10% óleo essencial +  água destilada e 2% de Tween 80). Como 

controle negativo, foi utilizada solução de Tween 80 a 2% e como controle positivo, solução 

do inseticida clorpirifós (100 mL: 100 L) e como controle absoluto, água destilada. A 

pulverização das soluções nos adultos foi realizada com o auxílio de uma torre de pulverização 

com uma taxa de aplicação de 1,5±0,5 µL cm-2. 

Os indivíduos nas fases larval e pupal foram acondicionados em placas de Petri contento 

vermiculita previamente tratada com soluções de óleo (0,4 mL/g) e posteriormente, fechadas 

com filme PVC. Cada unidade amostral para cada fase de desenvolvimento foi constituída de 

larvas no terceiro instar e pupas com idades entre cinco e oito dias. Para os indivíduos adultos 

não sexados, cada unidade amostral foi constituída de um recipiente plástico de poliestireno 

com capacidade para 200 mL, fechado com tecido voil na sua parte superior, com 10 insetos 

adultos na idade de três a cinco dias. Cada recipiente continha dieta e foram mantidos em 

condições ambiente. 

Após sete dias da instalação do experimento, avaliou-se, para as larvas, o percentual de 

mortalidade e de pupas formadas; e para o teste com pupas o percentual de adultos emergidos 

e inviáveis (com algum defeito). Para os adultos, avaliou-se a mortalidade dos insetos 24 e 48 

horas após a exposição às soluções. Foram considerados mortos todos os insetos que não 

moviam qualquer parte do corpo mesmo quando estimulados por toque com pincel ou 

movimento da gaiola. 
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Os ensaios foram conduzidos em delineamento experimental inteiramente casualizado, 

com cinco repetições por tratamento (espécie vegetal), sendo cada repetição constituída de 10 

indivíduos adultos e 20 indivíduos nas fases larval e pupal.  

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e quando observada 

diferença significativa, procedeu-se à comparação das médias pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 

0,05). Para as análises estatísticas, foi utilizado o programa estatístico SISVAR 5.3 

(FERREIRA, 2014).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise química dos óleos essenciais 

 

A análise química dos óleos essenciais de L. insignis possibilitou a identificação de 26 

constituintes, correspondendo a 91,52% da composição do óleo. Três compostos foram 

classificados como majoritários: E-ocimenona (14,76%), Timol (24,76%) e ρ-cimeno 

(11,31%), todos monoterpenos. Para L. lasiocalycina, foram identificados 28 constituintes, 

sendo considerados majoritários E-ocimenona (21,09%) e Timol (25,81%). Em L. thymoides, 

dos 26 compostos identificados, E-ocimenona foi o majoritário com 26,11%. Para C. 

heliotropiifolius, foram identificados 25 constituintes (91,57%), onde E-cariofileno (15,65%) e 

Limoneno (15,53%) foram os componentes mais representativos. Foram identificados 22 

compostos (87,54%) para Ocimum gratissimum, tendo como principais constituintes químicos 

o Eugenol (52%) e Óxido de cariofileno (11,16%) e na espécie E. fruticosa 37 compostos foram 

reconhecidos (66,14%), destes Biciclogermacreno (11,47%) e E-cariofileno (12%) foram os 

que se destacaram na análise química (Tabela 1). 

Os óleos essenciais de todas as espécies vegetais afetaram significativamente a 

mortalidade das larvas de moscas-das-frutas, em relação aos tratamentos controles (água e 

água+Tween), onde L. insignis e L. lasiocalycina apresentaram 100% de mortalidade das 

larvas, se assemelhando ao clorpirifós com 96% de mortalidade (Tabela 2). Consequentemente 

estas espécies não apresentaram formação de pupas (0%), uma vez que todas as larvas 

morreram. Também verificou-se que o óleo essencial das espécies Lippia thymoides (57%), 

Croton heliotropiifolius (43%), Ocimum gratissimum (37%) e Eplingiella fruticosa (44%) 

promoveram uma redução significativa na formação de pupas quando comparada aos controles 

negativos (80%) (Tabela 2). 
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Tabela 1. Porcentagem de constituintes majoritários encontrados no óleo essencial de folhas 

de Croton heliotropiifolius Kunth. (CH), Ocimum gratissimum L. (O), Eplingiella fruticosa 

(Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B.Pastore (EF), Lippia lasiocalycina Cham. (LL), Lippia 

thymoides Mart. & Schauer (LT) e Lippia insignis Moldenke (LI). Feira de Santana-BA, UEFS, 

2019. 

Composto IAlit IAcalc CH O EF LL LT LI 

Biciclogermacreno 
1500 1504 

3,30 

±0,19 
- 

11.47 

±0,69 

- - 0,48±0,01 

1-8 cineol 1235 1250 
1,47 

±0,09 
- 

6,95±1,45 - 5,17±0,47 - 

E-cariofileno 1417 1427 
15,65 

±1,43 

5,15±0,16 12±1,65 3,31±0,02 - 3,88±0,02 

E-ocimenona 
1289 1303 

- - - 21,09 

±0,54 
26,11±1,05 14,76±0,14 

Eugenol 1356 1367 
- 

52.11± 

6.14 
- 

- 
- - 

Limoneno 1024 1034 
15,53±0,90 - 1,46±0,55 0,35±0,02 

2,75±0,16 
5,82±0,08 

Óxido de 

cariofileno 
1582 1595 

2,88±0,27 11.16± 

1.76 

4,56±0,84 5,82±0,17 

 

- 0,51±0,01 

p-cimeno 1582 1595 
4,15±0,06 1,76±0,42 0,18±0,03 - - 11,31± 

0,05 

Timol 
1020 1031 

- - - 25.81 

±0,12 
- 24,76±0,91 

IAlit -Índice aritmético; IAcalc -Índice aritmético calculado 

Para Anastrepha fraterculus, também foi verificado que todas as espécies vegetais 

afetaram significativamente a mortalidade das larvas de moscas-das-frutas em relação aos 

tratamentos controles (água e água+Tween). Os óleos essenciais obtidos das espécies L. insignis 

e O. gratissimum promoveram 100% de mortalidade das larvas e, consequentemente, não 

formaram pupas. Já para os demais tratamentos verificou-se um percentual mínimo de formação 

de pupas (3 a 12%) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Porcentagem de mortalidade de larvas e de pupas formadas de Ceratitis capitata 

(WIED.) e A. fraterculus (WIED.) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) após exposição das larvas a 

tratamentos com óleos essenciais de Lippia insignis Moldenke, Lippia lasiocalycina Cham., 

Lippia thymoides Mart. & Schauer, Croton heliotropiifolius Kunth, Ocimum gratissimum L e 

Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B.Pastore, a 10% de concentração. 

 C. capitata A. fraterculus 

Tratamentos Mortalidade 

larval (%) 

Pupas formadas 

(%) 

Mortalidade 

larval (%) 

Pupas formadas 

(%) 

Lippia insignis 100,0 a 0,0 d 100,0 a 0,0 c 

Lippia lasiocalycina 100,0 a 0,0 d 67,0 b 3,0 c 

Lippia thymoides 43,0 c 57,0 b 94,0 a 6,0 b 

Croton heliotropiifolius 57,0 b 43,0 c 94,0 a 6,0 b 

Ocimum gratissimum 63,0 b 37,0 c 100,0 a 0,0 c 

Eplingiella fruticosa 56,0 b 44,0 c 88,0 a 12,0 b 

Controle (água) 20,0 d 80,0 a 0,0 c 100,0 a 

Controle (Tween) 20,0 d 80,0 a 1,0 c 99,0 a 

Controle (clorpirifós) 96,0 a 4,0 d 100,0 a 0,0 c 

CV (%) 13,47 22,21 12,69 19,58 

Médias seguidas por letras distintas nas colunas, diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 

5% de significância. 

 

Quando avaliada a emergência de adultos de C. capitata em pupas tratadas com as 

soluções de óleos essenciais, verificou-se diferença significativa para o óleo de L. lasiocalycina, 

em que ocorreu apenas 6% de emergência, não diferindo estatisticamente do resultado obtido 

com o inseticida comercial (12%). Para L. insignis, C. heliotropiifolius e O. gratissimum, 

também foi verificada uma redução na emergência de adultos, com 28%, 40% e 64%, 

respectivamente, quando comparada aos controles negativos (89 e 90%). No entanto, para 

algumas espécies como L. thymoides e E. fruticosa, mesmo com elevadas taxas de emergência, 

87% e 85%, respectivamente, destas 82% e 53% apresentaram alguma característica que não 

condizia com a normalidade (asas e pernas atrofiadas e dificuldades para se locomover) (Tabela 

3).  

Para Anastrepha fraterculus, três tratamentos se destacaram na redução da emergência 

de adultos, L. lasiocalycina, O. gratissimum e E. fruticosa, onde nenhum adulto emergiu (0%). 

Para os demais tratamentos (L. insignis, L. thymoides e C. heliotropifolius), foi verificado um 

elevado percentual de moscas inviáveis ou que apresentaram alguma má formação, 49%, 36% 

e 38% respectivamente (Tabela 3). 

Para a fase adulta de C. capitata, também verificou-se efeito significativo dos óleos 

essenciais de todas as espécies, sendo que para O. gratissimum, a mortalidade de 100% dos 

indivíduos foi verificada a partir de 4h após a aplicação, para E. fruticosa e L. lasiocalycina a 

partir das 8h, para C. heliotropiifolius a partir das 24h e para L. insignis apenas após 48h da 
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aplicação, não diferindo estatisticamente nesses horários dos resultados obtidos com o controle 

positivo clorpirifós (100%) (Tabela 4).  

 

Tabela 3. Porcentagem de emergência de adultos e de adultos inviáveis de Ceratitis capitata 

(WIED.) e de Anastrepha fraterculus (WIED.) (DIPTERA: TEPHRITIDAE), após exposição 

de pupas a tratamentos com óleos essenciais de Croton heliotropiifolius Kunth, Lippia insignis 

Moldenke, Lippia lasiocalycina Cham., Lippia thymoides Mart. & Schauer, Eplingiella 

fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B.Pastore e Ocimum gratissimum L, a 10% de 

concentração. 

 C. capitata A. fraterculus 

         Tratamentos 
Emergência 

(%) 

Adultos inviáveis 

(%) 

Emergência 

(%) 

Adultos inviáveis 

(%) 

Lippia insignis 28,0 c 28,0 c 17,0 b 49,0 a 

Lippia lasiocalycina 6,0 d 3,0 d 0,0 c 0,0 b 

Lippia thymoides 87,0 a 82,0 a 20,0 b 36,0 a 

Croton heliotropiifolius 40,0 c 10,0 c 31,0 b 38,0 a 

Ocimum gratissimum 64,0 b 14,8 c 0,0 c 0,0 b 

Eplingiella fruticosa 85,0 a 53,0 b 0,0 c 0,0 b 

Controle (água) 89,0 a 6,0 d 46,0 a 1,0 b 

Controle (Tween) 90,0 a 0,0 d 43,0 a 2,0 b 

Controle (clorpirifós) 12,0 d  4,0 d 0,0 c 0,0 b 

CV (%) 21,14 51,07 34,23 47,92 

Médias seguidas por letras distintas na coluna, diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% 

de significância. 

 

 

Tabela 4. Porcentagem de mortalidade acumulada de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) 

(DIPTERA: TEPHRITIDAE), após pulverização de óleos essenciais de Lippia insignis 

Moldenke, Lippia lasiocalycina Cham., Croton heliotropiifolius Kunth, Ocimum gratissimum 

L e Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B.Pastore, a 10% de concentração 

em diferentes períodos, 4,8 12, 24 e 48h. 

  Mortalidade de adultos (%) 

Tratamentos 4h 8h 12h 24h 48h   

Lippia insignis 44 cB 52 cB 58 cB 78 bA 90 aA  

Lippia lasiocalycina 16 dB 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA  

Croton heliotropiifolius 60 bC 74 bB 82 bB 100 aA 100 aA  

Ocimum gratissimum 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA  

Eplingiella fruticosa 86 aA 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA  

Controle (água) 0 dA 0 dA 2 cA 2 cA 4 bA  

Controle (Tween) 6 dA 6 dA 6 cA 6 cA 16 bA  

Controle (clorpirifós) 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA   

CV (%) 17,41           

Médias seguidas por letras distintas, maiúscula na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de significância. 
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Para a fase adulta de Anastrepha fraterculus verificou-se efeito significativo dos óleos 

essenciais de O. gratissimum e E. fruticosa. O. gratissimum promoveu o maior percentual de 

mortalidade (88% após 24h e 90% após 48h), não diferindo estatisticamente dos resultados 

obtidos com o controle positivo clorpirifós, seguida de E. fruticosa, que promoveu 50% e 76% 

de mortalidade após 24 e 48h (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Porcentagem de mortalidade de adultos de Anastrepha fraterculus (WIED.) 

(DIPTERA: TEPHRITIDAE), após pulverização de óleos essenciais de Lippia insignis 

Moldenke, Lippia lasiocalycina Cham., Croton heliotropiifolius Kunth, Ocimum gratissimum 

L e Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B.Pastore, a 10% de concentração 

em 24 e 48h. 

  % de mortalidade de adultos 

Tratamentos 24h 48h 

Lippia insignis 22,0 cA  36,0 cA  

Lippia thymoides 28,0 cA  40,0 cA  

Lippia lasiocalycina 28,0 cA 36,0 cA  

Croton heliotropiifolius 12,0 cA  12,0 dA  

Ocimum gratissimum 88,0 aA  90,0 aA  

Eplingiella fruticosa 50,0 bB 76,0 bA 

Controle (água) 4,0 cA  12,0 dA  

Controle (tween) 18,0 cA  28,0 cA  

Controle (Clorpirifós) 100,0 aA  100,0 aA  

CV (%) 33,17   

 Médias seguidas por letras distintas, maiúscula na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de significância. 

 

Em ensaios de toxicidade com óleos essenciais de espécies de Lamiaceae, via fumigação 

e contra adultos de C. capitata, foi relatado que Ocimum basilicum L. apresentou ação tóxica 

em moscas dessa espécie (CHANG, CHO e LIO, 2009). Semelhante aos resultados obtidos 

nesse trabalho, estes autores verificaram a rápida ação dos óleos de O. basilicum, promovendo 

90% de mortalidade, em tempos letais entre 8 e 38 min. Esta ação rápida foi atribuída aos 

compostos químicos identificados na espécie, o trans-anetol, estragol e o linalol. O óleo de O. 

gratissimum L. foi testado contra adultos de Sitophilus oryzae (L.), Tribolium castaneum 

(Herbst), Oryzaephilus surinamensis (L.) e Rhyzopertha. Dominica (F.), e a ação fumigante e 

repelente observada foi atribuída aos seus componentes químicos β-(Z) ocimeno e eugenol 

(OGENDO et al., 2008). Já Cruz et al. (2016), avaliando a atividade do óleo essencial de O. 

gratissimum sobre Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) verificaram efeitos subletais em todas 

as doses testadas, sendo esse óleo reconhecido como um produto promissor para o controle de 

S. frugiperda. 
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A toxicidade do composto eugenol presente em O. gratissimum pode ser atribuída à sua 

estrutura fenólica. Os fenois são geralmente conhecidos como sendo uma importante fonte de 

inseticidas, fungicidas, bactericidas e herbicidas para o controle de pragas. De acordo com 

Obeng-Ofori e Reichmuth (1977), o Eugenol inibiu completamente o desenvolvimento de ovos, 

larvas e pupas no interior de grãos de trigo. Quando grãos contendo insetos (ovos, larvas de 

primeiro ou segundo estádio ou pupas) foram tratados com eugenol, nenhuma progênie surgiu 

em comparação com grãos não tratados. O Eugenol foi altamente repelente às quatro espécies 

de besouros com repelência global na faixa de 80 ± 100% (OBENG-OFORI, CH. 

REICHMUTH, 1977). 

Foi observado para Croton grewioides atividade inseticida sobre Z. subfasciatus, sendo 

que o óleo essencial da folha revelou maior ação fumigante do que o óleo de caule (SILVA, 

2007).  Figueiredo et al. (2010), avaliando também a bioatividade do óleo de C. grewioides no 

controle de C. capitata, sugerem que esse óleo pode ser usado como uma medida alternativa no 

programa de manejo desse inseto, uma vez que apresentou efeito em baixas concentrações 

quando aplicado ao solo sobre pupas de C. capitata, com uma CL50 estimada em 0,29%. De 

acordo com Guerra et al. (2004), o gênero Croton é o mais rico da família Euphorbiaceae 

quanto à presença de compostos químicos com diversas propriedades biológicas, como 

monoterpenoides, sesquiterpenoides e fenilpropanoides. 

Quanto à espécie em trabalho, Croton heliotropiifolius, Brito et al. (2018) avaliaram a 

composição química e identificaram 32 constituintes químicos, destes, cinco foram 

identificados como os compostos majoritários, limoneno (16,9%) foi o principal composto, 

seguido do α-pineno (13,3%), cariofileno (12,1%), biciclogermacreno (10,3%) e γ-terpineno 

(9,6%). O limoneno é classificado como um monoterpenos de estrutura relativamente simples 

que exerce funções de proteção às plantas que os produzem. Aparentemente sua ação inseticida 

seria decorrente da inibição da acetilcolinesterase nos insetos (VIEGAS JÚNIOR 2003). 

Costa et al. (2005), avaliando a ação larvicida dos óleos essenciais de Hyptis martiusii 

e Lippia sidoides Cham. sobre Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) e Culex quinquefasciatus Say, 

observaram  que estes ofereceram excelentes resultados quanto ao potencial ativo das amostras, 

onde L. sidoides em concentrações de até 100 ppm causaram um percentual de morte total (100 

%) das larvas num período de 10 minutos de tratamento, produzindo uma CL50 de 19,5 ppm 

para larvas de A. aegypti e 16,6 ppm para Culex quinquefasciatus. Benelli et al. (2012), 

avaliando a toxicidade de óleos essenciais de Hyptis suaveolens (L.) rica em hidrocarbonetos 
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sesquiterpênicos, sobre insetos adultos de C. capitata, verificaram que todos os óleos foram 

tóxicos, com mais de 50% de mortalidade.  

Segundo Pascual et al. (2001), a atividade biológica descrita para as espécies de Lippia 

têm sido atribuídas aos terpenoides, principalmente monoterpenos e sesquiterpenos, presentes 

nos óleos essenciais. Os componentes dos óleos essenciais dessas espécies revelam um perfil 

químico semelhante, com a presença frequente de limoneno, β-cariofileno, ρ-cimeno, cânfora, 

linalol, α-pineno e timol. 

Os óleos essenciais podem apresentar diversas maneiras de expressão da atividade 

inseticida, podendo causar mortalidade, deformações nos diferentes estágios de 

desenvolvimento, repelência e deterrência, além de também poderem agir diretamente em 

enzimas digestivas e neurológicas (ISMAN, 2006). 

Os resultados apresentados neste estudo demonstram a eficiência de métodos 

alternativos, com a utilização de espécies botânicas presentes no semiárido brasileiro, de fácil 

obtenção e cultivo, no controle de C. capitata e A. fraterculus. O uso de materiais vegetais no 

controle de pragas pode se tornar alternativas aos pesticidas sintéticos importados. Portanto, é 

importante que a tecnologia apropriada seja desenvolvida para promover uma preparação direta 

de baixo custo e acessível aos pequenos agricultores (BENELLI et l., 2012).  

 

4. CONCLUSÃO  

Os constituintes majoritários dos óleos essenciais foram: L. insignis - E-ocimenona 

(14,76%), Timol (24,76%) e ρ-cimeno (11,31%); L. lasiocalycina - E-ocimenona (21,09%) e 

Timol (25,81%); L. thymoides - E-ocimenona (26,11%); C. heliotropiifolius - E-cariofileno 

(15,65%) e Limoneno (15,53%); Ocimum gratissimum - Eugenol (52%) e Óxido de cariofileno 

(11,16%) e na espécie E. fruticosa - Biciclogermacreno (11,47%) e E-cariofileno (12%). 

Os óleos essenciais de todas as espécies na concentração de 10% promoveram altas 

taxas de mortalidade, com destaque para L. insignis e L. lasiocalycina sobre larvas, de L. 

lasiocalycina em pupas e O. gratissimum em adultos para C. capitata. Para A. fraterculus, L. 

lasiocalycina, Ocimum gratissimum e Eplingiella fruticosa mostraram-se promissores para o 

manejo integrado das pragas. 
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CAPÍTULO II 

 

ÓLEOS ESSENCIAIS DE ESPÉCIES VEGETAIS AROMÁTICAS NO CONTROLE 

DE Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: TEPHRITIDAE): MODO DE AÇÃO E 

TOXICIDADE 

 

RESUMO  

Conhecida como uma praga de importância quarentenária, Ceratitis capitata (Wied.) ou mosca-

do-Mediterrâneo, tem causado grandes limitações à fruticultura nacional. Adicionalmente, 

diversos problemas advindos da utilização em larga escala de agrotóxicos e inseticidas 

sintéticos para seu controle são relatados como contaminação ambiental e risco da presença de 

resíduos nos frutos. Dessa forma, tecnologias têm sido desenvolvidas na busca de minimizar 

esta utilização e consequentemente subsidiar a substituição por produtos e sistemas de manejo 

sustentáveis.O presente trabalho teve como objetivos avaliar o efeito de óleos essenciais das 

espécies aromáticas Croton heliotropiifolius, Lippia insignis, Lippia lasiocalycina, Lippia 

thymoides, Eplingiella fruticosa e Ocimum gratissimum sobre adultos de C. capitata, 

determinar a seletividade desses óleos à abelha Apis mellifera e seu efeito fitotóxico em mudas 

de Malpighia emarginata e Mangifera indica. Foram utilizadas soluções de óleos essenciais 

nas concentrações de 0,1; 0,5; 1; 5 e 10% e, como controles negativos, água destilada e solução 

de Tween 80 (2%) e controle positivo, o inseticida clorpirifós. O delineamento experimental 

foi inteiramente casualizado com 5 repetições de 10 insetos para todos os bioensaios. Verificou-

se que os óleos essenciais de todas as espécies vegetais avaliadas são eficientes sobre a 

mortalidade de adultos de C. capitata e apresentaram ação repelente, ao inibir a ocorrência de 

oviposição de C. capitata nos frutos de uva (Vitis vinifera L.). Os tratamentos não apresentaram 

toxidade a Apis mellifera nas concentrações testadas nem às mudas de manga e acerola. CL50 

de O. gratissimum foi 0,99%, E. fruticosa 0,10%, C. heliotropiifolius 0,36%, L. insignis 0,63%, 

L. lasiocalycina 4,43% e de L. thymoides 3,49%.  

 

Palavra-chave: Moscas-das-frutas; Apis mellifera, bioinseticidas. 

 

ABSTRACT 

 

Known as a pest of quarantine importance, Ceratitis capitata (Wied.) or Mediterranean fly, has 

caused great limitations to national fruit growing. In addition, several problems arising from 

the large-scale use of pesticides and synthetic insecticides for its control are reported as 

environmental contamination and risk of the presence of residues in the fruits. Thus, 

technologies have been developed in order to minimize this use and consequently subsidize the 

substitution for sustainable products and management systems. The objective of this work was 

to evaluate the effect of essential oils of the aromatic species Croton heliotropiifolius, Lippia 

insignis, Lippia lasiocalycina, Lippia thymoides, Eplingiella fruticosa and Ocimum 

gratissimum. Contact tests were carried out on contaminated surface, contact by topical 

application, ingestion, on oviposition, repellency, lethality and phytotoxicity. Essential oils 

solutions were used at concentrations of 0.1, 0.5, 1, 5 and 10% and as a control negative distilled 

water and Tween 80 solution (2%) and positive control the conventional insecticide clorpirifós. 

The experimental design was completely randomized with 5 replicates of 10 insects for all 

bioassays. The percentage of mortality was evaluated. It was verified that the essential oils of 

all evaluated plant species are efficient on adult mortality of C. capitata. The CL50 was O. 
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gratissimum foi 0,99%, E. fruticosa 0,10%, C. heliotropiifolius 0,36%, L. insignis 0,63, L. 

lasiocalycina 4,43% and L. thymoides 3,49%. 

 

Keywords: Fruit flies; natural control; bioinsecticides. 

1. INTRODUÇÃO  

Ceratitis capitata (Wied.) pertence à ordem Diptera e família Tephritidae, e é 

popularmente conhecida como mosca-do-Mediterrâneo (moscamed). Esse inseto-praga ataca 

diferentes variedades de fruteiras, sendo considerada uma espécie cosmopolita e invasora 

(ZUCCHI, 2001; NAVA e BOTTON, 2010), causando prejuízos significativos em pomares de 

todo o país. Os maiores prejuízos são ocasionados pela fêmea adulta e pelas larvas nos frutos.  

A oviposição pelas fêmeas causa o aparecimento de manchas escuras na epiderme dos frutos e 

as larvas, por se alimentarem da polpa dos frutos hospedeiros, causam o apodrecimento dos 

mesmos, além de também favorecerem a infecção dos frutos por agentes patogênicos que 

penetram em consequência da lesão nos tecidos dos frutos (MONTES, 2006).  

Para o controle dessa praga, uma ampla gama de agrotóxicos tem sido utilizada, no 

entanto, estes produtos químicos, além de poderem levar à seleção de formas resistentes, 

contaminam a comunidade microbiana no solo, a água, a vegetação, o homem e os animais. 

Dessa forma, é crescente a necessidade de desenvolver novas tecnologias que agridam menos 

o meio ambiente, com o intuito de minimizar a utilização desses produtos (CORREA e 

SALGADO, 2011).  

Nessa perspectiva, os óleos essenciais têm assumido grande importância no controle de 

pragas em espécies frutíferas de interesse econômico. Estes são misturas complexas de 

substâncias voláteis e lipofílicas resultantes do metabolismo secundário das plantas, têm baixo 

peso molecular, geralmente são odoríferas e líquidas e constituídas basicamente por moléculas 

de natureza terpênica, com predomínio dos monoterpenos e sesquiterpenos (MORAIS, 2009). 

Alguns dos compostos presentes nestas misturas incluem cânfora-pineno, limoneno, citronelol, 

citronelal e timol (NERIO et al., 2009). 

A flora brasileira é rica de espécies que são potenciais fontes para produção desses 

compostos, com inúmeras atividades biológicas comprovadas, dentre estas se destacam as 

atividades repelente e inseticida, com ação comprovada sobre C. capitata (FIGUEIREDO et 

al., 2010; BENELLI et al., 2012; AZEVEDO et al., 2013). 

No entanto, a toxicidade de uma substância química ou de um produto botânico em 

insetos não os qualifica necessariamente como um inseticida e a sua inserção definitiva e segura 
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no mercado depende de outras propriedades (VIEGAS JÚNIOR, 2003). Estas devem ser 

comprovadas e estarem associadas à atividade inseticida como, por exemplo, a eficácia em 

baixas concentrações, ausência de toxicidade frente a mamíferos e animais superiores, ausência 

de fitotoxicidade, fácil obtenção, manipulação e aplicação, viabilidade econômica, entre outras 

(VIEGAS JÚNIOR, 2003; CORREA e SALGADO, 2011). 

Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de óleos essenciais das 

espécies aromáticas Croton heliotropiifolius, Lippia insignis, Lippia lasiocalycina, Lippia 

thymoides, Eplingiella fruticosa e Ocimum gratissimum sobre adultos de C. capitata, 

determinar a seletividade desses óleos à abelha Apis mellifera e seu efeito fitotóxico em mudas 

de Malpighia emarginata e Mangifera indica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Obtenção de adultos de Ceratitis capitata 

 

Os adultos de Ceratitis capitata foram provenientes da criação estoque estabelecida no 

Laboratório de Entomologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizada em Cruz das 

Almas-BA, mantida sob condições controladas de temperatura, umidade e luz (26 ± 1 ºC, 

umidade relativa de 70 ± 5% e, fotofase de 12 h).  

 As moscas-das-frutas foram mantidas em gaiolas teladas (30 x 22 x 13 cm) e 

alimentadas com dieta à base de açúcar refinado, germe de trigo e levedura de cerveja (Bionis®) 

e água. Para realização dos experimentos, os adultos com idade pré-determinada, a depender 

do teste, foram retirados das gaiolas por um aspirador entomológico manual. 

 

2.2 Obtenção e análise dos óleos essenciais 

As amostras das espécies vegetais foram coletadas no município de Feira de Santana-

BA: Croton heliotropiifolius (Voucher 243187) em populações naturais localizadas na 

Universidade Estadual de Feira de Santana e Lippia insignis (Voucher 243189), Lippia 

lasiocalycina (Voucher 240988), Lippia thymoides (Voucher 243190), Ocimum gratissimum 

(Voucher 243191) e Eplingiella fruticosa (Voucher 243188) na Coleção de Plantas Aromáticas 

do Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana. Estas foram depositadas e 

identificadas no herbário desta mesma instituição (HUEFS). As folhas coletadas foram secas à 

temperatura ambiente, ao abrigo da luz, até peso constante, para estabilização do material. 

Posteriormente, procedeu-se à extração dos óleos essenciais. 
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Para extração dos óleos, 100 g de folhas secas de cada tratamento foram trituradas em 

liquidificador com água destilada e, em seguida, adicionadas em balão de vidro contendo água 

destilada em volume suficiente para cobertura total do material vegetal. O método de extração 

foi por hidrodestilação utilizando-se o aparelho de Clevenger, acoplado a balões de vidro, 

aquecidos por mantas térmicas elétricas com termostato. A extração foi conduzida durante 3 

horas, contadas a partir da condensação da primeira gota, sendo verificado o volume de óleo 

extraído na coluna graduada do aparelho de Clevenger. Após a extração, sulfato de sódio anidro 

foi adicionado ao óleo para eliminação da água residual. Posteriormente, o óleo foi coletado 

com auxílio de pipeta de Pasteur e acondicionado em frasco de vidro, etiquetado e armazenado 

em freezer comercial a -15 ºC até a realização da análise química e dos testes biológicos. Essa 

etapa foi realizada no Laboratório de Química de Produtos Naturais e Bioativos (LAPRON) da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

A análise da composição química dos óleos essenciais foi realizada por cromatografia 

gasosa acoplada a um detector de ionização em chama (CG/DIC) e cromatografia de fase gasosa 

acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). Na análise por Cromatografia Gasosa, foi 

utilizado um Cromatógrafo Varian® CP-3380, equipado com detector de ionização em chama 

(DIC) e coluna capilar Chrompack CP-SIL 5 (30 m x 0,5 mm, com espessura do filme de 0,25 

μm), temperatura do injetor de 220 °C e do detector de 240 °C, hélio como gás de arraste (1 

mL/min), com programa de temperatura do forno de: 60 °C a 240 °C (3 °C/min), 240 °C (20 

min). As análises por CG/EM foram realizadas em Cromatógrafo Shimadzu® CG-2010 

acoplado a Espectrômetro de Massas CG/MS-QP 2010 Shimadzu®, coluna capilar B-5ms (30 

m x 0,25 mm, com espessura de filme 0,25 μm), temperatura do injetor 220 °C, gás de arraste 

hélio (1 mL/min), temperatura da interface de 240 °C, temperatura da fonte de ionização de 240 

°C, energia de ionização 70 eV, corrente de ionização: 0,7kV e programa de temperatura do 

forno:60 °C a 240 °C (3 °C/min), 240 °C (20 min). 

Previamente às análises no CG/DIC e CG/EM, aproximadamente 0,05 g de cada 

amostra de óleo essencial foi pesada em balança analítica e diluída em 1000 μL do solvente 

acetato de etila. O volume de 0,2 μL desta solução foi injetado, sob as mesmas condições 

supracitadas, no CG/DIC e no CG/EM com razão de split de 1:100. A determinação dos índices 

aritméticos foi efetuada empregando-se uma solução a 5% de n-alcanos (C8 a C24). A 

identificação dos constituintes foi realizada por espectrometria de massas e por meio do índice 

aritmético de cada pico, conforme fórmula descrita por Adams (2007): AI= 100 N + 100.[Tr 

(A) - Tr (N)]/ [Tr (N+1) - Tr (N)], onde AI é o Índice aritmético; N: Número de átomos de 
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carbono do padrão do alcano (C8 a C24); Tr (A): tempo de retenção do pico calculado; Tr(N) 

= tempo de retenção do alcano correspondente ao pico calculado e Tr(N + 1) = tempo de 

retenção do alcano que elui posteriormente ao pico calculado, obtido pela co-injeção da amostra 

com a série homóloga de n-alcanos.  

 Cada pico do cromatograma foi identificado pelo seu espectro de massas, por 

comparação com a biblioteca do equipamento (Wiley Nist 21 e Nist 72), através de fontes da 

literatura (ADAMS, 2007; JOULAIN; KONIG, 1998) e injeções de padrões autênticos. Foram 

realizadas três injeções do óleo essencial por espécie, obtendo-se a concentração média para 

cada constituinte. A quantificação do percentual relativo foi obtida com base nas áreas dos picos 

cromatográficos correspondentes pelo método da normalização da área (%). 

 

2.3. Bioensaios 

 

Os bioensaios foram realizados no Laboratório de Entomologia Insecta da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).  

Após os testes preliminares, em que foi possível estabelecer uma faixa limite de 

concentração (10%), os óleos essenciais das espécies foram diluídos e cinco concentrações 

foram testadas 0,1; 0,5; 1; 5 e 10%. Grupos controle com Tween 80, água destilada e o 

agrotóxico clorpirifós (100 mL:100 L) também foram preparados para todos os testes. Os 

insetos foram submetidos aos tratamentos com soluções de óleos essenciais mediante exposição 

por superfície de contato, aplicação tópica e repelência. 

 

2.3.1. Contato em superfície contaminada (papel filtro) e determinação da CL50 

 

Foram utilizadas placas de Petri apenas para umedecer os círculos de papel filtro de 8 

cm de diâmetro, impregnados com aproximadamente 0,5 mL das soluções de óleos essenciais 

nas cinco concentrações estabelecidas. Aguardou-se a secagem do papel filtro em condições 

ambientes. Após secagem, os círculos de papel filtro foram colocados em recipientes plásticos 

de poliestireno de 200 mL e fechados com tampa com tecido tipo voil na sua parte superior. Por 

uma abertura lateral os insetos foram inseridos. Cada recipiente continha dieta e foram mantidos 

em condições ambiente. 

O experimento foi inteiramente casualizado com cinco repetições por dose avaliada, e 

cada repetição constituída de dez insetos de 3 a 5 dias, não sexados. Avaliou-se a mortalidade 

dos insetos nos períodos de 1, 4, 8, 12, 24 e 48 horas após a exposição às soluções. 
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Para estimar o efeito letal nos indivíduos foi determinada a concentração letal média 

(CL50), capaz de ocasionar a mortalidade de pelo menos 50% dos indivíduos, quantificando-se 

a mortalidade dos insetos nos períodos avaliados após a aplicação dos tratamentos. 

 

2.3.2 Contato por aplicação tópica e determinação da concentração letal média (CL50) 

 

Nesse bioensaio, foi feita a pulverização dos insetos com as soluções inseticidas nas 

cinco concentrações avaliadas. Utilizou-se uma torre de pulverização com uma taxa de 

aplicação de 1,5±0,5µL/cm², aproximadamente 1 mL por aplicação. Os ensaios foram 

conduzidos em delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco repetições por 

tratamento, sendo cada repetição constituída de 10 insetos não sexados, com idade de 3 a 5 dias. 

Anteriormente os insetos foram separados e colocados por repetição em gaiolas 

confeccionadas com potes plásticos de poliestireno de 200 mL e posteriormente adormecidos 

em geladeira expostos a temperatura de ±4º por 3 min, em seguida foram transferidos para 

placas de Petri e submetidos à aplicação tópica das soluções de óleo essencial. Com o auxílio 

de uma pinça as moscas foram retiradas e acondicionadas novamente nos potes plásticos. Cada 

pote representava uma unidade amostral, ao qual foi fixado tecido voil na tampa. Após cada 

tratamento, a torre foi lavada com água destilada e acetona para descontaminação do tratamento 

anterior. 

Cada recipiente continha dieta a base de açúcar refinado, germe de trigo, levedura de 

cerveja (Bionis®), e água, e foram mantidos em condições ambientes. Avaliou-se a mortalidade 

dos insetos às 24 e 48 horas após a exposição às soluções.  

Para estimar o efeito letal nos indivíduos foi determinada a concentração letal média 

(CL50), capaz de ocasionar a mortalidade de pelo menos 50% dos indivíduos, quantificando-se 

a mortalidade dos insetos nos períodos avaliados após a aplicação dos tratamentos. 

 

2.3.3 Teste de oviposição 

 

O experimento foi baseado no trabalho de ROHDE et al. (2013), com adaptações, e 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições por tratamento. 

Cada unidade amostral foi constituída de um recipiente plástico (capacidade para 200 mL) com 

tampa plástica, incluindo um fruto de uva (Vitis vinifera L.), variedade Itália e um rolete de 

algodão embebido com água, também foi disponibilizada dieta artificial à base de açúcar, germe 
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de trigo e levedura de cerveja (Bionis®). Os frutos foram imersos nas soluções de óleo essencial 

às cinco concentrações por 1 min. Posteriormente, os frutos foram dispostos sobre papel toalha 

para secagem em temperatura ambiente. Após estarem secos, foram acondicionados nos 

recipientes plásticos. Em cada unidade amostral, foram transferidas três fêmeas e dois machos 

de C. capitata, com idades entre 5 e 7 dias. As observações foram realizadas após 1, 4, 8, 12, 

24, 48 horas da aplicação dos tratamentos, onde foi realizada a avaliação da mortalidade de 

adultos de C. capitata. Ao final do período de avaliação, foi feita a retirada dos frutos, os quais 

foram transferidos para recipientes plásticos (capacidade de 200 mL) e após sete dias foi 

realizada a contagem do número de larvas (ROHDE et a., 2013).   

 

2.3.4 Teste de repelência 

 

Para avaliar o efeito repelente, foram confeccionadas arenas compostas de dois 

recipientes plásticos (200 mL), interligados por duas garrafas plásticas de água mineral (500 

mL) e voil (Figura 1). Foram colocados dois frutos de uva (Vitis vinifera L.) por arena (um em 

cada recipiente), sendo um previamente imerso em água destilada (testemunha) e o outro tratado 

com os óleos essenciais a 5% de concentração, separadamente (seguindo metodologia utilizada 

no teste de oviposição, subitem 2.3.3). Na parte central, foram liberadas 10 fêmeas copuladas, 

com idade de 5 a 10 dias. Após 24h, foi contabilizado o número de adultos atraídos para cada 

tratamento. Cada unidade amostral foi constituída por uma arena, sendo que para cada 

tratamento foram utilizadas dez repetições. 

O Índice de Repelência (IR) foi calculado pela fórmula: IR = 2G / (G +P), onde G = % 

de insetos atraídos no tratamento com óleo essencial e P = % de insetos atraídos na testemunha 

com água. Os valores de IR variam entre zero e dois, sendo que IR = 1 indica resposta 

semelhante entre o tratamento e a testemunha (tratamento neutro), IR > 1 indica menor 

repelência do tratamento em relação à testemunha (tratamento atraente) e IR < 1 corresponde à 

maior repelência do tratamento em relação à testemunha (tratamento repelente) (adaptado de 

BRITO et al., 2015). 
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Figura 1. Arena confeccionada para o teste de repelência com Ceratitis capitata. 

 
Fonte: Luma dos Passos Bispo, 2019. 

 

2.3.5 Ensaio de fitotoxicidade dos óleos essenciais   

 

Nesse experimento, foram utilizadas mudas de aceroleira (Malpighia emarginata D.C.) 

e mangueira (Mangifera indica L., porta-enxerto de mangueira Espada), plantadas em sacos de 

polietileno e mantidas em casa de vegetação. Foi utilizada a concentração letal média (CL50) 

para cada solução de óleo essencial, estimada no teste anterior de contato tópico. A aplicação 

dos produtos foi realizada com pulverizador manual, com capacidade para 15 mL, onde foi 

aplicada a solução até a total cobertura foliar, sem que ocorresse o processo de escorrimento 

pela folha. Para evitar deriva do produto para as plantas vizinhas, cada planta foi pulverizada 

individualmente no interior de um cercado protetor feito com papelão (SOBRINHO et al., 

2012).  

Foram realizadas avaliações com base numa escala visual de notas para fitotoxidade, 

previamente estabelecida (SOBRINHO et al., 2012), que variou de 0 a 3, conforme a seguinte 

classificação: 

 • Nota 0 – Planta como um todo (ramos e folhas) sem nenhum sintoma de dano, 

manchas, queimas ou pontos amarelos.  

• Nota 1 – Planta com, no máximo, dois pontos amarelos e sem sintoma aparente de 

manchas ou queima nas folhas.  

• Nota 2 – Planta com folhas com bordas queimadas e mais de dois pontos amarelos 

sobre as folhas.  

• Nota 3 – Planta com folhas manchadas e de bordas queimadas e já com um sintoma 

de morte aparente.  

O delineamento do experimento foi inteiramente casualizado, com sete tratamentos (6 

óleos essenciais e o controle com água) e três tempos de avaliação (24, 48 e 72 horas) com 
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cinco repetições (cinco plantas) separadamente para cada espécie vegetal (aceroleira e 

mangueira). 

 

2.3.6   Avaliação da seletividade para abelhas  

 

Operárias de Apis mellifera L. foram coletadas em apiário localizado na Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia, Campus Cruz das Almas e conduzidas ao laboratório onde foi 

realizado o experimento. A captura foi realizada na saída das colônias. As abelhas foram 

mantidas durante o período de três minutos em congelador a ±4ºC com o objetivo de reduzir 

sua movimentação, facilitando, assim, seu manuseio. Em seguida foram transferidos para placas 

de Petri e submetidos à aplicação tópica das soluções de óleo essencial. Com o auxílio de uma 

pinça foram retiradas e acondicionadas em gaiolas confeccionadas com canos de PVC. A base 

das gaiolas foi feita com placa de Petri. A parte lateral da gaiola continha uma abertura fechada 

com tela para favorecer a circulação de ar (Figura 2). As gaiolas também possuíam duas 

perfurações laterais internas para encaixe dos alimentadores adaptados de microtubos de 

centrifugação, um com água e outro com uma solução à base de açúcar.  

Nesse bioensaio, foi feita a pulverização dos insetos com as soluções inseticidas nas 

concentrações obtidas pelo cálculo da CL50 no teste de contato tópico O. gratissimum (2,6%), 

Epligiella fruticosa (5,9%), Croton heliotropiifolius (2,6%), Lippia insignis (3,6%), Lippia 

lasiocalycina (5,7%) e Lippia thymoides (0,8%). Utilizou-se uma torre de pulverização com 

uma taxa de aplicação de 1,5±0,5µL/cm², aproximadamente 1 mL por aplicação. Os ensaios 

foram conduzidos em delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco 

repetições (gaiolas) por tratamento, sendo cada repetição constituída de 10 abelhas. Avaliou-se 

a mortalidade dos insetos nos períodos de 24 e 48 horas após a exposição às soluções. 

Figura 2. Gaiolas confeccionadas para experimento com abelhas (Apis melifera) (A) e detalhe 

de uma gaiola mostrando a abertura telada em sua lateral (B). 

 
A B 
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2.4 Análise estatística  

Os dados foram analisados utilizando os modelos lineares generalizados (MLGs), 

submetidos a ensaios do tipo dose-resposta, antes de serem submetidos ao teste de ANOVA 

para posterior comparação múltiplas de médias pelo teste de Tukey (P < 0,05). Todas as análises 

foram realizadas utilizando funções e pacotes adicionais do software livre R (R Core Team, 

2018). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Análise química dos óleos essenciais  

 

A análise química dos óleos essenciais de L. insignis possibilitou a identificação de 26 

constituintes, correspondendo a 91,52% da composição do óleo. Três compostos foram 

classificados como majoritários: E-ocimenona (14,76%), Timol (24,76%) e ρ-cimeno 

(11,31%), todos monoterpenos. Para L. lasiocalycina, foram identificados 28 constituintes, 

sendo considerados majoritários E-ocimenona (21,09%) e Timol (25,81%). Em L. thymoides, 

dos 26 compostos identificados, E-ocimenona foi o majoritário com 26,11%. Para C. 

heliotropiifolius, foram identificados 25 constituintes (91,57%), onde E-cariofileno (15,65%) e 

Limoneno (15,53%) foram os componentes mais representativos. Foram identificados 22 

compostos (87,54%) para Ocimum, tendo como principais constituintes químicos o Eugenol 

(52%) e Óxido de cariofileno (11,16%) e na espécie E. fruticosa, 37 compostos foram 

reconhecidos (66,14%), destes Biciclogermacreno (11,47%) e E-cariofileno (12%) foram os 

que se destacaram na análise química (Tabela 1). 

 

3.2 Contato em superfície contaminada e determinação da CL50 

 

Verificou-se diferença significativa entre os tratamentos e as interações entre os 

tratamentos e os horários para as seis espécies avaliadas ao nível de 5%. Todas os óleos das 

espécies botânicas afetaram significativamente a sobrevivência de adultos de C. capitata. 

Para O. gratissimum foi possível verificar que as maiores concentrações (5 e 10%), 

proporcionaram resultados significativos sobre a mortalidade dos insetos, atingindo 100% de 

mortalidade a partir das 4h para a concentração de 10% e das 8h a 5%, o que não diferiu 

estatisticamente dos resultados obtidos com o agrotóxico Clorpirifós, utilizado como controle 
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positivo (Tabela 2). Apesar da concentração de 10% ter proporcionando os maiores percentuais 

de mortalidade de insetos, esta não se diferenciou estatisticamente do tratamento a 5%, exceto 

os resultados obtidos às 4h, sendo então a concentração mais recomendada, uma vez que além 

da efetividade do tratamento ele tem que ser economicamente viável. 

 

Tabela 1. Porcentagem de constituintes majoritários encontrados no óleo essencial de folhas 

de Croton heliotropiifolius Kunth. (CH), Ocimum gratissimum L. (O), Eplingiella fruticosa 

(Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B.Pastore (EF), Lippia lasiocalycina Cham. (LL), Lippia 

thymoides Mart. & Schauer (LT) e Lippia insignis Moldenke (LI). Feira de Santana-BA, UEFS, 

2019. 

Composto IAlit IAcalc CH O EF LL LT LI 

Biciclogermacreno 
1500 1504 

3,30 

±0,19 
- 

11.47 

±0,69 

- - 0,48±0,01 

1-8 cineol 1235 1250 
1,47 

±0,09 
- 

6,95±1,45 - 5,17±0,47 - 

E-cariofileno 1417 1427 
15,65 

±1,43 

5,15±0,16 12±1,65 3,31±0,02 - 3,88±0,02 

E-ocimenona 
1289 1303 

- - - 21,09 

±0,54 
26,11±1,05 14,76±0,14 

Eugenol 1356 1367 
- 

52.11± 

6.14 
- 

- 
- - 

Limoneno 1024 1034 
15,53±0,90 - 1,46±0,55 0,35±0,02 

2,75±0,16 
5,82±0,08 

Óxido de 

cariofileno 
1582 1595 

2,88±0,27 11.16± 

1.76 

4,56±0,84 5,82±0,17 

 

- 0,51±0,01 

p-cimeno 1582 1595 
4,15±0,06 1,76±0,42 0,18±0,03 - - 11,31± 

0,05 

Timol 
1020 1031 

- - - 25.81 

±0,12 
- 24,76±0,91 

IAlit -Índice aritmético; IAcalc -Índice aritmético calculado 
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Para L. insignis os resultados foram semelhnates, embora a mortalidade de 100% dos 

insetos tenha ocorrido a partir das 12h na concentração de 5% e das 4h para a concentração de 

10%, não diferindo dos resultados obtidos com o agrotóxico comercial (Tabela 3). 

 

Tabela 2. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por superfície 

contaminada com o óleo essencial de Ocimum gratissimum L. Feira de Santana, Bahia, 2018. 

Concentrações (%) 
Mortalidade de adultos (%)   

1 h 4 h 8 h 12 h 24 h 48 h 

0,1 0,0 bA 0,0 dA 0,0 cA 0,0 cA 0,0 cA 0,0 cA 

0,5 0,0 bA 0,0 dA 0,0 cA 0,0 cA 0,0 cA 6,0 cA 

1 20,0 bB 36,0 cB 42 bB 32,5 bB 50,0 bA 64,0 bA 

5 50,0 aC 76,0 bB 90 aB 98,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

10 64,0 aB 98,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

Controle (água) 0,0 bA 2,0 dA 2,0 cA 2 cA 14,0 cA 24,0 cA 

Controle (Tween) 0,0 bA 0,0 dA 0,0 cA 2 cA 6,0 cA 6,0 cA 

Controle (clorpirifós) 66 aB 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

CV (%) 39,46      

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

Tabela 3. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por superfície 

contaminada com o óleo essencial de Lippia insignis Moldenke. Feira de Santana, Bahia, 2018. 

Concentrações (%) 
Mortalidade de adultos (%)   

1 h 4 h 8 h 12 h 24 h 48 h 

0,1 0,0 bB 0,0 cB 0,0 cB 0,0 cB 2,0 cB 40,0 bA 

0,5 0,0 bB 0,0 cB 0,0 cB 0,0 cB 4,0 cB 52,0 bA 

1 0,0 bC 6,0 bC 10,0 cC 24,0 bB 30,0 bB 50,0 bA 

5 8,0 bD 46,0 bC 78,0 bB 98,0 aA 100,0 aA  100,0 aA  

10 14,0 bB 96,0 aA 100,0 aA  100,0 aA  100,0 aA 100,0 aA  

Controle (água) 0,0 bB 0,0 cB 8,0 cB 10,0 cB 14,0 cA 24,0 cA 

Controle (Tween) 0,0 bA 0,0 cA 2,0 cA 4,0 cA 8,0 cA 12,0 cA 

Controle (clorpirifós) 66,0 aB 100,0 aA  100,0 aA  100,0 aA  100,0 aA  100,0 aA  

CV (%) 28,66           

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

Para as demais espécies as maiores concentrações também foram as que mostraram 

resultados positivos quanto à taxa de mortalidade de C. capitata. O óleo essencial da espécie E. 

fruticosa precisou de um tempo de ação do produto maior, promovendo 100% de mortalidade 

a partir das 12h, com a concentração de 10% do óleo essencial (Tabela 4). O mesmo pode ser 

verificado para L. thymoides que apesar de promover uma mortalidade elevada a partir das 8h 
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de exposição à concentração de 10%, apenas após 48h promove 100% de mortalidade (Tabela 

5). 

Tabela 4. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por superfície 

contaminada com o óleo essencial de Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth. Harley & J.F.B. 

Pastore). Feira de Santana, Bahia, 2018. 

Concentrações (%) 
Mortalidade de adultos (%)   

1 h 4h 8 h 12 h 24 h 48 h 

0,1 0,0 bB  0,0 bB 0,0 cB 0,0 cB 2,0 cB 50 bA 

0,5 0,0 bB  0,0 bB 6,0 cB 6,0 cB 18,0 cB 50 bA 

1 0,0 bB  0,0 bB 0,0 cB 0,0 cB 10,0 cB 36 bA 

5 0,0 bC 8,0 bC 56,0 bB 70,0 bA 78,0 bA 86 aA 

10 0,0 bC 20,0 bB 74,0 bA 86,0 aA 96 aA 96 aA 

Controle (água) 0,0 bB  0,0 bB 0,0 cB 0,0 cB 0,0 cB 30,0 bA 

Controle (Tween) 0,0 bA 0,0 bA 2,0 cA 4,0 cA 8,0 cA 10,0 cA 

Controle (clorpirifós) 66,0 aB 100,0 aA 100,0 aA 100 aA 100 aA 100 aA 

CV (%) 49,93           

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

 

Tabela 5. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por superfície 

contaminada com o óleo essencial de Lippia thymoides Mart. & Schauer Cham. Feira de 

Santana, Bahia, 2018. 

Concentrações (%) 
Mortalidade de adultos (%)   

1 h 4 h 8 h 12 h 24 h 48 h 

0,1 0,0 bA 0,0 bA 0,0 dA 0,0 dA 0,0 dA 8,0 dA 

0,5 0,0 bA 0,0 bA 0,0 dA 2,0 dA 4,0 dA 14,0 dA 

1 0,0 bB 0,0 bB 0,0 dB 0,0 dB 0,0 dB 28,0 cA 

5 0,0 bD 0,0 bD 24,0 cC 44,0 cB 52,0 cB 74,0 bA 

10 0,0 bE 8,0 bE 50,0 bD 64,0 bC 76,0 bB 94,0 aA 

Controle (água) 0,0 bA 0,0 bA 0,0 dA 2,0 dA 4,0 dA 4,0 dA 

Controle (Tween) 0,0 bA 0,0 bA 0,0 dA 0,0 dA 2,0 dA 4,0 dA 

Controle (clorpirifós) 66,0 aB 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

CV (%) 41,15           

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

O óleo essencial da espécie L. lasiocalycina promoveu 100% de mortalidade com 

apenas 4 horas após a aplicação do tratamento com a concentração de 10%, semelhante aos 

resultados obtidos com o controle positivo (Tabela 6), contudo, valores acima de 50% de 

mortalidade foram obtidos com a concentração de 5% a partir das 8h. O tratamento com Croton 

heliotropiifolius também se mostrou eficiente, com percentuais de mortalidade de 100% após 
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8h, utilizando-se a concentração de 10% e percentuais acima de 50% com a concentração de 

5% após 12h de exposição (Tabela 7). 

Tabela 6. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por superfície 

contaminada com o óleo essencial de Lippia lasiocalycina Cham. Feira de Santana, Bahia, 

2018. 

Concentrações (%) 
Mortalidade de adultos (%)   

1 h 4 h 8 h 12 h 24 h 48 h 

0,1 0,0 cB 4,0 cB 4,0 cB 10,0 cB 14,0 cB 54,0 bA 

0,5 2,0 cC 2,0 cC 10,0 cC 22,0 cB 28,0 cB 70,0 bA 

1 0,0 cB 10,0 cB 10,0 cB 18,0 cB 24,0 cB 74,0 bA 

5 22,0 bB 44,0 bB 54,0 cA 54,0 bA 62,0 bA 76 b,0 cA 

10 30,0 bB 84,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

Controle (água) 0,0 cA 0,0 cA 0,0 cA 2,0 cA 4,0 cA 6,0 cA 

Controle (Tween) 0,0 cA 0,0 cA 0,0 cA 0,0 cA 2,0 cA 10,0 cA 

Controle (clorpirifós) 66,0 aB 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

CV (%) 49,15           

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

Tabela 7. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por superfície 

contaminada com o óleo essencial de Croton heliotropiifolius Kunth. Feira de Santana, Bahia, 

2018. 

Concentrações (%) 
Mortalidade de adultos (%)   

1h 4h 8h 12h 24h 48h 

0,1 0,0 bB 0,0 cB 0,0 cB 0,0 cB 2,0 cB 40,0 cA 

0,5 0,0 bB 2,0 cB 2,0 cB 6,0 cB 12,0 cB 60,0 bA 

1 1,66 bC 4,0 cC 6,0 cC 10,0 cC 26,0 bB 58,0 bA 

5 6,0 bD 12,0 cD 26,0 bC 56,0 bB 68,0 bB 88,0 aA 

10 8,0 bC 76,0 bB 86,0 aB  92,0 aA 92,0 aA 100,0 aA 

Controle (água) 0,0 bB 0,0 cB 10,0 cB 14,0 cB 24,0 bA 30,0 dA 

Controle (Tween) 0,0 bA 0,0 cA 2,0 cA 4,0 cA 8,0 cA 12,0 eA 

Controle (clorpirifós) 66,0 aB 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

CV (%) 34,04           

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

Nesse sentindo, também foi calculada a CL50, a partir de diferentes concentrações do 

óleo essencial das seis espécies vegetais sobre a mortalidade de C. capitata.  

O cálculo da CL50 demonstrou um comportamento ascendente linear generalizado sobre 

o percentual de insetos mortos, com coeficiente de determinação (R2) para O. gratissimum, E. 

fruticosa C. heliotropiifolius, L. insignis, L. lasiocalycina e L. thymoides igual a 0,83, 0,77, 
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0,90, 0,93, 0,67, 0,83, respectivamente (Tabela 8). A partir da equação da reta foi possível 

estimar a concentração letal média para cada espécie. Como foi possível verificar dentro dos 

intervalos avaliados (1 à 48h) um decréscimo nos valores de CL50 em períodos maiores de 

observação, foi estabelecido o intervalo de 48h para as análises (Tabela 8).   

Para L. lasiocalycina e L. thymoides 4,43% e 3,49%, respectivamente, foram às menores 

concentrações responsáveis pela mortalidade de 50% dos indivíduos. Já para O. gratissimum, 

E. fruticosa, C. heliotropiifolius e L. insignis esse percentual de mortalidade foi atingido a partir 

da concentração de 0,99%, 0,19%, 0,36%) e 0,63%,  respectivamente, podendo ser selecionadas 

e utilizadas por diminuir os custos para o controle deste inseto, atingindo nas suas maiores 

concentrações avaliadas a 100% de mortalidade de C. capitata para todas as espécies em estudo, 

no intervalo de 48h e até em horários de avaliação menores (Tabela 8).  . 

 

Tabela 8. Concentração Letal Média (CL50) do óleo essencial de Croton heliotropiifolius 

Kunth, Lippia insignis Moldenke, Lippia lasiocalycina Cham., L. thymoides Mart. & Schauer 

Cham., Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore e Ocimum gratissimum 

L. sobre a taxa de mortalidade de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: TEPHRITIDAE). 

Feira de Santana, Bahia, Brasil, 2018. 

Espécie Período de avaliação (h) R2 

1 4 8 12 24 48 

O. gratissimum - 3,74 2,52 1,34 1,00 0,99 0,83 

E. fruticosa - 13,29 6,43 5,05 3,61 0,10 0,77 

C. heliotropiifolius 19,71 8,08 6,82 5,06 4,05 0,36 0,90 

L. insignis 14,91 5,34 3,78 2,06 1,22 0,63 0,93 

L. lasiocalycina 10,91 14,61 8,42 7,90 7,42 4,43 0,67 

L. thymoides - 10,74 9,50 7,67 6,49 3,49 0,83 

 

Benelli et al. (2012), avaliando a toxicidade de óleos essenciais de espécies botânicas 

sobre insetos adultos de C. capitata, entre elas Hyptis suaveolens (L.), verificaram que todos os 

óleos foram tóxicos contra a mosca em estudo, com mais de 50% de mortalidade. Coitinho et 

al. (2006), ao testarem o óleo de andiroba (Carapa guianensis Aubl.), copaíba (Copaifera sp.), 

eucalipto (Eucaliptus globulus Labill. e Eucaliptus citriodora Hook.), nim (Azadirachta indica 

A. Juss), pequi (Caryocar brasiliense Camb.), alecrim (Lippia gracillis HBK.) e cedro (Cedrela 

fissilis Vell.) contra S. zeamais Mots. (Coleoptera: Curculionidae), obtiveram resultados 

semelhantes ao presente trabalho, uma vez que constataram a mortalidade de até 100% dos 

indivíduos, com destaque para L. gracilis, com efeitos significativos verificados tanto na 

atividade letal quanto na atividade repelente.  
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A ação dos óleos essenciais frequentemente é atribuída a sua composição química. 

Assim, a caracterização química desses produtos é relevante, uma vez que as atividades 

biológicas apresentadas por eles devem-se à presença majoritária de alguns compostos. 

Entretanto, os óleos essenciais possuem perfil químico complexo, e a determinação do 

componente responsável pela atividade biológica é uma atividade árdua de ser realizada. No 

entanto, evidências demonstram que esses mecanismos de ação que atuam sobre o metabolismo 

e fisiologia dos insetos são devido a uma ação sinérgica de compostos variados do óleo 

essencial (ALVES et al., 2015). 

A ação inseticida também ocorre devido à inibição da acetilcolinesterase nos insetos, 

podendo ocasionar retardo de crescimento, danos na maturação, redução da capacidade 

reprodutiva e supressão de apetite, levando os insetos predadores à morte por inanição ou 

toxicidade direta (VIEGAS JÚNIOR, 2003).  

 

3.3 Contato por aplicação tópica  

 

Para todas as espécies avaliadas quanto à exposição por contato por aplicação tópica 

registrou-se uma mortalidade superior a 80%, atingindo 100% ou valores bem próximos a 

totalidade de mortos ao longo das 48hs de avaliação (Tabelas  9, 10, 11, 12, 13 e 14). Esses 

resultados são promissores uma vez que de acordo com a Instrução Normativa SDA nº 36, de 

24 de novembro de 2009, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ser 

considerado eficiente um produto inseticida deve provocar no mínimo 80% de mortalidade da 

praga (MAPA, 2009). 

Ocimum gratissimum, entre as espécies avaliadas teve destaque, pois nas primeiras 4 

horas, nas concentrações 5 e 10%, promoveu 68 e 72% de mortalidade, respectivamente, se 

igualando ao percentual de moscas mortas no tratamento com clorpirifós. Após 12h foi 

verificada a mortalidade de 90% dos insetos submetidos à pulverização com soluções de óleo 

essencial dessa espécie a 5% de concentração, não diferindo do controle positivo (Tabela 9).  

Após 24h da aplicação dos óleos essenciais das espécies E. fruticosa e L. lasiocalycina, 

nas duas maiores concentrações, obteve-se valores de 70 e 92% e 84 e 82% de mortalidade, 

respectivamente, igual estatisticamente ao resultado obtido com clorpirifós, que promoveu 

100% de mortalidade (Tabelas 10 e 11). 
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Tabela 9. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por aplicação 

tópica do óleo essencial de Ocimum gratissimum L. Feira de Santana, Bahia, 2018. 

Concentrações (%) 
Mortalidade de adultos (%)   

1 h 4 h 8 h 12 h 24 h 48 h 

0,1 0,0 cA 0,0 cA 8,0 cA 8,0 bA 12,0 cA 14,0 cA 

0,5 0,0 cA 0,0 cA 2,0 cA 4,0 bA 6,0 cA 6,0 cA 

1 0,0 cB 3,0 cB 6,6 cB 5,0 bB 8,0 cB 18,0 cA 

5 68,0 bB 82,0 bB 90,0 bB 90,0 aB 90,0 aB 100,0 aA 

10 72,0 bB 86,0 bB 86,0 bA 90,0 aA 90,0 aA 94,0 aA 

Controle (água) 0,0 cA 0,0 cA 0,0 cA 0,0 bA 0,0 cA 0,0 cA 

Controle (Tween) 0,0 cC 6,0 cC 10,0 cC 12,0 bC 24,0 bB 42,0 bA 

Controle (clorpirifós) 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

CV (%) 24,54           

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

Tabela 10. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por aplicação 

tópica com o óleo essencial de Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.). Feira de Santana, 

Bahia, 2018. 

Concentrações (%) 
Mortalidade de adultos (%)   

1h 4h 8h 12h 24h 48h 

0,1 0,0 bA 0,0 cA 0,0 dA 0,0 dA 4,0 cA 12,0 cA 

0,5 0,0 bA 0,0 cA 4,0 dA 4,0 dA 6,0 cA 18,0 bA 

1 0,0 bB 0,0 cB 3,3 dB 0,0 dB 10, 0 cA 20,0 bA 

5 6,0 bD 16,0 cD 34,0 cC 42,0 cC 70,0 aB 98,0 aA 

10 14,0 bD 46,0 bC 62,0 bB 72,0 bB 92,0 aA 100,0 aA 

Controle (água) 0,0 bA 0,0 cA 0,0 dA 0,0 dA 0,0 cA 2,0 cA 

Controle (Tween) 0,0 bB 4,0 cB 4,0 dB 14,0 dA 18,0 cA 26,0 bA 

Controle (clorpirifós) 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

CV (%) 39,39           

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de significância. 

 

Kim et al. (2003) alertaram sobre o modo de aplicação dos óleos essenciais, uma vez 

que a escolha da aplicação tópica justifica a maior efetividade da forma de aplicação desses 

compostos, por conta da afinidade entre a estrutura química e atividade biológica das 

substâncias, uma vez que quanto maior é a capacidade do composto em se ligar à camada 

lipídica (lipofilicidade), maior será a penetração deste no tegumento do inseto. Assim, estes 

compostos voláteis podem penetrar no interior do corpo do inseto como inseticida de contato, 

agir como repelentes, afetar parâmetros biológicos e interferir na reprodução dos insetos. 
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Tabela 11. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por aplicação 

tópica com o óleo essencial de Lippia lasiocalycina Cham. Feira de Santana, Bahia, 2018. 

Concentrações (%) 
Mortalidade de adultos (%)   

1h 4h 8h 12h 24h 48h 

0,1 0,0 bB 8,0 cB 16,0 cB 24,0 cB 48,0 bA 66,0 bA 

0,5 2,0 Bb 4,0 cB 12,0 cB 18,0 CB 52,0 bA 68,0 bA 

1 0,0 bB 0,0 cB 12,0 cB 20,0 cB 52,0 bA 64,0 bA 

5 2,0 bC 30,0 bB 60,0 bB 70,0 bA 84,0 aA 92,0 aA 

10 0,0 bC 44,0 bB 48,0 bB 70,0 bA 82,0 aA 90,0 aA 

Controle (água) 0,0 bA 0,0 cA 0,0 cA 0,0 cA 2,0 dA 8,0 dA 

Controle (Tween) 0,0 bB 4,0 cB 10,0 cB 12,0 cB 24,0 cA 42,0 cA 

Controle (clorpirifós) 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

CV (%) 44,09           

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de significância. 

 

 

 

 

Tabela 12. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por aplicação 

tópica com o óleo essencial de Lippia insignis Mondenk. Feira de Santana, Bahia, 2018. 

Concentrações (%) 
% de mortalidade de adultos   

1h 4h 8h 12h 24h 48h 

0,1 0,0 cA 0,0 cA  0,0 dA  2,0 cA  4,0 dA  4,0 dA 

0,5 0,0 cA 0,0 cA 0,0 dA 0,0 cA 0,0 dA 0,0 dA 

1 0,0 cB 0,0 cB 1,66 dB 7,5 cB  20,0 cA  26,0 cA  

5 10,0 cD 10,0 cD 28,0 cC 48,0 bB  76,0 bA 90,0 bA  

10 26,0 bD 26,0 bD 44,0 bC  54, 0 bB   62,0 bB  88,0 bA  

Controle (água) 0,0 cA  0,0 cA  0,0 dA  0,0 cA  0,0 dA  0,0 dA  

Controle (tween) 0,0 cB  2,0 cB 4,0 dB  4,0 cB  10,0 dB  24,0 cA  

Controle (Clorpirifós) 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

CV (%) 29,88           

Médias seguidas por letras distintas, maiúscula na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de significância. 
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Tabela 13. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por aplicação 

tópica com o óleo essencial de Lippia thymoides. Feira de Santana, Bahia, 2018. 

Concentrações (%) 
% de mortalidade de adultos   

1h 4h 8h 12h 24h 48h 

0,1 2,0 c 2,0 dC 2,0 dC  2,0 cC  12,0 cB  38,0 dA  

0,5 0,0 c 4,0 dC  4,0 dC  10,0 bB  16,0 cB  34,0 cA  

1 0,0 c 2,0 d 2,0 d 2,0 c 34,0 b 54,0 c 

5 2,0 c 38,0 c 70,0 c 96,0 a 98,0 a 100,0 a  

10 40,0 b 72,0 b 88,0 b 100,0 a 100,0 a 100,0 a 

Controle (água) 0,0 c 0,0 d 0,0 d 0,0 c 0,0 d 2,0 d 

Controle (tween) 0,0 c 2,0 d 4,0 d 4,0 c 10,0 c 24,0 c 

Controle (Clorpirifós) 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

CV (%) 19,08           

Médias seguidas por letras distintas, maiúscula na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de significância. 

 

Tabela 14. Porcentagem de mortalidade de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por aplicação 

tópica com o óleo essencial de Croton heliotropiifolius.  Feira de Santana, Bahia, 2018. 

Concentrações (%) 
% de mortalidade de adultos   

1h 4h 8h 12h 24h 48h 

0,1 0,0 cA 0,0 cA   0,0 cA  0,0 cA  0,0 cA  0,0 cA  

0,5 0,0 cA  0,0 cA   0,0 cA  0,0 cA  2,0 cA  8,0 cA 

1 0,0 cA  0,0 cA   0,0 cA  5,0 cA  4,0 cA  10,0 cA  

5 0,0 c 36,0 bC  62,0 bB  86,0 bB  96,0 aA  96,0 bA  

10 52,0 bB  94,0 aA  100,0 aA  100,0 aA  100,0 aA  100,0 aA 

Controle (água) 0,0 cA  0,0 cA   0,0 cA  0,0 cA  0,0 cA  2,0 cA  

Controle (tween) 0,0 cB  2,0 cB  4,0 cB  4,0 cB 10,0 bB 24,0 cA 

Controle (Clorpirifós) 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 

CV (%) 21,62           

Médias seguidas por letras distintas, maiúscula na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de significância. 

 

Verificou-se um aumento na CL50 dos óleos essenciais das espécies, quando comparada 

aos valores obtidos com o tratamento via superfície de contato (O. gratissimum (2,6), 

E.fruticosa (5,9), C. heliotropiifolius (2,6%), L. insignis (3,6%), L. lasiocalycina (5,74%), 

exceto para L. thymoides em que houve uma redução dessa concentração de 3,49% para 0,81% 

(Tabela 15).  
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Tabela 15. Concentração Letal Média (CL50) do óleo essencial de Croton heliotropiifolius 

Kunth, Lippia insignis Moldenke, Lippia lasiocalycina Cham., L. thymoides Mart. & Schauer 

Cham., Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore e Ocimum gratissimum 

L. sobre a taxa de mortalidade de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: TEPHRITIDAE). 

Feira de Santana, Bahia, Brasil, 2018. 

Espécies CL50 

Ocimum gratissimum 2,67 

5,90 

2,62 

3,61 

5,74 

0,81 

Epligiella fruticosa 

Croton heliotropiifolius 

Lippia insignis 

Lippia lasiocalycina 

Lippia thymoides 

 

3.4 Teste de oviposição 

 

Os resultados mostraram que a mortalidade de adultos de C. capitata foi 

significativamente superior quando os frutos foram tratados com óleo de todas as espécies 

botânicas em concentrações a partir de 5%, não diferindo do tratamento a 10% para todas as 

espécies, e do tratamento a 1% em E. fruticosa e L. thymoides (Tabela 16).  

 

Tabela 16. Mortalidade média de adultos de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) após contato com fruto de uva (Vitis vinifera L.) tratados com óleos de Croton 

heliotropiifolius Kunth, Lippia insignis Moldenke, Lippia lasiocalycina Cham., Lippia 

thymoides Mart. & Schauer Cham., Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. 

Pastore e Ocimum gratissimum L. Feira de Santana, Bahia, 2018. 

Concentrações 

(%) 

Número de adultos mortos   

O. 

gratissimum 

E. 

fruticosa 

C. 

heliotropiifolius 

L. 

insignis 

L. 

lasiocalycina 

L. 

thymoides 

0,1 0,0 c 0,4 b 0,0 b 0,4 b 1,0 b 3,2 b 

0,5 1,8 b 0,2 b 0,0 b 0,2 b 1,4 b 3,2 b 

1   2,2 b 1,6 a 0,0 b 1,4 b 2,0 b 4,4 a 

5 3,4 a 1,2 a 1,8 a 2,4 a 5,0 a 5,0 a 

10 3,8 a 2,8 a 1,6 a 3,6 a 4,8 a 4,8 a 

Controle 

(Água) 

 

 0,0 c 0,0 b 0,0 b   0,0 b 0,0 c 0,0 c 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 

5% de significância. 

 

 

Quanto à oviposição, verificou-se que os frutos tratados com os óleos de todas as 

espécies, exceto L. insigns, promoveram significativa redução no número de larvas nas 

concentrações acima de 0,5%, com destaque para os óleos das espécies C. heliotropiifolius e L. 
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lasiocalycina que apresentaram efeito significativo na menor concentração testada (Tabela 17). 

Já nos frutos tratados com óleo nas concentrações 0,1%, 0,5% e 1%, o número de pupas não 

diferiu do observado no tratamento controle, exceto para C. heliotropiifolius e L. lasiocalycina, 

em que foi verificada uma redução significativa em todas as concentrações testadas e para L. 

insignis em que não houve diferença significativa entre os tratamentos. 

 

Tabela 17. Número médio de larvas de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) obtidas em frutos de uva (Vitis vinifera L.), tratados com óleos essenciais das 

espécies Croton heliotropiifolius Kunth, Lippia insignis Moldenke, Lippia lasiocalycina 

Cham., L. thymoides Mart. & Schauer Cham., Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley 

& J.F.B. Pastore e Ocimum gratissimum L. Feira de Santana, Bahia, 2018. 

Concentrações 

(%) 

Número de larvas   

O. 

gratissimum 

E. 

fruticosa 

C. 

heliotropiifolius 

L. 

insignis 

L. 

lasiocalycina 

L. 

thymoides 

0,1 18,6 a 5,4 a 0,0 b 4,0 a 1,0 b 1,4 a 

0,5 0,0b 4,0 a 0,0 b 0,0 a 0,0 b 0,0 b 

1 0,0 b 0,4 b 0,0 b 0,0 a 0,0 b 0,0 b 

5 0,0 b 0,0 b 0,0 b 0,0 a 0,0 b 0,0 b 

10 0,0 b 0,0b 0,0 b 0,0 a 0,0 b 0,0 b 

Controle 18,6 a 2,6 a 2,6 a 2,6 a 2,6 a 2,6 a 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 

5% de significância.  

 

A significante redução no número de larvas verificada em frutos de uva tratados com 

óleos essenciais pode estar diretamente relacionada ao efeito de repelência e/ou deterrência à 

oviposição de adultos de C. capitata bem como ao efeito de mortalidade, uma vez que nas 

maiores concentrações de óleo utilizadas a mortalidade foi significativamente superior em 

relação aos demais tratamentos. Já Alves et al. (2015), avaliando os óleos de O. gratissimum e 

L. alba, verificaram efeitos tóxicos sobre o ciclo de vida do Callosobruchus maculatus, inibindo 

em mais de 80% a oviposição e mais de 98% a emergência de novos insetos. Estes autores 

atribuem essa ação repelente e inseticida a composição química desses produtos`. O óleo de O. 

gratissimum apresentou como compostos majoritários o eucaliptol (14,8%) e o eugenol (74,5%) 

e para L. alba α-santaleno (35,8%) e β-sinensal (17,7%). 

A atividade inseticida também foi verificada por Mello et al. (2014), com óleo 

essencial de Hyptis marrubioides Epl., o qual provocou mortalidade total de adultos de Zabrotes 

subfasciatus e nenhuma oviposição. 
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3.5 Repelência 

 

Os resultados da análise estatística para o teste de repelência de C. capitata em uvas 

tratadas com óleos essenciais de O. gratissimum, C. heliotropiifolius e E. Fruticosa na 

concentração de 5% demonstrou diferenças significativas. Para O. gratissimum e C. 

heliotropiifolius verificou-se maior preferência para os frutos que receberam tratamento apenas 

com água (controle), enquanto que nos frutos tratados com os óleos essenciais a repelência 

média foi de 60% (Figura 1). No entanto, quando os frutos receberam o tratamento com óleo 

essencial de E. fruticosa verificou-se maior preferência do inseto aos frutos tratados com o óleo, 

atraindo aproximadamente 80% dos indivíduos (Figura 1).    

 

Figura 1. Percentual de preferência de Ceratitis capitata (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) por frutos de uva (Vitis vinifera L.) tratados ou não com soluções de óleos 

essenciais de Ocimum gratissimum, Croton heliotropiifolius e Eplingiella fruticosa na 

concentração de 5%. Feira de Santana, Bahia. 2018. 

 

 

 

Por meio do índice de repelência (IR) também foi possível verificar que o óleo essencial 

das espécies O. gratissimum e C. heliotropiifolius apresentaram maior repelência quando 

comparado ao controle, apresentando um IR menor que 1 (0,81 e 0,43, respectivamente), sendo 
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classificado como repelente. E. fruticosa mostrou uma menor repelência do tratamento, com IR 

de 1,59, sendo classificado como atrativo (Tabela 18). 

 

Tabela 18. Percentual de repelência do óleo de Croton heliotropiifolius Kunth, Lippia insignis 

Moldenke, Lippia lasiocalycina Cham., L. thymoides Mart. & Schauer Cham., Eplingiella 

fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore e Ocimum gratissimum L. sobre Ceratitis 

capitata (WIED.) (DIPTERA: TEPHRITIDAE), calculado partir do percentual de preferência 

de insetos que se deslocaram para a área contendo uva tratada com óleo essencial (5%) e tratada 

apenas com água (controle) após 24 horas. 

  

Uva 

tratada    Uva controle 
IR  CLASSIFICAÇÃO 

Espécies Percentual de preferência 

Ocimum gratissimum 32,00  52,00 0,81 R 

Epligiella fruticosa 78,00  20,00 1,59 A 

Croton heliotripiifolius  16,00  60,00 0,43 R 

Índice de Repelência (IR) = 2G/ (G+P), onde G = % de insetos atraídos no tratamento e P = % 

de insetos atraídos na testemunha. Classificação: R = repelente (IR<1); A = atraente (IR>1); N 

= neutro (IR=1). 

Baseando-se nos índices de repelência, os óleos de C. pulegiodorus, O. basilicum e M. 

urundeuva apresentaram em todas as concentrações efeito repelente. Para o óleo de C. 

heliotropiifolius as doses 20 e 5μl/mL  foram classificadas como neutras e as demais repelentes 

(BRITO et al., 2015).   

 As espécies de Croton possuem constituintes químicos com diversas propriedades 

biológicas e, por isso, esse gênero está classificado como o mais rico da família como fonte de 

compostos bioativos (GUERRERO et al., 2004). Brito et al. (2018) avaliaram a composição 

química de Croton heliotropiifolius Kunth., identificaram 32 constituintes químicos, destes, 

limoneno (16.9%) foi o principal composto, seguido do α-pineno (13.3%), cariofileno (12.1%), 

biciclogermacreno (10,3%) e γ-terpineno (9,6%). Os monoterpenos são encontrados em maior 

quantidade nos óleos essenciais e são responsáveis pelos distúrbios fisiológicos e 

comportamentais dos insetos, o que explica a escolha do inseto ao feijão não tratado com o óleo 

essencial, assim como a sua preferência para oviposição e alimentação (COITINHO et al., 

2011). 

Silva et al. (2012), avaliando o efeito de extrato metanólico de folhas de neem em 

diferentes concentrações (0, 10000, 18000, 32000 e 56000 ppm), observaram efeito inibitório 

da oviposição para as moscas em concentrações maiores ou iguais a 18.000 ppm (1,8%), em 

que a quantidade total de ovos colocados nas respectivas condições de controle foi superior a 

75%. Inibir o comportamento de oviposição de moscas fêmeas de C. capitata é de suma 
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importância, uma vez que uma simples punctura significa um dano às frutas-alvo. Assim, 

alternativas que gerem a redução no número dessas puncturas e consequentemente da 

oviposição são promissoras e de valiosa importância para o manejo dessa praga (SILVA et al., 

2012). 

A atividade repelente é o efeito mais comum em óleos essenciais obtidos de plantas. 

Esse efeito é atribuído por BRITO et al. (2015) aos compostos terpênicos, que, por sua vez, são 

responsáveis por modificações que ocorrem no sistema nervoso dos insetos em razão da 

inibição da acetilcolinesterase, provocando a falência do sistema respiratório, alterações 

fisiológicas e físicas nos insetos. 

De acordo com Benelli et al. (2012), os óleos essenciais, em geral, manifestam algum 

efeito nocivo e tóxico contra os adultos de moscas-das-frutas. Entretanto, existem óleos que 

também atuam de outras formas, como na atratividade aos insetos, como verificado nesse 

trabalho com a espécie E. fruticosa. Dessa forma, tem sido sugerida a possibilidade de 

desenvolvimento de tecnologias alternativas que possam aliar essas duas potencialidades do 

produto, a atração e a letalidade, sugerindo a possibilidade de utilização desses óleos para o 

desenvolvimento de iscas inseticidas (BENELI et al., 2012). Ghabbari et al. (2018) verificaram 

que o extrato de Ruta graveolens não somente apresentou uma importante atividade inseticida, 

mas também atuou estimulando uma resposta positiva quanto à oviposição, em comparação 

com o controle Assim, esse extrato tem atuação como atraente, estimulante da oviposição e 

propriedades inseticidas em relação a adultos de C. capitata. A incorporação de tal extrato ou 

seus componentes em isca alimentar pode ser útil nas estratégias de controle de "atrair e matar" 

(LESKEY et al., 2014). 

Como verificado por meio de diferentes métodos de exposição, os compostos voláteis 

agem sobre o inseto-alvo por diferentes modos, penetrar no interior do corpo do inseto como 

inseticida de contato, como repelentes ou afetar parâmetros biológicos e interferir na 

reprodução e alimentação dos insetos (KIM et al., 2003), além de poder apresentar múltiplas 

ações. 

 

3.6 Ensaio de fitotoxidade dos óleos essenciais  

 

Não foi verificado nenhum sintoma nas folhas em resposta à aplicação dos óleos 

essenciais das espécies avaliadas. Assim, os óleos essenciais de Ocimum gratissimum, 

Eplingiella fruticosa, Croton heliotropiifolius, Lippia insignis, Lippia lasiocalycina, Lippia 



76 

 

 

 

thymoides não foram fitotóxicos sobre as folhas acerola (Figura 2) e manga (Figura 3) nas 

concentrações 2,67; 5,90; 2,62; 3,61; 5,74 e 0,81%, respectivamente. 

 

Figura 2. Planta de aceroleira (Malpighia emarginata D.C.). Detalhe das folhas (A); mudas em 

perfeito estado três dias após a aplicação das soluções dos óleos essenciais (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Planta de mangueira (Mangifera indica L.). Detalhe das folhas (A); mudas em 

perfeito estado três dias após a aplicação das soluções dos óleos essenciais (B). 

    

 

 

Sobrinho et al. (2018) também não constataram fitotoxidade em mudas de cajueiro para 

óleos essenciais de L. sidoides, O. gratissimum e O. micranthum com concentrações abaixo de 

0,5%, no entanto, acima de 1% foi verificado fitotoxidade nas folhas, flores e frutos. Braga 

Sobrinho et al. (2012) constaram danos de até 20% quando o óleo de O. gratissimum a 0,5% 
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foi aplicado em folhas de meloeiro (Cucumis melo L.). Devido a essas variações quanto às 

respostas das mudas de frutíferas e hortaliças aos tratamentos com produtos a base de óleos 

essenciais é imprescindível a realização de testes preliminares ou associados nesses trabalhos 

que visam o controle de pragas. Dessa forma, é possível ajustar uma formulação e concentração 

adequada que possa evitar ou minimizar esses efeitos fitotóxicos (MORDUE e NISBET, 2000). 

Esses resultados sugerem a necessidade de se buscar uma metodologia que possibilite mais 

acurácia para avaliar a fitotoxidade dos óleos essenciais testados nesse trabalho. 

 

3.7   Avaliação da letalidade contra abelhas  

 

Constatou-se diferença significativa entre os tratamentos, mas não entre os tempos de 

avaliação. Os resultados dos testes de contato tópico mostraram que as soluções de óleos 

essenciais não causaram mortalidade significativa em operárias de Apis mellifera quando 

comparadas ao controle negativo. No entanto, o controle positivo clorpirifós destacou-se com 

100% de mortalidade das abelhas já nas primeiras horas de avaliação, apresentando-se como 

um produto altamente tóxico e letal a esses insetos sociais (Tabela 18).  

 

Tabela 18. Porcentagem de mortalidade de abelhas (Apis mellifera), após tratamento com óleos 

essenciais de Croton heliotropiifolius Kunth, Lippia insignis Moldenke, Lippia lasiocalycina 

Cham., Lippia thymoides Mart. & Schauer, Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & 

J.F.B.Pastore e Ocimum gratissimum L. 

  Mortalidade de abelhas (%) 

Tratamentos 24h 48h    

Lippia insignis 4,0 b 8,0 c 

Lippia thymoides 4,0 b 4,0 c 

Lippia lasiocalycina 12,0 b 24,0 b 

Croton heliotropiifolius 2,0 b 4,0 c 

Ocimum gratissimum 2,0 b 6,0 c 

Eplingiella fruticosa 8,0 b 26,0 b 

Controle (água) 6,0 b 14,0 b 

Controle (Tween) 4,0 b 10,0 b 

Controle (clorpirifós) 100,0 a 100,0 a 

CV (%) 53,45    

Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 

significância. 

 

A atividade dos óleos essenciais sobre as abelhas é altamente questionada e complexa, 

em vista da grande diversidade de respostas quanto à toxicidade a esses organismos. Xavier 

(2009) verificou que grande parte dos inseticidas à base de óleos essenciais causou apenas 

repelência aos adultos de A. mellifera, no entanto, o óleo de citronela foi tóxico para as larvas. 



78 

 

 

 

Além da diversidade de óleos e seus constituintes, a concentração e as formulações utilizadas 

se tornam o diferencial de algumas soluções, não apresentando toxidade em baixas 

concentrações. 

Cintra et al. (2002) relataram sobre essa complexidade do efeito de inseticidas à base 

de óleos essenciais no controle de insetos, constatando que eles podem ser tão deletérios aos 

insetos quanto os inseticidas sintéticos. 

 

5. CONCLUSÃO  

Os óleos essenciais de Croton heliotropiifolius, Lippia insignis, Lippia lasiocalycina, 

Lippia thymoides, Ocimum gratissimum e Eplingiella fruticosa são eficientes sobre a 

mortalidade de adultos de C. capitata e apresentam ação repelente, ao inibir a ocorrência de 

oviposição de C. capitata nos frutos de uva (Vitis vinifera L.). Os óleos essenciais de Ocimum 

gratissimum e Croton heliotropiifolius demonstram ter ação repelente e o de Eplingiella 

fruticosa atraente, na concentração de 5%. Os tratamentos não apresentaram toxicidade a Apis 

mellifera nas concentrações testadas, nem fitotoxicidade as mudas  
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CAPÍTULO III 

 

 

ATIVIDADE INSETICIDA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE ESPÉCIES MEDICINAIS E 

AROMÁTICAS SOBRE Anastrepha fraterculus (WIED.) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) 

 

RESUMO 

Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) (Diptera: Tephritidae), conhecida como moscas-

das-frutas-sul-americana, é uma praga que causa elevados prejuízos à fruticultura em todo o 

mundo. Atualmente, principal forma de controle dessa praga é por meio de iscas tóxicas e da 

pulverização com inseticidas fosforados, o que tem provocado danos ao ambiente, animais e 

seres humanos, além de criar barreiras para a exportação de frutas. O objetivo desse trabalho 

foi avaliar o efeito de óleos essenciais das espécies aromáticas Croton heliotropiifolius, Lippia 

insignis, Lippia lasiocalycina, Lippia thymoides, Eplingiella fruticosa e Ocimum gratissimum 

sobre a mortalidade, oviposição e preferência de adultos de A. fraterculus. Foram realizados 

testes de contato por aplicação tópica, de oviposição e repelência. Utilizaram-se soluções de 

óleos essenciais nas concentrações de 0,1, 0,5, 1, 5 e 10%; como controle negativo, água 

destilada e solução de Tween 80 (2%) e o como controle positivo o inseticida clorpirifós. Para 

o teste de contato tópico, L. lasiocalycina e O. gratissimum se destacaram, provocando 98% e 

100% de mortalidade de adultos de A. fraterculus, respectivamente. Quanto à oviposição e no 

teste de preferência foi verificado que os óleos essenciais das espécies L. insignis, L. thymoides, 

E. fruticosa e O. gratissimum são atrativas enquanto que o de C. heliotropiifolius foi repelente. 

 

Palavra-chave: óleos essenciais, bioinseticidas, manejo integrado de pragas, mosca-das-

frutas 

 

ABSTRACT 

 

Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) (Diptera: Tephritidae), known as South American 

fruit flies, is a pest that causes heavy damage to fruit crops worldwide. Currently, its main form 

of control is through toxic baits and spraying with phosphorus insecticides, which has caused 

damage to the environment, animals and humans, as well as creating barriers to the exportation 

of fruits. The objective of this work was to evaluate the effect of essential oils of aromatic 

species Croton heliotropiifolius, Lippia insignis, Lippia lasiocalycina, Lippia thymoides, 

Eplingiella fruticosa and Ocimum gratissimum on adults of A. fraterculus. Contact tests were 

performed by topical application, oviposition and repellency. Essential oil solutions in 

concentrations of 0.1, 0.5, 1, 5 and 10% were used and, as negative control distilled water and 

tween 80 solution (2%) and positive control the conventional insecticide Clorpirifós. The 

experimental design was completely randomized with 5 replicates of 10 insects for all 

bioassays. The percentage of mortality was evaluated. For the topical contact test L. 

lasiocalycina (98%) and O. gratissimum (100%) stand out with the highest percentage of 

mortality of A. fraterculus adults, regarding species oviposition and in the preference test it was 

found that L. insignis, L. thymoides, E. fruticosa and O. gratissimum species are attractive and 

C. heliotropiifolius is repellent. 

 

Keywords: essential oils, bioinsecticides, integrated pest management, fruit fly 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As moscas-das-frutas são as pragas que causam os maiores prejuízos à fruticultura em 

todo o mundo. Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) (Diptera: Tephritidae), conhecida 

como mosca-das-frutas-sul-americana, é uma das espécies mais conhecidas, por causarem 

danos em uma diversidade de frutíferas, nativas ou exóticas, sendo classificada como polífaga, 

e por ser amplamente dispersa em todo continente Americano (KOVALESKI et al., 2000; 

ZUCCHI, 2008). 

Os prejuízos podem ser diversos, diretamente pelos danos causados pelas larvas no 

fruto, resultando em perdas e grandes prejuízos na produção, como indiretamente limitando as 

exportações, uma vez que se classificam como pragas quarentenárias, devido as barreiras 

fitossanitárias impostas pelos países importadores, que exigem a ausência de pragas e resíduos 

químicos (BUAINAIN; BATALHA, 2007; PARANHOS et al., 2007). 

A fruticultura brasileira é uma das principais atividades econômicas do país, tendo cada 

vez mais destaque nacional e internacional. No entanto, o Brasil, mesmo sendo considerado o 

terceiro maior produtor mundial de frutas, ocupa apenas a 23ª posição em exportações, uma vez 

que apenas 2% de sua produção tem esse destino (IBRAF, 2019; ABRAFRUTAS, 2018). Isso 

tem reflexo direto nos índices de produção do Nordeste, uma das regiões que mais se destacam 

nesse setor, em que a maior parte das frutas produzidas são consumidas no mercado interno e 

apenas uma pequena parcela é exportada. Diversos são os fatores responsáveis por esse baixo 

desempenho, dentre eles estão os entraves comerciais e fitossanitários (VIDAL e XIMESES, 

2016). 

No país, as principais práticas adotadas no controle da erradicação dessa praga são o uso 

de iscas tóxicas e a pulverização com inseticidas fosforados (BORGES et al., 2015). Entretanto, 

estes se caracterizam por apresentar elevada toxicidade, baixa seletividade aos inimigos 

naturais e grande período de carência (KOVALESKI e RIBEIRO, 2003). 

Diante desses efeitos adversos, estudos vêm sendo realizados buscando alternativas e 

tecnologias sustentáveis que minimizem a utilização dos agrotóxicos e promovam o emprego 

de produtos ecologicamente corretos e seletivos, ou seja, que tenham a capacidade de controlar 

as pragas, porém não venham afetar a população de insetos benéficos (CORRÊA e SALGADO, 

2011). 

A utilização de óleos essenciais com propriedades inseticidas é cada vez mais frequente, 

em vista da comprovação da efetividade desses produtos sobre as principais espécies causadoras 

de dano (BRAGA e SILVA et al., 2019). Benilli et al. (2012) verificaram efeitos tóxicos 
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expressivos dos óleos de cinco espécies vegetais sobre adultos de Ceratitis capitata e Buentello- 

-wong et al., (2016), comprovaram que em estudos que o óleo essencial de Eugenia 

caryophyllus L. foi tóxico a adultos de Anastrepha ludens (Loew). 

Por outro lado, o semiárido brasileiro apresenta um elevado número de espécies vegetais 

aromáticas, ricas em óleos essenciais com compostos comprovadamente ativos contra insetos, 

com destaque para as famílias Verbenaceae, Lamiaceae e Euphorbiaceae. A maioria dessas 

espécies encontra-se em estado nativo, não domesticado, podendo virem a se constituir em fonte 

de renda para a população. 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito dos óleos essenciais das 

espécies Croton heliotropiifolius Kunth, Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & 

J.F.B. Pastore, Lippia insignis Moldenke, Lippia lasiocalycina Cham., Lippia thymoides Mart. 

& Schauer Cham. (Verbenaceae) e Ocimum gratissimum L. sobre adultos de Anastrepha 

fraterculus. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Obtenção de Anastrepha fraterculus 

 

Os insetos adultos de Anastrepha fraterculus foram provenientes de criação estoque 

estabelecida no Laboratório de Entomologia da Embrapa Semiárido, localizada em Petrolina-

PE, mantidas em condições controladas de temperatura, umidade e luz (25 ± 1ºC, 60-75% e 

fotofase de 12 horas). As moscas-das-frutas foram mantidas em gaiolas teladas e alimentadas 

com dieta a base de açúcar refinado, germe de trigo, levedura de cerveja e água. Para a coleta 

dos adultos, foi utilizado um aspirador entomológico manual. 

 

2.2 Obtenção e análise dos óleos essenciais 

 

A coleta das espécies foi realizada no município de Feira de Santana-BA: Croton 

heliotropiifolius (Voucher 243187) em populações naturais localizadas no campus da 

Universidade Estadual de Feira de Santana e Lippia insignis (Voucher 243189), Lippia 

lasiocalycina (Voucher 240988), Lippia thymoides (Voucher 243190), Ocimum gratissimum 

(Voucher 243191) e Eplingiella fruticosa (Voucher 243188) na Coleção de Plantas Medicinais 

e Aromáticas do Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana (HUEFS). Estas 

foram depositadas e identificadas no herbário desta mesma instituição (HUEFS). As folhas 

coletadas foram secas à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, até peso constante, para 

estabilização do material. Posteriormente, foram destinadas para a extração do óleo essencial. 
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A extração e análise dos óleos essenciais foram realizadas no Laboratório de Química 

de Produtos Naturais e Bioativos (LAPRON) da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS). Na extração dos óleos, 100 g de folhas secas de cada tratamento foram trituradas em 

liquidificador com água destilada e, em seguida, adicionadas em balão de vidro contendo água 

destilada em volume suficiente para cobertura total do material vegetal. O método de extração 

foi por hidrodestilação utilizando-se o aparelho de Clevenger, acoplado a balões de vidro, que 

foram aquecidos por mantas térmicas elétricas com termostato. A extração foi conduzida 

durante três horas, contadas a partir da condensação da primeira gota, sendo verificado o 

volume de óleo extraído na coluna graduada do aparelho de Clevenger. Após a extração foi 

adicionado ao óleo o sulfato de sódio anidro para eliminação da água residual. Posteriormente, 

com o uso da pipeta do tipo Pasteur, o óleo foi coletado e acondicionado em frascos de vidros, 

etiquetados e armazenados em freezer comercial a -15 ºC até a realização da análise química e 

dos testes biológicos. 

A análise da composição química dos óleos essenciais foi realizada por cromatografia 

gasosa acoplada a um detector de ionização em chama (CG/DIC) e cromatografia de fase gasosa 

acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). Na análise por Cromatografia Gasosa foi 

utilizado um Cromatógrafo Varian® CP-3380, equipado com detector de ionização em chama 

(DIC) e coluna capilar Chrompack CP-SIL 5 (30 m x 0,5mm, com espessura do filme de 0, 25 

μm), temperatura do injetor de 220 °C e do detector de 240 °C, hélio como gás de arraste (1 

mL/min), com programa de temperatura do forno de: 60 °C a 240 °C (3 °C/min), 240 °C (20 

min). As análises por CG/EM foram realizadas em Cromatógrafo Shimadzu® CG-2010 

acoplado a Espectrômetro de Massas CG/MS-QP 2010 Shimadzu®, coluna capilar B-5ms (30 

m x 0,25 mm, com espessura de filme 0,25 μm), temperatura do injetor 220 °C, gás de arraste 

hélio (1 mL/min), temperatura da interface de 240 °C, temperatura da fonte de ionização de 240 

°C, energia de ionização 70 eV, corrente de ionização: 0,7 kV e programa de temperatura do 

forno:60 °C a 240 °C (3 °C/min), 240 °C (20 min). 

Previamente às análises no CG/DIC e CG/EM, aproximadamente 0,05 g de cada 

amostra de óleo essencial foi pesada em balança analítica e diluída em 1000 μL do solvente 

acetato de etila. O volume de 0,2 μL desta solução foi injetado, sob as mesmas condições 

supracitadas, no CG/DIC e no CG/EM com razão de split de 1:100. A determinação dos índices 

aritméticos foi efetuada empregando-se uma solução a 5% de n-alcanos (C8 a C24). A 

identificação dos constituintes foi realizada por espectrometria de massas e por meio do índice 

aritmético de cada pico, conforme fórmula descrita por Adams (2007): AI= 100 N + 100.[Tr 
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(A) - Tr (N)]/ [Tr (N+1) - Tr (N)], onde AI é o Índice aritmético; N: Número de átomos de 

carbono do padrão do alcano (C8 a C24); Tr (A): tempo de retenção do pico calculado; Tr (N) = 

tempo de retenção do alcano correspondente ao pico calculado e Tr (N + 1) = tempo de retenção 

do alcano que elui posteriormente ao pico calculado, obtido pela co-injeção da amostra com a 

série homóloga de n-alcanos.  

Cada pico do cromatograma foi identificado pelo seu espectro de massas, por 

comparação com a biblioteca do equipamento (WileyNist 21 e Nist 72), através de fontes da 

literatura (ADAMS, 2007; JOULAIN; KONIG, 1998) e injeções de padrões autênticos. Foram 

realizadas três injeções do óleo essencial por espécie, obtendo-se a concentração média para 

cada constituinte. A quantificação do percentual relativo foi obtida com base nas áreas dos picos 

cromatográficos correspondentes pelo método da normalização da área (%). 

 

2.3. Bioensaios 

 

Os bioensaios foram realizados no Laboratório de Entomologia da Embrapa Semiárido, 

em sala com temperatura e umidade ambientes. Após os testes preliminares, em que foi possível 

estabelecer uma faixa inicial de concentração (10%), e baseada na viabilidade econômica os 

óleos essenciais das espécies foram diluídos e cinco concentrações foram testadas 0,1, 0,5, 1, 5 

e 10%. Grupos controle com Tween 80, água destilada e o agrotóxico clorpirifós (100 mL: 100 

L) também foram preparados para todos os testes. Foram realizados testes de contato por 

aplicação tópica, oviposição e repelência. 

 

2.3.2 Contato por aplicação tópica 

 

Na aplicação tópica, a pulverização foi realizada com o auxílio de uma Torre de Potter 

(BurkardScientific, UK) a uma pressão de 5Lbs. pol2 

Os insetos provenientes da criação estoque foram transferidos para recipientes plásticos 

de poliestireno de 200 mL os quais foram colocados em geladeira, expostos à temperatura de 

±4ºC por 3 min para facilitar manipulação. Posteriormente, os insetos foram transferidos para 

placas de Petri e submetidos à aplicação tópica com 1 mL das soluções de óleo essencial em 

teste. 

Com o auxílio de uma pinça, as moscas foram retiradas e acondicionadas novamente 

nos recipientes plásticos, tampados com tecido voil. Cada recipiente representou uma unidade 

amostral. Após cada tratamento, a torre foi lavada com água destilada e acetona para 

descontaminação do tratamento anterior. 
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Cada recipiente continha dieta a base de açúcar refinado, germe de trigo, levedura de 

cerveja e água, e foram mantidos em condições ambientais. Avaliou-se a mortalidade dos 

insetos às 24 e 48 horas após exposição às soluções. 

O ensaio foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado, com 

cinco repetições por tratamento, sendo cada repetição constituída de 10 insetos não sexados, 

com idade de 3 a 5 dias. 

 

2.3.3 Teste de oviposição 

 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com cinco 

repetições por tratamento. Cada unidade amostral foi constituída de um recipiente plástico 

(capacidade para 200 mL) com tampa plástica, contendo um fruto de uva (Vitis vinifera L.), um 

recipiente com dieta artificial a base de açúcar, gérmen de trigo, levedura de cerveja (Bionis®) 

e água e um rolete de algodão embebido com água. 

Os frutos foram imersos na solução de óleo essencial por 1 min. Posteriormente, os 

frutos foram dispostos sobre papel toalha para secar em temperatura ambiente. Após estarem 

secos, foram acondicionados no recipiente plástico. Em cada unidade amostral, foram 

transferidos três fêmeas e dois machos de Anastrepha fraterculus, com idades entre 5 e 10 dias. 

As observações foram realizadas 24 horas após a aplicação dos tratamentos, quando foi 

realizada a retirada dos frutos, os quais foram transferidos para outros recipientes plásticos 

(capacidade de 200 mL), mantidos por um dia, quantificando-se o número de ovos em cada 

fruto. 

 

2.3.4 Teste de repelência 

  

Para avaliar o efeito repelente, foram confeccionadas arenas compostas de dois 

recipientes plásticos (200 mL), interligados por duas garrafas plásticas de água mineral (500 

mL) e voil. Foram colocados dois frutos de uva (Vitis vinifera L.) por arena (um em cada 

recipiente), sendo um previamente imerso em água destilada (testemunha) e o outro tratado com 

os óleos essenciais a 5% de concentração.  

, separadamente (seguindo metodologia utilizada no teste de oviposição, subitem 2.3.3). 

Na parte central, foram liberadas 4 fêmeas copuladas, com idade de 5 a 10 dias. Após 24h, foi 

contabilizado o número de adultos atraídos para cada tratamento. Cada unidade amostral foi 

constituída por uma arena, sendo que para cada tratamento foram utilizadas dez repetições. 



87 

 

 

 

O Índice de Repelência (IR) foi calculado pela fórmula: IR = 2G / (G +P), onde G = % 

de insetos atraídos no tratamento com óleo essencial e P = % de insetos atraídos na testemunha 

com água. Os valores de IR variam entre zero e dois, sendo que IR = 1 indica resposta 

semelhante entre o tratamento e a testemunha (tratamento neutro), IR > 1 indica menor 

repelência do tratamento em relação à testemunha (tratamento atraente) e IR < 1 corresponde à 

maior repelência do tratamento em relação à testemunha (tratamento repelente) (adaptado de 

BRITO et al., 2015). 

 

2.4 Análise estatística  

 

Os dados foram analisados utilizando os modelos lineares generalizados (MLGs)., 

submetidos a ensaios do tipo dose-resposta, antes de serem submetidos ao teste de ANOVA 

para posterior comparação múltiplas de médias pelo teste de Tukey (P < 0,05). Todas as análises 

foram realizadas utilizando funções e pacotes adicionais do software livre R (R Core Team, 

2018). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Constituição química dos óleos essenciais 

 

A análise química dos óleos essenciais de L. insignis possibilitou a identificação de 26 

constituintes, correspondendo a 91,52% da composição do óleo. Três compostos foram 

classificados como majoritários: E-ocimenona (14,76%), Timol (24,76%) e ρ-cimeno 

(11,31%), todos monoterpenos. Para L. lasiocalycina, foram identificados 28 constituintes, 

sendo considerados majoritários E-ocimenona (21,09%) e Timol (25,81%). Em L. thymoides, 

dos 26 compostos identificados, E-ocimenona foi o majoritário com 26,11%. Para C. 

heliotropiifolius, foram identificados 25 constituintes (91,57%), onde E-cariofileno (15,65%) e 

Limoneno (15,53%) foram os componentes mais representativos. Foram identificados 22 

compostos (87,54%) para Ocimum gratissimum, tendo como principais constituintes químicos 

o Eugenol (52%) e Óxido de cariofileno (11,16%). Na espécie E. fruticosa 37 compostos foram 

reconhecidos (66,14%), destes Biciclogermacreno (11,47%) e E-cariofileno (12%) foram os 

que se destacaram na análise química (Tabela 1). 
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Tabela 1. Porcentagem de constituintes majoritários encontrados no óleo essencial de folhas 

de Croton heliotropiifolius Kunth. (CH), Ocimum gratissimum L. (O), Eplingiella fruticosa 

(Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B.Pastore (EF), Lippia lasiocalycina Cham. (LL), Lippia 

thymoides Mart. & Schauer (LT) e Lippia insignis Moldenke (LI). Feira de Santana-BA, UEFS, 

2019. 

Composto IAlit IAcalc CH O EF LL LT LI 

Biciclogermacreno 
1500 1504 

3,30 

±0,19 
- 

11.47 

±0,69 

- - 0,48±0,01 

1-8 cineol 1235 1250 
1,47 

±0,09 
- 

6,95±1,45 - 5,17±0,47 - 

E-cariofileno 1417 1427 
15,65 

±1,43 

5,15±0,16 12±1,65 3,31±0,02 - 3,88±0,02 

E-ocimenona 
1289 1303 

- - - 21,09 

±0,54 
26,11±1,05 14,76±0,14 

Eugenol 1356 1367 
- 

52.11± 

6.14 
- 

- 
- - 

Limoneno 1024 1034 
15,53±0,90 - 1,46±0,55 0,35±0,02 

2,75±0,16 
5,82±0,08 

Óxido de 

cariofileno 
1582 1595 

2,88±0,27 11.16± 

1.76 

4,56±0,84 5,82±0,17 

 

- 0,51±0,01 

p-cimeno 1582 1595 
4,15±0,06 1,76±0,42 0,18±0,03 - - 11,31± 

0,05 

Timol 
1020 1031 

- - - 25.81 

±0,12 
- 24,76±0,91 

IAlit -Índice aritmético; IAcalc -Índice aritmético calculado 

3.2. Contato por aplicação tópica  

As soluções de óleos essenciais de todas as espécies vegetais avaliadas apresentaram 

efeito significativo sobre a mortalidade de adultos de A. fraterculus, em relação aos controles 

negativos (água e tween), ao longo das 48 h. C.heliotropiifolius foi o tratamento com menor 

atividade, diferindo estatísticamente dos controles negativos apenas a partir das 48h. O  maior 
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percentual de mortalidade foi 32%, para a concentração de 1% de óleo, contudo, diferindo 

significativamente do controle positivo com 100% de mortalidade (Tabela 2).  

Tabela 2. Porcentagem de mortalidade de adultos de Anastrepha fraterculus (WIED.) 

(DIPTERA: TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por 

aplicação tópica do óleo essencial de Croton heliotropiifolius Kunth. Petrolina-PE, 2019. 

Concentrações (%) 
Mortalidade de adultos (%) 

24h 48h 

0,1 6,0 b 8,0 c 

0,5 2,0 b 14,0 b 

1 2,0 b 32,0 b 

5 8,0 b 22,0 b 

10 4,0 b 18,0 b 

Controle (água) 2,0 b 4,0 c 

Controle (Tween) 0,0 b 0,0 c 

Controle (clorpirifós) 100,0 a 100,0 a 

CV (%) 62,48   

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, diferem entre 

si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

Para as demais espécies avaliadas, registrou-se uma mortalidade superior a 50%, 

atingindo 100% ou valores bem próximos ao longo das 48h de avaliação (Tabela 3, 4, 5, 6 e 7). 

O óleo essencial das espécies E. fruticosa, L. insignis e L. thymoides tanto promoveram 

efeitos significativos sobre a mortalidade das moscas adultas após 24h e 48h apenas nas duas 

maiores concentrações, com valores de 44 e 50%, e 56 e 76% de mortalidade (Tabela 3); 42,0 

e 22,0%, e 52 e 36% (Tabela 4); 44,0 e 50%, e 56 e 76,0% (Tabela 5), respectivamente, porém 

esses percentuais foram inferiores ao controle positivo (100%). 

Tabela 3. Porcentagem de mortalidade de adultos de Anastrepha fraterculus (WIED.) 

(DIPTERA: TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por 

aplicação tópica do óleo essencial de Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. 

Pastore. Petrolina-PE, 2019 

Concentrações (%) 
% de mortalidade de adultos 

24h 48h 

0,1 4,0 c 4,0 c 

0,5 4,0 c 12,0 c 

1 4,0 c  6,0 c 

5 44,0 b 56,0 b  

10 50,0 b 76,0 b 

Controle (água) 4,0 c 4,0 c 

Controle (tween) 4,0 c 4,0 c 

Controle (Clorpirifós) 100,0 a 100,0 a 

CV (%) 40,73   

Médias seguidas por letras distintas, minúsculas na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey, 

a 5% de significância. 
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Tabela 4. Porcentagem de mortalidade de adultos de Anastrepha fraterculus (WIED.) 

(DIPTERA: TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por 

aplicação tópica do óleo essencial de Lippia insignis Moldenke. Petrolina-PE, 2019. 

Concentrações (%) 
% de mortalidade de adultos 

24h 48h 

0,1 4,0 d 4,0 d 

0,5 2,0 d 4,0 d 

1 10,0 d 10,0 d 

5 42,0 b 52,0 b 

10 22,0 c 36,0 c 

Controle (água) 4,0 d 4,0 d 

Controle (tween) 4,0 d 4,0 d 

Controle (Clorpirifós) 100,0 a 100,0 a 

CV (%) 42,45   

Médias seguidas por letras distintas, minúsculas na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey, 

a 5% de significância. 

 

Tabela 5. Porcentagem de mortalidade de adultos de Anastrepha fraterculus (WIED.) 

(DIPTERA: TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por 

aplicação tópica do óleo essencial de Lippia thymoides Mart. & Schauer Cham. Petrolina-PE, 

2019. 

Concentrações (%) 
% de mortalidade de adultos 

24h 48h 

0,1 4,0 c 4,0 c 

0,5 4,0 c 12,0 c 

1 4,0 c 6,0 c 

5 44,0 b 56,0 b 

10 50,0 b 76,0 b  

Controle (água) 4,0 c 4,0 c 

Controle (tween) 0,0 c 2,0 c 

Controle (Clorpirifós) 100,0 a 100,0 a 

CV (%) 40,73   

Médias seguidas por letras distintas, minúsculas na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey, 

a 5% de significância. 

 

 

Para o tratamento com óleo essencial da espécie, L. lasiocalycina obteve-se efeito 

significativo em relação aos controles negativos na concentração de 5% após 48h, sendo inferior 

ao efeito do agrotóxico (controle positivo).  Já na concentração de 10%, promoveu a 

mortalidade de 70% e 98% de insetos, após 24 e 48h, respectivamente, se igualando 

estatisticamente ao percentual de moscas mortas no tratamento com clorpirifós (Tabela 6). 
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Tabela 6. Porcentagem de mortalidade de adultos de Anastrepha fraterculus (WIED.) 

(DIPTERA: TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por 

aplicação tópica do óleo essencial de Lippia lasiocalycina Cham. Petrolina-PE, 2019. 

Concentrações (%) 
% de mortalidade de adultos 

24h 48h 

0,1 14,0 b 24,0 a 

0,5 10,0 b 16,0 c 

1 4,0 b 14,0 c  

5 26,0 b  66,0 b 

10 70,0 a 98,0 a 

Controle (água) 0,0 b   0,0 a 

Controle (tween) 0,0 b   0,0 a 

Controle (Clorpirifós) 100,0 a 100,0 a 

CV (%) 59,01   

Médias seguidas por letras distintas, minúsculas na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey, 

a 5% de significância. 

 

 

Nas moscas tratadas com óleo essencial da espécie Ocimum gratissimum verificou-se 

efeito significativamente superiores em relação aos controles com água e tween, em todas as 

concentrações testadas, com resultados equivalentes aos obtidos com o agrotóxico comercial, 

quando se utilizou o óleo na concentração de 10%, com valores de 82 e 100% após 24 e 48h, 

respectivamente (Tabela 7). Ressalta-se que nesse experimento obteve-se o menor coeficiente 

de variação (30,08%) em relação aos demais experimentos, acima de 40%, o que sugere a 

necessidade de novos ajustes metodológicos, sobretudo em relação à escolha dos insetos 

adultos.  

 

Tabela 7. Porcentagem de mortalidade de adultos de Anastrepha fraterculus (WIED.) 

(DIPTERA: TEPHRITIDAE) em relação a diferentes concentrações e tempos de exposição por 

aplicação tópica do óleo essencial de Ocimum gratissimum L. Petrolina-PE, 2019 

Concentrações (%) 
% de mortalidade de adultos 

24h 48h 

0,1 36,0 b 44,0 b 

0,5 44,0 b 50,0 b 

1 36,0 b 58,0 b 

5 40,0 b 50,0 b 

10 82,0 a 100,0 a 

Controle (água) 2,0 c 4,0 c 

Controle (tween) 0,0 c 0,0 c 

Controle (Clorpirifós) 100,0 a 100,0 a 

CV (%) 30,08   

Médias seguidas por letras distintas, minúsculas na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey, 

a 5% de significância. 
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A toxidade dos óleos essenciais aos insetos mais especificadamente aos tefritídeos é 

frequentemente relatada na literatura e as potencialidades características de cada espécie 

vegetal, gênero ou família estão diretamente atribuídas a sua constituição química. Como 

relatado por Chang et al. (2009), que o óleo essencial de manjericão (Ocimum basilicum L.), 

cuja composição majoritária era trans-anetol, estragol e linalol, mostrou uma ação tóxica em 

adultos de três espécies de moscas-das-frutas C. capitata, Bactrocera dorsalis (Hendel) e B. 

cucurbitae em ensaios de fumigação, obtendo percentuais de mortalidade de até 100% quando 

expostas isoladamente aos constituintes. Benelli et al. (2012) também verificaram toxidade de 

óleos essenciais de uma variedade de espécies aromáticas: Rosmarinus officinalis L. 

(Lamiaceae), Lavandula angustifolia Miller. (Lamiaceae), Hyptis suaveolens L. (Lamiaceae) e 

Thuja occidentalis L. (Cupressaceae) sobre adultos de C. capitata, obtendo taxas de 

mortalidade acima de 50%.  

Para a espécie Anastrepha ludens (Loew) o óleo essencial de Eugenia caryophyllus L. 

causou elevada toxidade, essa capacidade foi atribuída a seu componente principal o metil 

eugenol (77,58%) (BUENTELLO-WONG et al., 2016). Segundo Enan (2005) e Barbosa et al. 

(2012) o eugenol é tóxico para diversas espécies de Diptera, interferindo nos receptores de 

octopamina, que é um neuromodulador em artrópodes, com influência neuro-hormonal o que 

pode ser atribuído a espécie Ocimum gratissimum que também apresentou o mesmo constituinte 

majoritário eugenol (52%). 

Em testes de contato de superfície ou tópico, como o realizado neste trabalho, 

normalmente os produtos utilizados tendem a agir diretamente no sistema nervoso central do 

inseto, como comentado anteriormente, uma vez que, essas substâncias podem adentrar no 

organismo alvo por qualquer parte do seu corpo ou mesmo pelas vias aéreas resultando na morte 

desse organismo (KABERA et al., 2011; CORRÊA; SALGADO, 2011). 

Outra ação dos óleos essenciais que podem ter levado a morte de até 100% das moscas 

avaliadas é a obstrução do sistema respiratório do inseto, este pode ter a respiração bloqueada 

devido a uma película criada por essa classe de compostos, podendo interferir tanto na 

respiração de larvas como de adultos (KONSTANTOPOULOU et al., 2002). 

 

3.3. Teste de oviposição  

 

Quanto à oviposição, verificou-se que os frutos tratados com os óleos de todas as 

espécies, exceto E. fruticosa e L. thymoides, promoveram redução no número de ovos, com 
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destaque para o óleo da espécie L. insignis que apresentou efeito significativo para todas as 

concentrações testadas, com médias iguais a 0 quando contabilizados os ovos nos tratamentos 

de 0,5 a 10% de concentração de óleo (Tabela 8). As uvas tratadas com as soluções de O. 

gratissimum, C. heliotropiifolius e L. lasiocalycina também apresentaram médias de ovos 

abaixo do encontrado nos controles (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Número médio de ovos de Anastrepha fraterculus (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) obtidos em frutos de uva (Vitis vinifera L.), tratados com óleos essenciais das 

espécies Eplingiella fruticosa (Salzm. ex. Benth.) Harley & J.F.B. Pastore (Ef), Croton 

heliotropiifolius Kunth (Ch), Lippia insignis Moldenke (Li), Lippia lasiocalycina Cham. (Ll), 

L. thymoides Mart. & Schauer Cham. (Lt), e Ocimum gratissimum L. (Og). Petrolina-PE, 2019. 

Concentrações 

(%) 

nº de ovos   

Og Ef Ch Li Ll Lt 

0,1 2,8 b 5,8 b 0,8 c 0,6 b 1,0 b 15,6 a 

0,5 1,4 c 11,0 a 0,6 c 0,2 b  0,0 c 3,6 b 

1 2,6 b 9,2 a 1,0 c 2,0 b 0,0 c 6,0 b 

5 0,8 d 2,8 c 0,8 c 1,6 b 0,0 c 4,2 b 

10 0,0 d 3,6 c 2,0 b 2,8 b 0,0 b 9,4 a 

Controle (água) 4,4 a 5,8 b 5,8 a 5,8 a 2,6 b 4,4 b 

Controle tween) 1,8 c 5,8 b 5,8 a 5,8 a 5,8 a 1,8 c 

Clorpirifós 0,0 d 0,0 c 0,0 c 0,0 b 0,0 0,0 c 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 

significância. 

 

Diversos são os danos causados pela puctura e oviposição de A. fraterculus nos frutos, 

além do desenvolvimento das larvas que destroem o interior do fruto, essa ação pode criar uma 

porta de entrada para o desenvolvimento de fungos e bactérias, que consequentemente provoca 

inúmeros distúrbios hormonais levando a queda dos frutos. É com esse intuito que pesquisas 

estão sendo desenvolvidas na busca de se obter produtos inovadores e sustentáveis. Estes muitas 

vezes têm o intuito de causar a morte do inseto por intoxicação, mas, também podem apresentar 

ação repelente, fazendo com que o inseto mantenha distância da planta, prevenindo, assim a 

alimentação ou oviposição na mesma.  

Dessa forma os óleos essenciais das plantas e seus principais componentes, 

monoterpenos, estão entre as alternativas atualmente disponíveis comercialmente com maior 

potencial de uso como inseticida botânico (ISMAN; MACHIAL, 2006; PAVELA et al., 2016). 

TRIPATHI et al., 2000 também verificaram que esses compostos voláteis podem induzir 

alterações no comportamento de insetos, levando até a inibição da oviposição na superfície de 

grãos armazenados (TRIPATHI et al., 2000).  
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Upadhyay (2016) verificou que doses subletais desses óleos ou seus subprodutos 

também podem alterar o ciclo reprodutivo de alguns insetos e apresentam atividade ovicida, 

principalmente no controle gonadotrófico em fêmeas adultas. 

 

3.4. Repelência  

Os resultados da análise estatística para o teste de repelência de A. fraterculus em uvas 

tratadas ou não com óleos essenciais demonstram diferença significativa para as espécies 

vegetais L. insignis, L. thymoides e O. gratissimum, na concentração de 5%, verificando-se uma 

maior preferência do inseto aos frutos tratados com o óleo essencial. Para o teste com óleo de 

C. heliotropiifolius verificou-se maior preferência para os frutos que receberam tratamento 

apenas com água (controle), enquanto que nos frutos tratados com os óleos essenciais a 

repelência média foi de 40% (Figura 1).  

Por meio do índice de repelência (IR) foi possível verificar que o óleo essencial da 

espécie C. heliotropiifolius apresentaram maior repelência quando comparado ao controle, 

apresentando um IR menor que 1 (0,93), sendo classificado como repelente. As demais espécies 

mostraram uma menor repelência do tratamento, com IR que variou de 1,25 a 1, 63, sendo 

classificado como atrativo (Tabela 9). 

Tabela 8. Percentual de repelência do óleo de Croton heliotropiifolius Kunth, Lippia insignis 

Moldenke, L. thymoides Mart. & Schauer Cham., Eplingiella fruticosa (Salzm. ex. Benth.) 

Harley & J.F.B. Pastore e Ocimum gratissimum L. sobre Anastrepha fraterculus (WIED.) 

(DIPTERA: TEPHRITIDAE), calculado partir do percentual de preferência de insetos que se 

deslocaram para a área contendo uva tratada com óleo essencial (5%) e tratada apenas com água 

(controle) após 24 horas. 

  Uva tratada    Uva controle 

IR  CLASSIFICAÇÃO 
Espécies Percentual de preferência 

E. fruticosa 50,0  35,0 1,33 A 

C. heliotripiifolius 40,0  45,0 0,93 R 

L. insignis 55,0  16,6 1,48 A 

L. thymoides 67,5  17,5 1,63 A 

O. gratissimum 45,0  25,0 1,25 A 

Índice de Repelência (IR) = 2G/ (G+P), onde G = % de insetos atraídos no tratamento e P = % 

de insetos atraídos na testemunha. Classificação: R = repelente (IR<1); A = atraente (IR>1); N 

= neutro (IR=1). X=testes ainda não realizados para essa espécie. 
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Figura 1. Percentual de preferência de Anastrepha fraterculus (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) por frutos de uva (Vitis vinifera L.) tratados ou não com soluções de óleos 

essências de Croton heliotropiifolius Kunth, Ocimum gratissimum L., Lippia insignis 

Moldenke, L. thymoides Mart. & Schauer Cham. E Eplingiella fruticosa (Salzm. ex. Benth.) 

Harley & J.F.B. Pastore e na concentração de 5%. Petrolina-PE. 2019.  
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De acordo com Nerio et al. (2010) os óleos de Ocimum spp. diferente do observado 

neste trabalho apresentou efeito repelente contra insetos. No entanto, Ilyas et al., (2017) 

trabalhando com Bactrocera zonata este mesmo óleo se mostrou potencialmente atrativo. O 

efeito repelente é o modo de ação mais comum entre os óleos essenciais, as substâncias 

repelentes atuam principalmente por contato, agindo nos quimiorreceptores dos insetos, 

afetando o seu comportamento (CORRÊA; SALGADO, 2011).  

Dessa forma, a busca inconstante por alternativas sustentáveis oriundas da 

biodiversidade da flora presente no Brasil tem resultado na descoberta de metabólitos 

secundários com uma diversidade de novas potencialidades e resultados motivadores, como 

repelência, deterrência alimentar, mortalidade e oviposição de uma gama de pragas agrícolas 

(BRAGA e SILVA et al., 2019). 

 

4. CONCLUSÃO  

Os óleos essenciais de todas as espécies testadas apresentam efeito tóxico contra moscas 

adultas, com destaque para os óleos obtidos das espécies L. lasiocalycina  e O. gratissimum. Os 

óleos essenciais das espécies Ocimum gratissimum, Croton heliotropiifolius, Lippia 

lasiocalycina, Lippia insignis e Eplingiella fruticosa  reduzem a oviposição das moscas sobre 

os frutos, com destaque para os óleos das espécies L. insignis e Croton heliotropiifolius;  

Apenas o óleo essencial da espécie C.heliotropiifolius apresentou efeito repelente em relação à 

mosca-das-frutas. 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

 ADAMS, R. B. Identification of essential oil components by gas chromatogroph/mass 

spectrometry. Carol Stream: Allured, 2007. p.804. 

 

ABRASFRUT. Brasil ocupa o 23º lugar nas exportações de frutas. Disponível em: 

https://abrafrutas.org/2018/08/04/brasil-ocupa-o-23o-lugar-nas-exportacoes-de-frutas/. Acesso 

em: 04 ago. 2019. 

 

BENELLI, G.; FLAMINI, G.; CANALE, A.; CIONIB, P. L.; DEMIA, F.; CECCARINIC, L.; 

MACCHIAC, M.; CONTIA, B. Toxicity of some essential oil formulations against the 

Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera Tephritidae). Crop Protection, 

v.42, n.1, p.223- 229, 2012. 

 



97 

 

 

 

BORGES, R.; MACHOTA JUNIOR, R.; BOFF, M.I.C.; BOTTON, M. Efeito de iscas tóxicas 

sobre Anastrephafraterculus (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae). BioAssay, Piracicaba, v.10, 

n.3, p.1-8, 2015.  

 

BUAINAIN, A. M.; BATALHA, M. O. Cadeia produtiva de frutas. Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Política Agrícola, Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Brasília. v.7. 2007. 102 p.  

 

BRAGA e SILVA, S.; SATO, M. E.; RAGA, A. Uso de extratos naturais no controle de insetos, 

com ênfase em moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae). Biológico, São Paulo, v.81, n. 1, p.1-

30, 2019.  

 

CORREA, J. C. R.; SALGADO, H. R. N. Atividade inseticida das plantas e aplicações: revisão. 

Revista Brasileira de Plantas Medicinais. v. 13, n. 4, p. 500 – 506. 2011. 

 

CUNHA E SILVA, S. L. et al. Bioatividade do extrato etanólico do caule de Croton linearifolius 

Mull. Arg. (Euphorbiaceae) sobre Cochliomyia macellaria (Diptera: Calliphoridae). Acta 

Veterinaria Brasilica. v. 4, n. 4, p. 252-258. 2010 

 

IBRAF. 2019. Instituto Brasileiro de Frutas. Estatísticas. Disponível em: 

https://abrafrutas.org/2019/03/07/brasil-e-o-terceiro-maior-produtor-de-frutas-do-mundo-diz-

abrafrutas/. Acesso em 10 jul. 2019. 

 

JOULAIN, D.; KONIG, W.A. The atlas of spectral data of sesquiterpene hygrocarbons. 

Hamburg: EB-Verl, 1998. p.658. 

 

Kovaleski, A.; R. L. Sugayama; K. Uramoto & A. Malavasi. 2000. Moscas-das-frutas nos 

Estados Brasileiros: Rio Grande do Sul, p. 285-290. In: A. Malavasi & R. A. Zucchi (ed.). 

Moscas-das-frutas de importância econômica no Brasil (conhecimento básico e aplicado). 

FAPESP-Holos, Ribeirão Preto, 327 p. 

 

KOVALESKI, A.; RIBEIRO, L.G. Manejo de pragas na produção integrada de maçãs. In: 

PROTAS, J.F.S.; SANHUEZA, R.M.V. Produção integrada de frutas: o caso da maça no 

Brasil. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2003. p.61-76. (EMBRAPA: Circular 

Técnica, 34). 

 

PARANHOS, B.A.J.; WALDER, J.M.M.; ALVARENGA, C.D. Parasitismo de larvas da 

mosca-do-mediterrâneo por Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (Hymenoptera: 

Braconidae) em diferentes cultivares de goiaba. Neotropical Entomology, Londrina, v.36, n.2, 

p.243-246, 2007. 

 

VIDAL E XIMENES. Comportamento recente da fruticultura nordestina: área, valor da 

produção e comercialização. Caderno Setorial ETENE. 2016. Disponível em: 

https://www.bnb.gov.br/documents/80223/1138347/3_fruta.pdf/e5f76cc8-c25a-ff08-6402-. 

Acesso em 05 ago. 2019. 

 

ZUCCHI, R.A.; MORAES, R.C.B. 2008. Fruit flies in Brazil - Anastrepha species their host 

plants and parasitoids. Available in: www.lea.esalq.usp.br/anastrepha/, updated on May 23, 

2019. Acessado em 20 jun. 2019 

 



98 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Foi verificado o potencial dos óleos essenciais das espécies aromáticas Croton 

heliotropiifolius, Eplingiella fruticosa, Lippia lasiocalycina,  Lippia insignis, Lippia thymoides 

e Ocimum gratissimum para o controle das duas espécies de moscas amplamente conhecidas na 

fruticultura, Ceratitis capitata e Anastrepha fraterculus (WIED.) (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE).  

A ação repelente foi verificada para as soluções de óleos essenciais, ao inibir a 

ocorrência de oviposição de C. capitata nos frutos de uva (Vitis vinifera L.). Os tratamentos 

também demonstraram não apresentar toxidade a Apis mellifera nas concentrações testadas, 

nem fitotoxicidade as mudas de Malpighia emarginata e Mangifera indica. 

Os resultados obtidos demonstraram dados promissores para a exploração econômica 

dessas espécies vegetais, de tal forma que possa vir a contribuir para a formulação de produtos 

inovadores de alta tecnologia, tendo como maior objetivo um menor impacto ambiental 

associado a um efetivo controle das moscas-das frutas, compondo o manejo integrado dessas 

pragas, além de gerar uma nova fonte de renda para os agricultores por meio do cultivo das 

espécies aromáticas. 

Há necessidade de estudos mais aprofundados na busca de desenvolver formulações que 

venham melhorar a eficiência desses produtos, assim como as nanoemulsões que são de 

fundamental importância para se chegar a elaboração de um produto que tenha uma cadeia 

produtiva formalizada e possa ser comercializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


