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RESUMO 

 

Entre os inimigos naturais das moscas-das-frutas, os representantes da 

subfamília Opiinae (Hymenoptera: Braconidae) têm sido os mais utilizados em 

programas de controle biológico. Entretanto, algumas espécies da subfamília 

Alysiinae são comumente relacionadas ao parasitismo desses dípteros, em 

particular Asobara anastrephae (Muesebeck). No estudo da eficiência desses 

parasitóides é de fundamental importância o conhecimento dos estímulos 

utilizados para a localização do hábitat de seus hospedeiros. Dessa forma, foram 

avaliadas as respostas olfativas do parasitóide exótico Diachasmimorpha 

longicaudata Ashmead, e dos nativos, Doryctobracon areolatus (Szépligeti) e A. 

anastrephae a frutos de goiaba (Psidium guajava L.) com e sem larvas de moscas-

das-frutas, em condições de laboratório. D. longicaudata e D. areolatus foram 

também estudados em telado. As fêmeas de D. longicaudata e de D. areolatus 
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responderam aos odores de frutos podres não-infestados, embora D. areolatus 

também tenha sido atraído aos frutos em maturação inicial (de vez). As fêmeas 

dessas espécies demonstraram reconhecer os voláteis de frutos com larvas de 

Ceratitis capitata (Wied.). No entanto, em bioensaios realizados com frutos 

contendo larvas de diferentes instares, as fêmeas de D. longicaudata não foram 

capazes de separar frutos com larvas dos primeiros instares dos de terceiro 

instar de C. capitata. Nas avaliações dos voláteis liberados dos frutos com larvas 

de C. capitata e de Anastrepha fraterculus (Wied.), as fêmeas de D. longicaudata 

orientaram-se aos voláteis dos frutos com ambas as espécies de hospedeiros, 

mas diferiram significativamente dos voláteis com larvas de C. capitata. As 

fêmeas de D. areolatus também demonstraram respostas para ambas as espécies, 

mas diferiram significativamente dos voláteis de frutos com larvas de A. 

fraterculus. As fêmeas de A. anastrephae orientaram-se de forma similar para os 

campos com odores de frutos infestados com ambas as espécies de moscas-das-

frutas. Em área coberta (telado), as fêmeas de D. longicaudata orientaram-se 

pelos voláteis de frutos podres com e sem larvas, porém não diferenciaram 

significativamente os hospedeiros. As fêmeas de D. areolatus não foram atraídas 

para os frutos nas gaiolas no solo independentemente do hospedeiro, sugerindo 

que este parasitóide não forrageia em frutos caídos. 
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SUMMARY 
 

Parasitoids of the Opiinae subfamily (Hymenoptera: Braconidae) are 

among the most used natural enemies in fruit fly control programs. Furthermore, 

some species of the subfamily Alysiinae, such as Asobara anastrephae 

(Muesebeck), are commonly associated to the parasitism of these dipterans. The 

study of efficiency of parasitoids is essential in order to understand the 

mechanisms that regulate both prey and habitat searching behavior of natural 

enemies. In this work we evaluated the behavioral response of the native 

parasitoid species Doryctobracon areolatus (Szépligeti), A. anastrephae as well as 

the exotic species Diachasmimorpha longicaudata Ashmead, to guava fruit 

(Psidium guajava L.) with and without fruit flies larvae under laboratory 

conditions. In addition, behavioral response of D. longicaudata and D. areolatus 

were also determined under natural conditions. Parasitoid females of 
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D. longicaudata and D. areolatus responded to volatiles from non-infested 

fermented fruits, moreover D. areolatus also attracted to fruits on initial 

maturation. Both species recognized volatiles from fruits infested with Ceratitis 

capitata (Wied.) larvae; however D. longicaudata females were unable to 

differentiate volatiles from fruit infested with different larval instars of C. 

capitata. Olfactometer choice bioassays showed that females of both parasitoid 

species oriented to volatiles released from fruits infested with C. capitata and 

Anastrepha fraterculus (Wied.) larvae, however preference differed significantly 

for volatiles associated with each fruit fly species. Under natural conditions, D. 

longicaudata was attracted to volatiles released from infested and non-infested 

fermented fruits. Nevertheless, D. areolatus did not respond to volatiles from 

infested fruits placed on the ground, suggesting that this species do not prey on 

fallen fruits.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O uso de parasitóides para o controle biológico de moscas-das-frutas 

(Diptera: Tephritidae) teve início no princípio do século XX na Austrália 

(Wharton, 1989) e Europa (Liedo & Cancino, 2000). A partir daí, diversos 

programas de controle biológico de tefritídeos foram conduzidos em todo 

mundo (Clausen, 1956; Wharton, 1989; Gingrich, 1993). No Brasil, recentemente, 

um programa de controle biológico foi iniciado com a introdução de 

Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (Walder et al., 1995; Carvalho et al., 

2000).  

As moscas-das-frutas são consideradas as principais pragas da 

fruticultura mundial, pois suas larvas se alimentam dos frutos tornando-os 

impróprios para a indústria e o consumo in natura. As medidas de controle 

disponíveis, incluindo as químicas, físicas e biológicas, visam reduzir e/ou 

erradicar as populações de moscas-das-frutas. Entre estas medidas, o controle 

biológico tem se destacado como promissor em diversos países (Clausen, 1956; 

Wharton, 1989; Liedo & Cancino, 2000; Cancino, 2002). Entretanto, o sucesso de 

muitos programas de controle biológico depende de estudos básicos sobre o 

inimigo natural, incluindo taxonomia, biologia, comportamento, distribuição 

geográfica e interações com o ambiente (Wharton, 1989; Leonel Jr et al., 1995). 
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No Brasil, principalmente os estudos taxonômicos, de distribuição 

geográfica e relação tritrófica, avançaram nos últimos 15 anos (Canal & Zucchi, 

2000). Contudo, pouco ainda se sabe sobre o comportamento olfativo do 

braconídeo exótico (D. longicaudata) nas condições brasileiras assim como dos 

braconídeos nativos.  

Assim, o presente trabalho teve os seguintes objetivos: (i) estudar a 

resposta olfativa do parasitóide exótico D. longicaudata e dos nativos 

Doryctobracon areolatus (Szépligeti) e Asobara anastrephae (Muesebeck) 

(Hymenoptera: Braconidae) aos voláteis de frutos de goiaba (Psidium guajava L.), 

em diferentes estágios de maturação, com e sem larvas de Ceratitis capitata 

(Wied.) e Anastrepha fraterculus (Wied.), e (ii) verificar as respostas olfativas de D. 

longicaudata e D. areolatus a goiabas com e sem larvas destes dois hospedeiros, 

em condições de área coberta (telado).  

 

 

 



 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Aspectos gerais 
 

A produção mundial de frutas é de aproximadamente 540 milhões de 

toneladas, na qual o Brasil contribui com cerca de 8%, destacando-se como o 

terceiro produtor atrás apenas da China e Índia. Contudo, apesar do grande 

potencial, a participação brasileira no mercado internacional ainda é 

inexpressiva, com poucas exceções (Andrigueto & Kososki, 2003). Entre as 

dificuldades enfrentadas pelo Brasil, destacam-se às barreiras comerciais e 

fitossanitárias, especialmente estas, que restringem a exportação de frutas 

frescas devido ao ataque das moscas-das-frutas (Carvalho et al., 2000; Araújo, 

2002; Carvalho, 2003). 

 

2.2 Moscas-das-frutas no Brasil 

 
As moscas-das-frutas presentes no Brasil pertencem aos gêneros 

Anastrepha, Ceratitis, Rhagoletis e Bactrocera, destacando-se os dois primeiros por 

sua ampla distribuição e número de hospedeiros. As espécies de Rhagoletis estão 

restritas ao sul do país e a mosca-da-carambola, Bactrocera carambolae Drew & 

Hancock, única espécie deste gênero assinalada no país, encontra-se restrita ao 

Oiapoque, Amapá. (Zucchi, 2000c). A mosca-do-mediterrâneo, C. capitata, é a 

praga de maior destaque na fruticultura mundial, sendo considerada a mais 

polífaga e invasora das espécies de tefritídeos, com enorme capacidade 

adaptativa a diferentes hospedeiros e regiões (Liedo & Cancino, 2000; Zucchi, 
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2000b). Em razão disso, diversos países impõem barreiras fito ssanitárias para o 

comércio de frutas in natura, com o intuito de impedir a entrada da mosca-do-

mediterrâneo (Araújo, 2002; Carvalho, 2002; Nascimento & Carvalho, 2000). No 

Brasil, C. capitata é a única espécie do gênero, tendo sido registrada no início do 

século XX (Ihering, 1901). Em todo o mundo, a mosca-do-mediterrâneo ataca 

374 espécies de hospedeiros pertencentes a 69 famílias e no Brasil, 58 espécies 

dos quais 20 são espécies nativas (Zucchi 2000a). 

Entre as espécies de Anastrepha, a maioria ocorre na região Neotropical e 

um pequeno número no sul da região Neártica (Malavasi et al., 2000). No Brasil, 

além das 94 espécies alistadas por Zucchi (2000c), recentemente Anastrepha 

pulchra Stone foi constatada no Estado do Amazonas (Ronchi -Teles, 2002), 

totalizando 95 espécies no país. 

No Brasil, são conhecidas 31 famílias de plantas hospedeiras de 

Anastrepha spp., das quais as famílias Myrtaceae e Sapotaceae representam cerca 

de 37 e 24%, respectivamente, das espécies de hospedeiros infestados, sendo 

Anastrepha obliqua (Macq.) e Anastrepha fraterculus (Wied.) as espécies mais 

polífagas, infestando 28 e 67 espécies de hospedeiros, respectivamente (Zucchi, 

2000a). 

 

2.3 Himenópteros parasitóides 

 

Os parasitóides de moscas-das-frutas distribuem-se entre as famílias 

Braconidae, Diapriidae, Figitidae, Eulophidae e Pteromalidae (Ovruski, 2000). 

Os braconídeos destacam-se por sua especificidade e eficiência (Clausen, 1956; 

Wharton & Gilstrap, 1983; Baranowski et al., 1993; Mendes, 2001).  

Entre os braconídeos, as subfamílias Opiinae e Alysiinae formam um 

grupo monofilético de endoparasitóides cenobiontes larval-pupal (oviposita na 

larva do hospedeiro e emerge no pupário) (Gauld & Bolton; 1988; Wharton, 
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1993; 1997c, 1997b), exceto os opiíneos do gênero Fopius que são 

endoparasitóides de ovo-pupa e ocasionalmente atacam larvas de primeiro 

instar (Lopez et al., 2003). 

A subfamília Opiinae possui aproximadamente 1.300 espécies, 

distribuídas principalmente nos gêneros Biosteres Föerster, 1862; 

Diachasmimorpha Viereck, 1913; Doryctobracon Enderlein, 1920; Fopius Wharton, 

1987; Opius Wesmael, 1835; e Utetes Föerster, 1862 (Wharton & Gilstrap, 1983; 

Wharton, 1997a; Ovruski et al., 2000). A subfamília Alysiinae possui cerca de 

1.000 espécies, das quais somente os gêneros Asobara Föerster, 1862; e Microcrasis 

Fischer estão associadas às moscas-das-frutas. Vale ressaltar, que para o gênero 

Asobara, somente A. anastrephae (Muesebeck) e A. rubra (Papp) são parasitóides 

de tefritídeos, sendo as demais espécies relacionadas ao parasitismo de larvas de 

Drosophilidae (Wharton, 1997b; Ovruski, 2000). 

Portanto, os opiíneos são o grupo mais abundante de parasitóides de 

Tephritidae e também os mais amplamente estudados e utilizados em 

programas de controle biológico de larvas frugívoras (Gauld & Bolton, 1988; 

Wharton, 1988; 1993). 

 

2.3.1 Diachasmimorpha longicaudata  

 

É um endoparasitóide solitário de larvas de terceiro instar de larvas de 

moscas-das-frutas (Wharton & Gilstrap, 1983). É originário da região Indo-

australiana de onde foi trazido e introduzido na década de 40 no Havaí (EUA) 

para o controle de Bactrocera dorsalis (Hendel) e, em 1950, no México, para o 

controle de Anastrepha ludens (Loew) (Clausen, 1956; Liedo & Cancino, 2000). Na 

década de 60 foi introduzido na Argentina para o controle de C. capitata e A. 

fraterculus (Schliserman et al., 2003) e na Flórida (EUA) visando o controle de 
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Anastrepha suspensa (Loew), onde se estabeleceu rapidamente (Greany et al., 

1976), assim como em vários outros países (Ovruski et al., 2000). 

No Brasil foi introduzido nos anos 90, pela Embrapa Meio Ambiente em 

Jaguariúna-SP e Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas-BA, 

vindo da Flórida (EUA) (Walder et al., 1995; Carvalho et al., 2000). A partir daí, 

foi enviado para laboratórios especializados de diferentes regiões do país. No 

Estado de São Paulo, por exemplo, o laboratório de radioentomologia do Centro 

de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo (CENA-USP) 

em Piracicaba-SP, onde é produzido em escala massal sobre larvas do 3º instar 

de C. capitata irradiadas (Walder et al., 1995).  

Atualmente é o parasitóide mais estudado e utilizado no controle 

biológico de moscas-das-frutas em todo o mundo, destacando-se no controle de 

Anastrepha spp. (Baranowski et al., 1993; Walder et al., 1995; Lopez et al., 1999; 

Carvalho & Nascimento, 2000; Cancino, 2002; Carvalho, 2003). 

 

2.3.2 Parasitóides nativos 

 

Dos parasitóides nativos coletados em diferentes regiões do Brasil, as 

espécies que mais se destacam no parasitismo de moscas-das-frutas são: 

Doryctobracon areolatus (Szépligeti), Doryctobracon brasiliensis (Szépligeti), Opius 

bellus Gahan, Opius sp. e Utetes anastrephae (Viereck) da subfamília Opiinae e 

Asobara anastrephae (Muesebeck) da subfamília Alyssinae (Leonel Jr., 1991; Canal 

et al., 1995; Leonel Jr. et al., 1995; 1996; Canal & Zucchi, 2000; Araújo & Zucchi, 

2002). 

D. areolatus é a espécie neotropical mais abundante e freqüente em 

diferentes regiões do Brasil, parasitando larvas de Anastrepha spp. em diversas 

frutíferas, ocorrendo desde o sul dos EUA até a Argentina (Leonel Jr. et al., 1995; 

Ovruski et al., 2000). Levantamentos realizados sobre inimigos naturais 
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associados a tefritídeos no Brasil e México, enfatizam a abundância e 

predominância desta espécie em diferentes localidades sobre os demais 

parasitóides (Leonel Jr. et al., 1995; Matrangolo et al., 1998; Lopez et al., 1999; 

Canal & Zucchi, 2000; Aguiar-Menezes et al., 2001; Araújo & Zucchi, 2002; 

Uchôa-Fernandes et al., 2003). 

Para alguns autores, o predomínio de D. areolatus é devido ao fato de 

atacar larvas de instares iniciais, parasitando-as ainda na planta e em frutos em 

estágios iniciais de maturação, e dessa forma, é um dos mais importantes 

inimigos naturais das moscas -das-frutas (Matrangolo, 1998; Carvalho et al., 

2000). 

Das espécies de Asobara, relacionadas ao parasitismo de dípteros 

ciclorrafos, duas espécies – A. anastrephae e A. rubra – parasitam tefritídeos 

(Wharton, 1994), porém somente a primeira ocorre no Brasil, sendo 

corriqueiramente relacionada ao parasitismo de Anastrepha spp. (Leonel Jr. et al., 

1995; 1996; Canal & Zucchi, 2000; Araújo & Zucchi, 2002; Uchôa-Fernandes et al., 

2003). 

Estudando o parasitismo de moscas-das-frutas em dois municípios do 

Estado de São Paulo, Leonel Jr. et al. (1996) reportaram a superioridade dos 

opiíneos, e em particular de D. areolatus, e o associaram cinco espécies de 

moscas-das-frutas, dentre as quais A. fraterculus e C. capitata. Além disso, estes 

autores associaram A. anastrephae ao parasitismo de Anastrepha spp. 

Canal et al. (1995), no Estado do Amazonas, associaram o parasitismo de 

D. areolatus a várias espécies de Anastrepha, assim como A. anastrephae em A. 

obliqua. Por outro lado, Uchôa-Fernandes et al. (2003), no Estado do Mato Grosso, 

os braconídeos recuperados estiveram relacionados às espécies de Anastrepha e a 

C. capitata.  

Aguiar-Menezes & Menezes (2001), estudando a flutuação populacional e 

o parasitismo de Opiinae no Estado do Rio de Janeiro, determinaram a 
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abundância e freqüência de D. areolatus  em diferentes épocas do ano, 

associando-o ao parasitismo de cinco espécies de Anastrepha. 

Leonel Jr. et al. (1995), avaliando a distribuição de braconídeos 

parasitóides de moscas-das-frutas no Brasil, associaram D. areolatus a 10 espécies 

de moscas-das-frutas em 10 famílias de frutíferas. Os mesmos autores também 

verificaram o parasitismo de A. anastrephae em Anastrepha sp. e A. obliqua, 

demonstrando a importância desses inimigos naturais na supressão de 

tefritídeos. 

 

2.4 Controle biológico de moscas-das-frutas 

 

No princípio do século XX, duas expedições quase que simultaneamente 

iniciaram a busca de inimigos naturais para o controle de moscas-das-frutas. Por 

volta de 1904, George Compere, introduziu na Austrália o parasitóide 

Aceratoneuromya indica Silvestri (Hymenoptera: Eulophidae), oriundo da Índia 

para o controle de C. capitata sem, no entanto, obter êxito (Wharton, 1989; Liedo 

& Cancino, 2000; Ovruski et al., 2000). Entre os anos de 1909-1937, Fillipo 

Silvestri introduziu na Itália, parasitóides para o controle de C. capitata e, em 

1910, em outros países da Europa para o controle da mosca-da-oliveira 

Bactrocera oleae (Gmelin), não obtendo êxito em ambos os casos (Clausen, 1956). 

Por outro lado, foi a invasão de C. capitata seguida da constatação da mosca-do-

melão Bactrocera cucurbitae (Coquillett), na década de 10 e da mosca-oriental 

Bactrocera dorsalis (Hendel) na década de 40, do século XX, no Havaí (EUA), que 

fizeram surgir uma maior conscientização no uso do controle biológico de 

tefritídeos por meio de parasitóides (Clausen, 1956). A partir daí, diversos 

programas de controle biológico de moscas-das-frutas com parasitóides foram 

conduzidos em todo o mundo (Clausen, 1956; Wharton, 1989; Gingrich, 1993). 



 9 

No Brasil, o controle biológico de moscas-das-frutas teve início 

somente em meados da década de 90, com a introdução do parasitóide D. 

longicaudata, porém ainda com resultados incipientes (Walder et al., 1995; 

Carvalho et al., 2000). 

O manejo de moscas-das-frutas no Brasil, sempre foi realizado 

basicamente por meio de produtos químicos (iscas tóxicas e pulverização em 

cobertura). Todavia, restrições quarentenárias aos resíduos químicos dos 

inseticidas presente nos frutos, a aquisição de resistência das populações de 

moscas-das-frutas, desequilíbrios biológicos e a contaminação ambiental têm 

restringido seu uso (Branco et al., 2000; Carvalho, 2004). Sendo assim, novas 

estratégias voltadas para o controle biológico têm sido incorporadas ao manejo 

dessas pragas (Walder et al., 1995; Walder, 2000; Malavasi et al., 2000; Carvalho, 

2002). 

 

2.5 Comportamento 

 

Ao longo do processo evolutivo, os parasitóides têm explorado os 

aleloquímicos liberados pelas plantas, como fonte segura de informação para a 

localização do hábitat e seleção do hospedeiro (Vinson, 1976; Edwards & 

Wratten, 1981). Com isso, muitas informações liberadas pelas plantas podem ter 

influência decisiva no comportamento de seleção do parasitóide, similar às 

liberadas diretamente pelo inseto hospedeiro (Vet & Dick, 1992). Contudo, a 

resposta dos parasitóides a determinados odores que possam indicar o hábitat 

do hospedeiro, é influenciada por fatores intrínsecos (idade e maturação sexual 

da fêmea do parasitóide) (Lewis et al. apud Jones, 1986) e por fatores extrínsecos 

(temperatura, umidade, intensidade de luz, taxa de emissão de moléculas, 

velocidade e direção do vento, distância entre o parasitóide e a fonte de odor, e 
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aos demais odores presentes no ar) (Vinson, 1976; Turlings et al., 1993). Dessa 

forma, para o sucesso de todo o processo de busca e localização do parasitóide, 

existe uma hierarquia de estímulos comportamentais e respostas associadas com 

o hospedeiro e seu hábitat (Vinson, 1976; Eiras & Gerk, 2001). 

Os parasitóides são capazes de detectar uma grande variedade de 

substâncias químicas potencialmente importantes e determinar sua significância 

no contexto do ambiente que o circunda. Podem encontrar várias espécies de 

hospedeiros na mesma localidade, que podem ser adequadas ou não ao 

parasitismo e, desse modo, a sobrevivência da progênie está diretamente 

relacionada com a escolha correta durante esse forrageamento (Tumlinson et al., 

1993). De acordo com Lewis & Martin (1990), os estímulos visuais e olfativos 

percebidos pelos parasitóides são duas entradas sensoriais importantes que 

controlam seu comportamento. Estes estímulos são percebidos por receptores 

periféricos localizados nas antenas e olhos compostos e o comportamento 

resultante é expresso por meio do vôo, sondagem e oviposição.  

Em razão da complexidade de estímulos do ambiente que o parasitóide 

deve superar, torna-se evidente a necessidade de um processo de aprendizagem 

como mecanismo de sucesso no forrageamento. 

 

2.6 Aprendizagem de parasitóides 

 

Dentro do arranjo estrutural do ambiente que os parasitóides ocupam, 

encontrar um hospedeiro adequado pode ser uma tarefa complexa. Os 

parasitóides utilizam mecanismos de orientação aos seus hospedeiros, por meio 

de sinais químicos, físicos e visuais (Jones, 1986). Dessa forma, o processo de 

aprendizagem é um elemento essencial na estratégia de forrageamento dos 

parasitóides e pode ser definida como uma mudança no comportamento devido 
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ao resultado de uma experiência prévia bem-sucedida (Turlings et al., 1993; 

Eiras & Gerk, 2001). 

As respostas aos voláteis relacionados com a localização e 

reconhecimento do hospedeiro modificam-se com uma experiência bem-

sucedida, conduzindo a um comportamento voltado às características do 

hospedeiro (Vinson, 1976). Este é um tipo de mecanismo comum entre os 

parasitóides, sendo dessa forma denominado de aprendizagem associativa 

(Lewis & Tumlinson, 1988; Turlings et al., 1993), onde a habilidade dos 

parasitóides em aprender permite-lhes distinguir odores específicos entre 

voláteis provenientes de diferentes tipos de danos causados às plantas (De Jong 

& Kaiser, 1991) ou produzidos por organismos associados (Greany et al., 1977). 

 

2.7 Busca e localização 

 

Muitas das discussões sobre o comportamento dos parasitóides focalizam 

os estímulos visuais e olfativos, importantes na orientação (Greany et al., 1977; 

Edwards & Wratten, 1983; Jones, 1986; Messing & Jang, 1992; Farias & Hopper, 

1997; Siqueira & Farias, 2003) e os efeitos da experiência, aprendizagem e 

preferência do hospedeiro (Turlings et al., 1993). O encontro e o reconhecimento 

do hospedeiro são processos comportamentais distintos, onde no primeiro, a 

percepção do encontro do hospedeiro pelo inseto provoca um movimento 

orientado em direção à fonte, no qual a detecção do estímulo “correto” durante 

o processo de reconhecimento, que se segue à aterrisagem geralmente reduz 

esse movimento (Edwards & Wratten, 1981). As substâncias químicas voláteis 

liberadas diretamente pelas plantas ou pelas estruturas atacadas como resultado 

direto ou indireto da atividade de alimentação do hospedeiro, são importantes 

neste processo (Lewis & Martin, 1990; Turlings et al., 1993; Paré & Tumlinson, 

1999). As substâncias voláteis atrativas (cairomônios) freqüentemente atraem o 
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parasitóide ao hábitat do hospedeiro, enquanto as substâncias menos voláteis 

podem exercer papel importante na localização a curta distância (Vinson, 1976; 

Greany et al., 1984).  

Diversos estudos têm mostrado que os parasitóides braconídeos de larvas 

frugívoras orientam-se para o hábitat de seus hospedeiros, guiados por odores 

liberados por frutos podres (em fermentação). Greany et al. (1977) evidenciaram 

a importância dos voláteis de pêssegos podres na orientação de D. longicaudata, 

assim como também a atratividade destes parasitóides a voláteis de compostos 

como acetaldeido, etanol e acido acético. Henneman et al. (2002), estudando o 

comportamento de localização e parasitismo de larvas de Rhagoletis spp. em 

frutos de nogueira, verificaram que as fêmeas do parasitóide Diachasmimorpha 

juglandis  (Muesebeck) orientaram-se através dos voláteis liberados dessa 

associação entre larva e hospedeiro em frutos de nogueira. 

A orientação de fêmeas sem experiência de D. longicaudata a voláteis de 

citros e manga não-infestadas e infestadas com A. ludens e Anastrepha obliqua 

(Macquart) é realizada em que haja preferência por esses hospedeiros (Eben et al. 

2000). Ainda segundo esses autores, não há respostas às frutas não-infestadas 

quando comparados com frutas infestadas. 

Messing & Jang (1992), em experimento de orientação de machos e 

fêmeas do parasitóide D. longicaudata a diferentes cores de substrato e a odores 

de frutas, observaram que os machos demonstraram uma resposta visual 

considerada às esferas coloridas e respostas olfativas baixas, enquanto as fêmeas 

tiveram melhor resposta para as informações olfativas que visuais. Em 

experimento semelhante, Henneman (1998) verificou a preferência de D. 

juglandis a frutos amarelos em relação aos escuros e, sugeriu que o contraste 

visual pode ser a razão da preferência de parasitismo de D. juglandis aos frutos 

amarelos, apesar de ser mais provável a ocorrência de larvas nos frutos escuros 

do que nos amarelos. Do mesmo modo, pistas visuais também foram 
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observadas na atração de D. longicaudata e D. juglandis em túnel de vento (Jang 

et al., 2000). 

Eitam et al. (2003), avaliando um método de criação do parasitóide D. 

areolatus a partir da incorporação de voláteis químicos de pêra nas unidades de 

oviposição, determinaram que as fêmeas do parasitóide provavelmente se 

orientaram pelos sinais químicos liberados desses frutos. 

 

2.8 Localização do hospedeiro a curta distância 

 

A determinação do possível hábitat do hospedeiro é assegurada por 

informações químicas e visuais que chegam aos receptores periféricos dos 

parasitóides. No entanto, as larvas de moscas-das-frutas se encontram no 

interior dos frutos e dessa forma existe a necessidade de uma estratégia de 

localização a curta distância. No interior do fruto a larva produz vibrações por 

sua movimentação e atividade alimentar. Estas vibrações associadas a 

compostos químicos oriundos de produto de fermentação produzem 

informações confiáveis para a localização da larva (Lawrence, 1981; Carvalho & 

Nascimento 2002). A orientação do parasitóide pela movimentação da larva no 

interior do fruto é denominada vibrotaxia (Lawrence, 1981; Glas & Vet, 1983; 

Carvalho, 2003). A vibrotaxia já foi demonstrada em diversas espécies de 

parasitóides de moscas frugívoras, incluindo Diachasmimorpha mellea (Gahan) 

por Lathrop & Newton, (1933), D. longicaudata por Lawrence (1981), Diachasma 

alloeum (Muesebeck) por Glas & Vet (1983) e para Ganaspis pelleranoi (Brèthes) e 

Odontosema albinerve Kieffer por Guimarães (2002). 



 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Obtenção e manutenção dos parasitóides 

 

3.1.1 Parasitóide exótico, Diachasmimorpha longicaudata Ashmead  

 

Fêmeas de D. longicaudata foram obtidas a partir de uma criação massal 

de Ceratitis capitata (Wied), do Laboratório de Radioentomologia do Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura (CENA-USP), em Piracicaba-SP. As pupas de C. 

capitata parasitadas por D. longicaudata foram colocadas em gaiolas plásticas de 

30 x 25 cm, com uma abertura central de 20 cm de diâmetro, revestida de voile 

(Figura 1A). Essas gaiolas foram mantidas em sala com temperatura de 26 ± 2°C, 

umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase de 14 horas, no Laboratório de Biologia 

de Insetos do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola 

da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), Universidade de 

São Paulo (USP), em Piracicaba-SP. À medida que os adultos de D. longicaudata 

emergiam eram transferidos em outras gaiolas de mesmas dimensões de acordo 

com sua data de emergência, mantendo-se cerca de 40 casais por gaiola com 

idade conhecida. Os parasitóides foram alimentados com dieta artificial 

composta de mel (0,5 g), água destilada (500 ml), ágar (10 g), ácido ascórbico 

(0,25 g) e benzoato de sódio (0,05 g), segundo metodologia utilizada pelo 

CENA-USP (Burns, 1993, Walder et al., 1995) (Figura 1B).
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Para as avaliações de D. longicaudata aos voláteis de frutos, foram testadas 

somente fêmeas acasaladas e inexperientes, com quatro dias de idade, pois 

segundo Sugayama (2000), este parasitóide atinge a máxima capacidade de 

parasitismo no período compreendido entre 4 e 13 dias de idade. Após os 

biensaios as fêmeas foram fixadas em álcool 70%. 

  

3.1.2 Parasitóides nativos, Doryctobracon areolatus (Szépligeti) e Asobara 

anastrephae (Muesebeck) 

 

Esses parasitóides foram obtidos a partir de coletas esporádicas de 

aproximadamente 300 frutos de goiaba (Psidium guajava L.) e 1.200 frutos de 

serigüela (Spondias purpurea L.) no campus da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ-USP), em Piracicaba-SP. As coletas de goiaba 

ocorreram no período de janeiro a fevereiro de 2005, e as de serigüela durante o 

mês de março de 2005, ambas a partir de frutos caídos sob a copa das árvores 

(Figura 2A, B).  

Figura 1 - Sistema de criação do parasitóide exótico Diachasmimorpha 

longicaudata em laboratório. (A) Gaiolas para manutenção de 

adultos com idades conhecidas; e (B) Detalhe da dieta utilizada 

para a alimentação dos adultos 
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Após a coleta, os frutos foram acondicionados em bandejas plásticas de 

50 x 70 cm contendo vermiculita, mantidas em casa-de-vegetação com 

temperatura de 25 ± 5°C, umidade relativa de 60 ± 10% e luz natural, no 

Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da ESALQ-

USP (Figura 2C). Depois de 10 dias, os frutos de goiaba e serigüela foram 

retirados das bandejas e a vermiculita peneirada para a obtenção dos pupários, 

que foram transferidas para gaiolas de acrílico de  50 x 50 cm (Figuras 2D, E, e F), 

até a emergência dos parasitóides, quando eram transferidos separadamente 

para gaiolas plásticas de 15 x 25 cm (Figura 2F), contendo água e dieta similar à 

fornecida a D. longicaudata (item 3.1.1). 

A separação preliminar das espécies de parasitóides nativos, D. areolatus 

e A. anastrephae foram realizadas de acordo com Canal & Zucchi (2000). A 

identificação de A. anastrephae foi confirmada pela Dra. Angélica Maria 

Penteado Dias (UFSCar), visto que todos os espécimens avaliados apresentavam 

manchas brancas nas antenas.  

Para as avaliações do comportamento de D. areolatus e A. anastrephae aos 

voláteis de frutos, foram utilizadas somente fêmeas acasaladas e inexperientes (5 

a 7 dias de idade), sendo fixadas em álcool 70% após o teste. 
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3.2 Obtenção e manutenção de moscas-das-frutas 

 

3.2.1 Ceratitis capitata 

 

As larvas recém-eclodidas da mosca-do-mediterrâneo foram obtidas da 

criação do CENA-USP e inoculadas em goiabas, a fim de se obter frutos com 

larvas de instares conhecidos. Foram inoculadas cerca de 15 larvas por fruto, em 

Figura 2 – Esquema de obtenção de parasitóides nativos. Coleta de frutos de 

goiaba (A) e sirigüela (B) sob a copa das árvores no campo; (C) 

Manutenção dos frutos em bandeja com vermiculita; (D) 

Peneiração dos frutos para separação das pupas; (E) Pupas de 

moscas-das-frutas após o peneiramento; (F) Gaiolas utilizadas 

para emergência das moscas-das-frutas e dos parasitóides (gaiola 

maior) e para manutenção dos parasitóides (gaiola menor). 

Temperatura de 25 ± 5°C, umidade relativa de 60 ± 10% e luz 

natural 



 18 

um total de 20 goiabas. Antes da inoculação, os frutos eram perfurados com 

agulha e as larvas colocadas próximas aos furos, de forma a facilitar a 

penetração. Foram utilizadas 15 larvas de C. capitata por fruto, em razão de uma 

avaliação prévia em goiabas coletadas no campo, ter demonstrado ser esse o 

número médio de larvas por fruto. Vale ressaltar, que a infestação dos frutos 

ocorreu em dias alternados de modo a suprir a necessidade do instar larval 

desejado no momento das avaliações.  

Uma vez infestados, os frutos eram protegidos de eventuais infestações 

de outros insetos e mantidos em gaiola plástica de 15 x 25cm como descrito 

anteriormente, em sala com temperatura de 26 ± 2°C, umidade relativa de 60 ± 

10% e fotofase de 14 horas, no Laboratório de Biologia de Insetos da ESALQ-

USP. 

Considerando-se que o desenvolvimento larval dura de 8 a 11 dias a 25°C 

(Morgante, 1991; Walder, 2002), estimou-se a média de cada instar de C. capitata 

em cerca de 3 dias, sendo assim possível manter um controle da idade das larvas 

a serem utilizadas nos bioensaios.  

 

3.2.2 Anastrepha fraterculus (Wied.) 

 

Inicialmente, as larvas de A. fraterculus foram obtidas a partir de quatro 

goiabas de uma criação do CENA-USP. Esses frutos foram acondicionados em 

uma bandeja plástica contendo vermiculita, conforme metodologia já descrita 

para a obtenção de parasitóides nativos (item 3.12). Após cerca de 15 dias, as 

goiabas foram retiradas da bandeja e a vermiculita peneirada para a obtenção 

dos pupários de A. fraterculus, que foram transferidas para uma gaiola de 50 x 50 

cm confeccionada em alumínio e tela de voile com velcro® (Figura 3). Após a 

emergência, 20 casais foram mantidos na gaiola para dar continuidade à criação, 

em sala a 25 ± 2°C, umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase de 14 horas (Salles, 
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2000). A alimentação os adultos consistiu de água e dieta artificial a base de 

açúcar e proteína hidrolisada na proporção de 3:1, adaptado da metodologia de 

criação de C. capitata empregada no CENA-USP (Walder, 2002). 

Para a obtenção de goiabas infestadas por A. fraterculus, os frutos foram 

oferecidos às fêmeas férteis para oviposição por cerca de dois dias e após 48h da 

eclosão das larvas, foram considerados cerca de 3 dias de desenvolvimento 

larval para cada instar (Salles, 2000). Sendo assim, foram sempre utilizadas 

larvas de instares conhecidos para avaliação do comportamento olfativo dos 

parasitóides. 

Para manutenção da criação, mamões (Carica papaya L.) em fase inicial de 

maturação foram oferecidos aos adultos de A. fraterculus, sendo que após cerca 

de três dias os frutos eram retirados e mantidos nas mesmas condições citadas 

para C. capitata (item 3.2.1). Após cerca de 15 dias, os pupários eram separados e 

colocadas em placa de Petri, conforme descrito anteriormente (item 3.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Gaiola utilizada para criação e manutenção de Anastrepha fraterculus, 

em laboratório (25 ± 2°C, umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase de 

14 horas) 
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3.3 Resposta dos parasitóides aos voláteis 

 

Para os bioensaios de comportamento olfativo do parasitóide exótico D. 

longicaudata e dos parasitóides nativos D. areolatus e A. anastrephae aos frutos 

com e sem larvas de moscas-das-frutas, utilizou-se um olfatômetro de quatro 

vias, adaptado de Vet et al. (1983). Esse olfatômetro consiste de uma estrutura 

em acrílico na sua arena central, e quatro saídas laterais (braços) conectando três 

tubos de vidro a cada braço, onde são dispostos os tratamentos (Figura 4). A 

arena central é composta de quatro semicírculos de acrílico com (arco de 90°, 

raio de 135 mm e altura de 20 mm) colados sobre uma chapa de acrílico de 3,0 

mm e uma cobertura móvel de acrílico transparente de 3,0 mm para 

visualização do comportamento do inseto aos voláteis testados (Figura 4B). A 

arena possui ainda, uma abertura na sua parte inferior de 8,0 mm de diâmetro, 

através da qual introduzia-se o inseto a ser testado e por onde se conectava a 

bomba de vácuo, para circular ar no sistema. As quatro saídas nas extremidades 

da arena também possuíam um orifício de 8,0 mm de diâmetro para a conexão 

dos braços. 

Cada braço é composto de uma série de três tubos de vidro (50 ml) 

conectados entre si até a câmara central por mangueiras de silicone (Figura 4C). 

O primeiro tubo junto à câmara central tinha por finalidade capturar o inseto 

que respondia positivamente ao odor testado, ficando dessa forma sempre 

vazio; o segundo tubo continha a amostra a ser testada e o tubo distal 

apresentava água destilada para umedecer o ar no sistema. Em cada braço foi 

acoplado um fluxômetro para regular o fluxo do ar que entrava no sistema de 

forma harmônica (Figura 4D). O fluxo de ar foi obtido por meio da sucção 

proporcionada por uma bomba de vácuo acoplada ao orifício inferior da câmara 

central, por meio de uma mangueira plástica de PVC de 8,0 mm de diâmetro 

(Figura 4E). Adicionou-se ainda na saída do sistema um desumidificador de 
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sílica gel para a retirada da umidade do ar, visando não comprometer o 

funcionamento da bomba de sucção (Figura 4E).  

O fluxo de ar no olfatômetro foi calibrado por meio de um teste de 

fumaça, a partir da combinação de HCl + NH4OH (Vet et al., 1983; Hare, 1988), 

sendo a vazão do ar dentro do sistema definida em bioensaios preliminares em 

300 ml/min. Após a distribuição das amostras nos respectivos braços, untava-se 

com vaselina a base superior da câmara central para maior aderência da tampa 

durante a sucção (bioensaio). 

Para o início dos bioensaios, que consistia na introdução da fêmea dos 

parasitóides na arena, era necessário desconectar a mangueira na parte inferior 

da câmara central, introduzir a fêmea com auxílio de um frasco de vidro (15 x 46 

mm) e só então reconectar a mangueira para restabelecimento do vácuo no 

sistema. 

O substrato utilizado como atraente foi goiaba nos estágios de maturação 

inicial (de vez) e de podridão, associada ou não às larvas de C. capitata e A. 

fraterculus. Foram utilizadas fêmeas de D. longicaudata (acasaladas, com quatro 

dias de idade), D. areolatus e A. anastrephae (acasaladas, com 7 a 10 dias de idade). 

Essa diferença de idades entre os parasitóides nativos e o exótico é devida à 

assincronia entre o momento da avaliação e a disposição das fêmeas dos 

parasitóides. Considerou-se cada fêmea como uma repetição, sendo estabelecido 

o tempo de resposta de no máximo 10 minutos (definido em bioensaios 

preliminares). O tempo de cada bioensaio foi controlado por meio de um 

cronômetro digital. 
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Para evitar uma possível interferência na resposta das fêmeas para um 

dos braços, o olfatômetro foi rotacionado em 90o a cada repetição. As respostas 

comportamentais dos parasitóides foram determinadas a partir das observações 

de direcionamento, permanência nos respectivos campos de avaliação (I, II, III, 

IV) e entrada no tubo escolhido (tratamento), assim como primeira escolha e 

2 1 
3 2  1 

 

Figura 4 - Olfatômetro de quatro vias utilizado nos bioensaios com 

Diachasmimorpha longicaudata, Doryctobracon areolatus, Asobara 

anastrephae. (A) Vista geral do aparelho; (B) Câmara central 

(vista superior); (C) Braço com detalhe (1- tubo vazio para 

coleta do parasitóide; 2- tubo com amostra-teste; 3- tubo com 

água destilada); (D) Fluxômetro; (E) Detalhe da bomba de 

vácuo (1) e do desumidificador de sílica gel (2) 
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escolha final dos tratamentos. A cronometragem tinha início no momento em 

que o parasitóide cruzava uma das linhas arbitrárias que delimitavam os 

campos pertencentes aos tratamentos (linha de primeira escolha), anotando-se 

este tempo inicial e os tempos correspondentes a cada campo que o parasitóide 

visitava durante o período de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Câmara central do olfatômetro (vista superior) com área central 
detalhando área em quadrado com suas linhas de primeira escolha 
para os tratamentos (I, II, III, IV), linhas de limite entre os campos 
de odores, direção do fluxo e abertura de saída do fluxo de ar e 
introdução do parasitóide 
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Ao final do tempo de observação, registrava-se o campo onde o 

parasitóide se encontrava (escolha final). Caso o parasitóide penetrasse em um 

dos campos antes do tempo final, acrescentava-se o tempo restante ao 

quadrante escolhido e assim um novo teste era iniciado. 

Cada bioensaio era constituído de quatro tratamentos, sendo realizadas 

40 repetições (fêmeas) por bioensaio, onde cada fêmea foi utilizada uma única 

vez, evitando-se uma aprendizagem associativa. Os tratamentos utilizados 

variaram de acordo com o bioensaio nas quatro vias (I, II, III e IV).  

Foram realizados os seguintes bioensaios: 

Com D. longicaudata: (i) I, II, III e IV vazios (controle branco-branco); (ii) I 

com goiaba podre e II, III e IV vazios; (iii) I com goiaba podre, III com goiaba em 

maturação inicial (de vez) e II e IV vazios; (iv) I com goiaba com larvas de 3º 

instar de C. capitata e III com goiaba podre não infestada, e II e IV vazios; (v) I e 

III com goiaba podre com larvas de C. capitata de 1º e 3º instares, e II e IV vazios; 

e (vi) I com goiaba podre com larvas de 3º instar de C. capitata, e III com goiaba 

podre com larvas de 3º instar de A. fraterculus, e II e IV vazios. 

Com D. areolatus: (i) I com goiaba podre, III com goiaba em maturação 

inicial (de vez), e II e IV vazios; (ii) I com goiaba podre com larvas de A. 

fraterculus em diferentes instares, III com goiaba podre não infestada, e II e IV 

vazios; (iii) I com goiaba podre com larvas de A. fraterculus em diferentes 

instares, III com goiaba podre com larvas de C. capitata em diferentes instares, e 

II e IV vazios. 

Com A. anastrephae: (i) I com goiaba podre infestada com larvas de A. 

fraterculus em diferentes instares, III com goiaba podre com larvas de C. capitata 

em diferentes instares, e II e IV vazios. 

Os bioensaios ocorreram sempre das 9:00 às 17:00 horas, e após cada dia, 

o olfatômetro era desmontado e sua arena central, tubos e conexões lavados com 

detergente neutro (5%) e desinfetados com álcool 90% (Vet et al., 1983).  
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3.4 Avaliação em telado 

 

Para confirmar os dados obtidos em olfatômetro, foram realizadas 

liberações de fêmeas de D. longicaudata e de D. areolatus sem experiência prévia 

aos frutos ou larvas, em área telada (6,0 x 3,5 x 3,0 m). Foram utilizadas gaiolas–

armadilhas visando à captura de fêmeas a uma determinada fonte de odor 

(Figura 6). As armadilhas foram feitas de garrafas plásticas “Pet” cortadas na 

altura de 2/3 e os frutos infestados ou não (tratamentos) eram colocados no seu 

interior. A parte superior da gaiola-armadilha era coberta com “magipack” e 

com uma placa cerâmica de 12 x 12 cm para dar peso e evitar um possível 

tombamento. Foram recortadas quatro aberturas de 2,0 x 4,0 cm, uma de cada 

lado da gaiola-armadilha para a entrada do parasitóide. Na parede interna da 

gaiola-armadilha, foi adicionada uma cola adesiva (“stick”) para a coleta dos 

insetos atraídos.  

Os tratamentos utilizados foram: (i) goiaba em estágio inicial de 

maturação (de vez) sem larvas de mosca-das-frutas; (ii) goiaba podre sem larvas 

de moscas-das-frutas; (iii) goiaba podre com larvas de C. capitata; (iv) goiaba 

podre com larvas de A. fraterculus; e (v) controle (branco). As gaiolas-armadilhas 

foram distribuídas ao acaso no chão do telado com eqüidistância de 50 cm. 

Foram realizadas quatro repetições por tratamento durante quatro dias, 

espaçados de uma semana. Foram liberados 100 indivíduos por vez de D. 

longicaudata (de 4 dias) e D. areolatus (de 7 dias). Avaliou-se o comportamento 

das fêmeas dos parasitóides por um período de 24 horas, quando as gaiolas-

armadilhas foram retiradas e os parasitóides capturados quantificados.  
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3.5 Análises Estatísticas 

 

Os dados referentes à permanência dos parasitóides nos respectivos 

quadrantes do olfatômetro (escolha) foram convertidos em percentagem. Para 

calcular as diferenças entre os campos de escolha, os dados foram submetidos a 

análise de variância a partir do teste de Kruskall-Wallis (Hare, 1988). Os dados 

Figura 6 - Avaliação do comportamento de D. longicaudata em telado. (A) 

Área telada para avaliação do comportamento olfativo de D. 

longicaudata; (B) Detalhe da distribuição dos tratamentos no 

interior do telado; (C) Detalhe de uma gaiola-armadilha; e (D) 

Parasitóide capturado em gaiola-armadilha 
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de primeira escolha e escolha final foram submetidos a um teste de qui-

quadrado (Sokal & Rohlf apud Hare, 1988). As análises foram efetuadas por 

meio do programa “BioEstat” versão 1.0 para Windows. 

Os dados obtidos na liberação de parasitóides em área coberta (telado), 

foram submetidos à análise de variância conforme Messing & Jang (1992), 

utilizando-se o teste de Kruskall-Wallis (Hare, 1988). As análises foram 

efetuadas por meio do programa “BioEstat” versão 1.0 para Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Resposta olfativa 

 

4.1.1 Resposta olfativa de D. longicaudata aos voláteis de goiaba podre. 

 

As fêmeas de D. longicaudata apresentaram alta capacidade de reconhecer 

e explorar voláteis de goiaba podre. Os dados de primeira escolha e de escolha 

final do parasitóide no olfatômetro sugerem uma resposta positiva aos voláteis 

de goiaba podre, mesmo na ausência de larvas de moscas-das-frutas (Tabela 1).  

Considerando-se o tempo de permanência nos respectivos campos de 

exposição aos voláteis do olfatômetro, nota-se D. longicaudata possui alta 

capacidade exploratória. As fêmeas passaram em média mais de 15% do seu 

tempo explorando ao menos um dos quatro campos de voláteis, com uma 

preferência acentuada para goiaba podre (41%), embora esses dados não tenham 

diferido significante do campo em branco (24%).  
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Tabela 1. Resposta olfativa de fêmeas de Diachasmimorpha longicaudata a voláteis 

de goiaba podre (n = 40) 

Tratamentos 
1ª escolhas* 

(n) 

Escolhas finais** 

(n) 
Tempo médio (%)*** 

Goiaba podre 18 17 41.28 ± 2,54a 
Branco 7 12 24.19 ± 3,84ab 

Branco 6 7 15.56 ± 3,66b 

Branco 9 4 18.97 ± 1,42b 

* Teste de qui-quadrado (P = 0,0293); ** Teste de qui-quadrado (P = 0,0203); ***Valores 
seguidos da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Kruskall-Wallis a 
5% de probabilidade. 
 
 
4.1.2 Resposta olfativa de D. longicaudata e D. areolatus a voláteis de goiaba 

em maturação inicial (de vez) e podre. 

 

Confrontando-se as goiabas em maturação inicial (de vez) e podres, 

notou-se que as fêmeas de D. longicaudata demonstraram forte preferência em 

explorar os voláteis de goiaba podre (47%) em relação aos demais tratamentos 

(Tabela 2), confirmando os resultados do primeiro bioensaio (Tabela 1). 

As fêmeas de D. areolatus, por sua vez, demonstraram serem capazes de 

explorar tanto os odores de frutos podres (39%) quanto os de vez (26%), embora 

neste último caso, não tenha diferido significativamente de um dos campos em 

branco (19%) (Tabela 3). 

Considerando-se os dados de primeira escolha e escolha final para os 

diferentes campos de voláteis no olfatômetro, notou-se uma preferência 

significativa de D. longicaudata para o campo com goiaba podre (Tabela 2), 

enquanto para D. areolatus, não houve uma preferência por nenhum dos campos 

(Tabela 3). 
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Tabela 2. Resposta olfativa de fêmeas de Diachasmimorpha longicaudata a voláteis 

de goiaba em maturação inicial (de vez) e podre (n = 40) 

Tratamentos 
1ª escolhas* 

(n) 

Escolhas finais** 

(n) 

Tempo médio (%) no 

quadrante*** 

Goiaba podre 18 25 47.85±7,06a 

Branco 6 7 15.84±7,00b 

Goiaba em maturação 

inicial (de vez) 
9 5 21.87±1,69ab 

Branco 7 3 14.44±4,52b 

* Teste de qui-quadrado (P = 0,0293); ** Teste de qui-quadrado (P = 0,0001); *** Valores 
seguidos da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Kruskall-Wallis a 
5% de probabilidade.  

 

 

Os resultados obtidos para ambas as espécies sugerem que estes 

parasitóides utilizam os voláteis de frutos podres como uma das fontes de 

orientação ao hábitat de seu hospedeiro. Além disso, comparativamente, D. 

areolatus possui maior leque de exploração em relação a D. longicaudata, pois o 

seu comportamento olfativo inclui ainda os odores de frutos em maturação 

inicial (de vez), o que poderia conferir uma vantagem adaptativa para esta 

espécie.  
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Tabela 3. Resposta olfativa de fêmeas de Doryctobracon areolatus a voláteis de 

goiaba em maturação inicial (de vez) e podre. (n = 40) 

Tratamentos 
1ª escolhas* 

(n) 

Escolhas finais** 

(n) 
Tempo médio (%)*** 

Goiaba podre 15 16 39.32±8,70a 
Branco 7 5 14.89±3,92c 

Goiaba em maturação 

inicial (de vez) 
9 7 26.30±3,56ab 

Branco 9 7 19.49±2,76bc 

* Teste de qui-quadrado (P = 0,3080); ** Teste de qui-quadrado (P = 0,0600); *** Valores 
seguidos da mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Kruskall-Wallis a 
5% de probabilidade. 
 

 

 

4.1.3 Resposta olfativa de D. longicaudata e D. areolatus a voláteis de goiabas 

podres com e sem larvas de moscas-das-frutas 

 

Uma vez verificada a orientação de D. longicaudata e D. areolatus a voláteis 

de frutos em estado de podridão, comparou-se o comportamento olfativo de 

ambas espécies de parasitóides para frutos com e sem larvas de moscas-das-

frutas. 

As fêmeas de D. longicaudata apresentaram alta capacidade de reconhecer 

os voláteis de goiabas podres com larvas de 3º instar de C. capitata (Tabela 4).  As 

larvas nos frutos podres liberam ou induzem à formação de voláteis bastante 

atrativos a este parasitóide quando comparado aos frutos podres não-infestados. 

Este comportamento já havia sido demonstrado como importante na localização 

de larvas de moscas-das-frutas por outras espécies de parasitóides, incluindo D. 

longicaudata (Greany et al., 1977; Leyva et al., 1991; Messing & Jang, 1992; Jang et 

al., 2000).  
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Tabela 4. Resposta olfativa de fêmeas de Diachasmimorpha longicaudata a voláteis 

de goiaba podre com e sem larvas de 3º instar de Ceratitis capitata.      

(n = 40) 

Tratamentos 
1ª escolhas* 

(n) 

Escolhas finais** 

(n) 

Tempo médio 

(%)*** 

Goiaba podre com larvas de 3º 

instar de C. capitata 16 22 40,91±2,36a 

Branco 6 6 20,49±2,37bc 
Goiaba podre não-infestada 10 9 24,68±2,53b 

Branco 8 3 13,93±4,74c 

* Teste de qui-quadrado (P = 0,1328); ** Teste de qui-quadrado (P = 0,0001); *** Valores 
seguidos da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Kruskall-Wallis a 
5% de probabilidade. 

 

 

Os resultados de primeira escolha no olfatômetro demonstraram ainda 

que D. longicaudata, como nos bioensaios anteriores, apresentou grande 

capacidade exploratória, uma vez que não houve influência dos tratamentos 

nesta etapa (Tabela 4). Os dados da escolha final no olfatômetro confirmam que 

para este parasitóide, a presença de larvas de C. capitata nos frutos podres, 

influenciou significativamente a sua resposta.  

De modo semelhante, as fêmeas de D. areolatus também foram capazes de 

reconhecer e selecionar significativamente goiabas podres com larvas de 

diferentes instares de A. fraterculus, quando comparados com goiabas podres 

não-infestados (Tabela 5). Resultado semelhante para este parasitóide em pêras 

com larvas de Anastrepha suspensa (Loew) também foi observado por Eitam et al. 

(2003).  
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Tabela 5. Resposta olfativa de fêmeas de Doryctobracon areolatus a voláteis de 

goiaba podre com e sem larvas de 1º a 3º instares de Anastrepha 

fraterculus. (n = 40) 

Tratamentos 
1ª escolhas*  

(n) 

Escolhas 

finais** 

(n) 

Tempo médio 

(%)*** 

Goiaba podre com larvas de 

A. fraterculus 15 20 43,23±14,29a 

Branco 9 8 18,77±7 ,23b 
Goiaba podre não-infestada 11 5 21,77±14,90b 

Branco 5 7 16,74±4,18b 

* Teste de qui-quadrado (P = 0,1577); ** Teste de qui-quadrado (P = 0,0032); *** Valores 
seguidos da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Kruskall-Wallis a 
5% de probabilidade. 
 

 

Os dados de primeira escolha no olfatômetro demonstraram não haver 

diferença significativa entre os tratamentos, sugerindo que D. areolatus explora 

inicialmente tanto voláteis de frutos infestados como de não-infestados (Tabela 

5). Para a escolha final, houve diferença significativa entre os tratamentos, com 

uma forte preferência por goiabas podres com larvas de A. fraterculus. 

 

 

4.1.4 Resposta olfativa de D. longicaudata a voláteis de goiaba com larvas de 

Ceratitis capitata em diferentes idades 

 

As fêmeas de D. longicaudata  não foram capazes de diferenciar 

significativamente entre goiabas podres com larvas de 1º e 2º instares daqueles 

com larvas de 3º instar de C. capitata (Tabela 6). Este resultado sugere que este 

parasitóide utiliza outros mecanismos além do químico, no processo de 
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reconhecimento do instar larval mais adequado para o parasitismo de larvas de 

moscas-das-frutas. De acordo com Clausen (1956), o 3º instar larval de moscas-

das-frutas seria o preferido por D. longicaudata. Neste caso, o parasitóide seria 

atraído por voláteis dos frutos em podridão contendo larvas de moscas-das-

frutas, porém a aceitação do hospedeiro ocorreria já sobre o fruto, por meio de 

vibrotaxia, fato este já demonstrado para diversas espécies de parasitóides de 

moscas-das-frutas (Lawrence, 1981; Glas & Vet, 1983; Carvalho & Nascimento 

2002; Carvalho, 2003; Guimarães & Zucchi, 2004). Além disso, D. longicaudata 

apresenta o hábito de forragear frutos já caídos ao solo e podres (em 

fermentação) (Greany et al., 1977; Leyva et al., 1991; Messing & Jang, 1992; 

Purcell et al., 1994). Com isso, haveria grande possibilidade de D. longicaudata 

encontrar larvas no 3º instar de moscas-das-frutas para serem parasitadas. 

Os resultados de primeira escolha e escolha final no olfatômetro indicam 

que também há diferença significativa entre os tratamentos, principalmente 

entre os tratamentos com frutos podres (com e sem larvas) comparados ao 

controle (branco), demonstrando uma rápida e eficiente orientação do 

parasitóide neste bioensaio (Tabela 6). 
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Tabela 6. Resposta olfativa de fêmeas de Diachasmimorpha longicaudata a voláteis 

de goiaba podre com larvas de 1º e 2º instares e com larvas de 3º instar 

de Ceratitis capitata. (n = 40) 

Tratamentos 
1ª escolhas* 

(n) 

Escolhas finais** 

(n) 

Tempo médio 

(%)*** 

Goiaba podre com larvas de 3º 

instar de C. capitata 12 13 32,00±7,93ab 

Branco 6 2 9,46±5,12c 
Goiaba podre com larvas de 1º 

e 2º instares de C. capitata 
18 18 44,02±3,37a 

Branco 4 7 14,52±4,80bc  

* Teste de qui-quadrado (P = 0,0074); ** Teste de qui-quadrado (P = 0,0022); *** Valores 
seguidos da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Kruskall-Wallis a 
5% de probabilidade. 
 

 
 
4.1.5 Resposta olfativa de D. longicaudata, D. areolatus e A. anastrephae a 

voláteis de goiaba com larvas de C. capitata e A. fraterculus 

 

As fêmeas de D. longicaudata não demonstraram preferência significativa 

do ponto de vista de atratividade entre C. capitata ou A. fraterculus (Tabela 7). O 

tempo de permanência deste parasitóide em ambos os campos dessas duas 

espécies foi semelhante (37 e 36%, respectivamente). Considerando-se a escolha 

do parasitóide no olfatômetro, não houve diferença significativa entre os 

tratamentos, porém, na escolha final, os tratamentos contendo as larvas de 

moscas-das-frutas foram os de maior resposta comparado ao controle. 
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Tabela 7. Resposta olfativa de fêmeas de Diachasmimorpha longicaudata a voláteis 

de goiaba podre com larvas de diferentes instares de Ceratitis capitata e 

Anastrepha fraterculus. (N = 40) 

Tratamentos 
1ª escolhas* 

(n) 

Escolhas finais** 

(n) 

Tempo médio 

(%)*** 

Goiaba podre com larvas  

de C. capitata 9 19 37,88±5,50a 

Branco 8 3 14,14±2,96b 
Goiaba podre com larvas  

de A. fraterculus 
16 14 36,26±5,77a 

Branco 7 4 11,72±5,93b 

* Teste de qui-quadrado (P = 0,1718); ** Teste de qui-quadrado (P = 0,0004); *** Valores 
seguidos da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Kruskall-Wallis a 
5% de probabilidade. 

 

 

A resposta das fêmeas de D. areolatus aos tratamentos contendo larvas de 

C. captitata e A. fraterculus, por sua vez, foi mais específica do que o observado 

para D. longicaudata. As fêmeas de D. areolatus apresentaram uma preferência 

significativa por goiabas com larvas de A. fraterculus, em relação às goiabas com 

larvas de C. capitata (Tabela 8). D. areolatus é um parasitóide amplamente 

distribuído na região Neotropical (Wharton & Marsh, 1978). No Brasil, é 

considerado espécie dominante, presente em 62 a 89% do total de parasitóides 

nos levantamentos das espécies de Anastrepha (ver Eitam et al., 2003). Assim, 

aparentemente, haveria estreito processo co-evolutivo entre estas duas espécies 

(hospedeiro-parasitóide), o que explicaria a resposta mais eficiente de D. 

areolatus na presença de larvas de A. fraterculus, em detrimento da espécie 

exótica, C. capitata. 
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Embora ainda não se conheça o estádio larval de A. fraterculus e C. capitata 

mais propício para o parasitismo de D. areolatus, este parasitóide é 

freqüentemente encontrado parasitando larvas em frutos ainda na planta 

(Matrangolo et al., 1998; Sugayama, 2000; Aguiar-Menezes & Menezes, 2001), o 

que indicaria que estádios larvais abaixo do 3º instar estariam aptos ao 

parasitismo, diferentemente do observado para D. longicaudata. Neste sentido, 

D. areolatus possui capacidade de explorar frutos ainda em maturação inicial (de 

vez), como foi observado anteriormente (Tabela 3). Portanto, a estratégia de 

forrageamento utilizada por D. areolatus poderia conferir uma vantagem 

adaptativa sobre D. longicaudata, o que justificaria ao menos em parte os altos 

índices de parasitismo observados em condições naturais. 

Os dados de primeira escolha no olfatômetro demonstraram não haver 

diferença significativa entre os tratamentos, sugerindo que D. areolatus explora 

inicialmente voláteis de frutos infestados tanto com A. fraterculus quanto com C. 

capitata, porém para escolha final, houve uma preferência significativa por 

frutos podres com larvas de A. fraterculus (Tabela 8). 
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Tabela 8. Resposta olfativa de fêmeas de Doryctobracon areolatus a voláteis de 

goiaba podre com larvas de diferentes instares de Ceratitis capitata e 

Anastrepha fraterculus. (n = 40) 

Tratamentos 
1ª escolhas* 

(n) 

escolhas finais** 

(n) 

Tempo médio 

(%)*** 

Goiaba podre com larvas 

de A. fraterculus 16 19 42,69±5,76a 

Branco 8 2 13,13±6,43c 
Goiaba podre com larvas 

de C. capitata 
11 15 32,65±3,71b 

Branco 5 4 11,53±4,97c 

* Teste de qui-quadrado (P = 0,0858); ** Teste de qui-quadrado (P = 0,0001); *** Valores 
seguidos da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Kruskall-Wallis a 
5% de probabilidade. 
 

 

A. anastrephae não apresentou preferência por goiabas com larvas de A. 

fraterculus ou de C. capitata (Tabela 9). Porém, nota-se que houve diferença 

significativa entre os tratamentos na primeira escolha e na escolha final no 

olfatômetro para os frutos com larvas de moscas-das-frutas. Portanto, observa-

se que A. anastrephae explora os voláteis de frutos podres com larvas de moscas-

das-frutas eficientemente. Há poucas informações sobre este parasitóide na 

literatura, incluindo sua eficiência e preferência pelas diferentes espécies de 

moscas-das-frutas, o que dificulta a avaliação dos resultados obtidos. Esse fato é 

de interesse, pois A. anastrephae pertence à subfamília Allysinae, entretanto, os 

estudos têm sido conduzidos principalmente com os representantes de Opiinae, 

onde se encontra D. longicaudata e D. areolatus. 
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Tabela 9. Resposta olfativa de fêmeas de Asobara anastrephae a voláteis de goiaba 

podre com larvas de diferentes instares de Ceratitis capitata e 

Anastrepha fraterculus. (n = 40) 

Tratamentos 
1ª escolhas* 

(n) 

Escolhas finais** 

(n) 

Tempo médio 

(%)*** 

Goiaba podre com larvas  

de A. fraterculus 13 20 38,89±4,27a 

Branco 8 2 17,68±4,33b 
Goiaba podre com larvas  

de C. capitata 
12 16 33,55±2,26a 

Branco 7 2 9,87±6,50b 

* Teste de qui-quadrado (P = 0,4575); ** Teste de qui-quadrado (P = 0,0001); *** Valores 
seguidos da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Kruskall-Wallis a 
5% de probabilidade. 

 

 

4.1.6 Controle branco x branco 

 

Verificou-se a ausência de qualquer tendência de D. longicaudata a um dos 

campos do olfatômetro nos bioensaios de controle (branco x branco). Os dados 

de 1ª escolha, escolha final e percentual de tempo nos quatro quadrantes não 

apresentaram diferença significativa entre os tratamentos, indicando que o 

sistema utilizado foi eficiente na discriminação dos voláteis pelos parasitóides 

estudados (Tabela 10). 
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Tabela 10. Resposta olfativa de fêmeas de Diachasmimorpha longicaudata aos 

diferentes quadrantes em branco (controle) do olfatômetro de quatro 

vias. (N = 20) 

Tratamentos 
1ª escolhas* 

(n) 

escolhas finais** 

(n) 

Tempo médio 

(%)*** 

Branco 7 7 25.94±4,17a 
Branco 7 3 23.75±3,89a 
Branco 1 5 26.34±2,70a 

Branco 5 5 23.97±0,58a 

* Teste de qui-quadrado (P = 0,1870); ** Teste de qui-quadrado (P = 0,6594); *** Valores 
seguidos da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Kruskall-Wallis a 
5% de probabilidade. 
 

 

4.1.7 Comportamento olfativo de D. longicaudata e D. areolatus em telado 

 

As fêmeas de D. longicaudata demonstraram alta capacidade para o 

forrageamento de goiabas podres no solo (Tabela 11). As capturas nas 

armadilhas indicaram que não houve diferença significativa entre a atratividade 

de frutos podres com larvas de C. capitata ou de A. fraterculus. Também frutos 

podres com larvas de A. fraterculus não diferiram significativamente de frutos 

podres sem larvas de moscas-das-frutas. Por outro lado, houve diferença 

significativa entre goiabas podres com larvas de C. capitata comparado aos 

frutos podres sem larvas de moscas-das-frutas. Assim, aparentemente, D. 

longicaudata tem tendência a parasitar preferencialmente frutos com C. capitata, 

no entanto, essa inferência precisa ser comprovada. De qualquer forma, o fato 

de haver uma diferença significativa entre os tratamentos contendo frutos 

podres em relação aos frutos de vez, sugere que os frutos podres são realmente 
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cruciais para D. longicautada no processo de seleção do hospedeiro, conforme 

demonstrado anteriormente (Tabelas 1 e 2). 

Para D. areolatus não houve captura de nenhum indivíduo nas armadilhas 

com goiabas em diferentes estágios de maturação, com ou sem larvas de 

moscas-das-frutas (Tabela 11). Este resultado sugere que D. areolatus 

dificilmente forrageia em frutos caídos, como seria esperado nas condições 

desse experimento. Foi observado, por exemplo, um grande número de fêmeas 

de D. areolatus na parte superior do telado, sem descer ao solo durante o 

experimento. Isto poderia indicar, que em condições naturais este parasitóide 

realmente tenha o hábito de forragear somente na parte área das plantas. De 

acordo com Matrangolo et al. (1988) e Aguiar-Menezes (2002), o nicho de 

forrageamento de espécies de opíineos nativos, como no caso de D. areolatus, 

difere daqueles explorados pelo parasitóide exótico D. longicautada, uma vez que 

D. areolatus realiza o seu parasitismo em frutos com diferentes estágios de 

maturação ainda na planta, enquanto D. longicaudata realiza preferencialmente 

no solo (frutos podres). Entretanto, estes resultados não são conclusivos e em 

experimentos futuros, sugere -se a instalação dessas armadilhas na parte 

superior do telado ou, empregando armadilhas em condições de campo tanto no 

solo como na planta.  
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Tabela 11. Resposta olfativa de fêmeas dos parasitóides Diachasmimorpha 

longicaudata e Doryctobracon areolatus a voláteis de goiaba em 

maturação inicial (de vez) e podre com e sem larvas de Ceratitis 

capitata e Anastrepha fraterculus em armadilhas instaladas dentro de 

telado 

*Valores seguidos da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Kruskall-
Wallis a 5% de probabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 Diachasmimorpha longicaudata Doryctobracon areolatus 

Tratamentos 
% de 

resposta* 

Número médio 

de insetos 

capturados por 

armadilha 

% de 

resposta 

Número médio 

de insetos 

capturados por 

armadilha 

Goiaba em maturação 

inicial (de vez) 
2,0±1,0c 0,5 0,0 0,0 

Goiaba podre 26,0±6,40b 6,5 0,0 0,0 

Goiaba podre com larvas 

de C. capitata 
42,0±4,43a 10,5 0,0 0,0 

Goiaba podre com larvas 

de A. fraterculus 
30,0±4,73ab 7,5 0,0 0,0 

Controle 0,0c 0,0 0,0 0,0 
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4.2 Considerações finais 

 

A orientação de insetos parasitóides por meio de semioquímicos emitidos 

pelas plantas ou de partes destas tem sido mencionada por diversos autores 

como uma das formas mais usuais na localização do hábitat de seu hospedeiro e 

da garantia de sua sobrevivência (Vinson, 1976; Greany et al., 1977; Jones, 1986; 

Tumlinson et al., 1993; Henneman et al., 2002; Guimarães & Zucchi, 2004). No 

caso de parasitóides de moscas-das-frutas, há consenso que os voláteis de frutos 

representam importante fonte de orientação para o hospedeiro, principalmente 

os voláteis de frutos podres para D. longicaudata (Greany et al., 1977; Leyva et al., 

1991; Messing & Jang, 1992; Purcell et al., 1994) e em maturação inicial (de vez) 

para D. areolatus (Matrangolo et al., 1988; Aguiar-Menezes, 2000), além da 

presença de larvas moscas-das-frutas em diferentes estádios nestes frutos. 

D. longicaudata  é na atualidade a espécie exótica mais extensamente 

empregada em programas de controle biológico de moscas-das-frutas devido à 

facilidade de criação massal e fácil adaptação às várias espécies de moscas-das-

frutas de importância econômica, tais como A. fraterculus, A. suspensa, A. ludens 

(Loew), A.obliqua (Macquart), A. striata Schiner, A. serpentina (Wiedemann) e C. 

capitata (Sivinski, 1996; Ovruski et al., 2000). Contudo, as evidências recentes 

quanto à alta capacidade de orientação e parasitismo dos parasitóides nativos 

como D. areaolatus demonstram a necessidade de se incrementar os estudos com 

esse parasitóide, visando tornar o controle biológico de moscas-das-frutas mais 

eficientes. 



 

5 CONCLUSÕES 

 

1) As fêmeas de Diachasmimorpha longicaudata respondem aos voláteis de goiabas 

podres (em fermentação), independentemente da presença de larvas de  

moscas-das-frutas; 

 

2) As fêmeas de Doryctobracon areolatus respondem aos voláteis de goiabas tanto 

em maturação inicial (de vez) quanto podres, independentemente da presença 

de larvas de moscas-das-frutas; 

 

3) As fêmeas de D. longicaudata e D. areolatus são mais atraídas por goiabas com 

larvas do que aquelas sem larvas de moscas-das-frutas; 

 

4) As fêmeas de D. longicaudata não diferenciam por meio dos voláteis de 

goiabas infestadas, as larvas de 1º e 2º instares daquelas de 3º instar; 

 

 5) As fêmeas de D. longicaudata orientam-se com maior freqüência aos voláteis 

de goiabas com larvas de Ceratitis capitata do que aos voláteis de goiabas com 

larvas de Anastrepha fraterculus.;  

 

6) As fêmeas de D. areolatus orientam-se com maior freqüência aos voláteis de 

goiabas com larvas de A. fraterculus do que aos voláteis de goiabas com larvas 

de C. capitata; 
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7) As fêmeas de Asobara anastrephae orientam-se indiferentemente aos voláteis 

tanto para goiabas com larvas de C. capitata quanto aos voláteis de goiabas 

com larvas de A. fraterculus; 

 

8) Em telado, as fêmeas de D. longicaudata foram atraídas para goiabas com 

larvas de moscas-das-frutas colocadas em armadilhas no solo, 

 

9) Em telado, as fêmeas de D. areolatus não foram atraídas para goiabas com 

larvas de moscas-das-frutas colocadas em armadilhas no solo. 
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