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TRATAMENTO QUARENTENÁRIO PARA Ceratitis capitata (Wied., 1824)

(DIPTERA; TEPHRITIDAE) EM FRUTOS DE LARANJA (Citrus sinensis)

1. RESUMO - Este trabalho avaliou o efeito dos tratamentos térmicos (vapor e água

quente) e da radiação gama sobre ovos, larvas de 1º, 2º e 3" ínstares de Ceratitis

capitata, em frutos de laranja da variedade 'Valência'; verificou a relação entre a

temperatura e o tempo de exposição ao vapor e a água quente, e as doses de radiação

gama sobre os estádios imaturos de C. capitata; e analisou-se o efeito do tratamento

térmico e da radiação na composição química dos frutos. Para os tratamentos térmicos

foram utilizadas as temperaturas de 44 e 46°C, nos tempos de exposição de 15, 30, 60,

90 e 120 minutos e um controle sem tratamento. No tratamento com radiação gama

realizou-se a irradiação com doses crescentes de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 e 200 Gy.

Analizou-se também a absorção e perda de calor pelos frutos. Os resultados obtidos

mostraram que: o tratamento com vapor quente tem menor eficiência que a água

quente no controle de ovos e larvas de 1º, 2º e 3" ínstares; o tratamento térmico de

frutos de laranja varo 'Valência' pode ser recomendado com vapor quente a 46°C por

cerca de 152,2 minutos ou água quente a 46°C por 84,8 minutos para o controle de

ovos, larvas de 1º, 2º e 3" instares de C. capitata, atendendo as exigências

quarentenárias; larvas de 3" ínstar são mais tolerantes aos tratamentos térmicos e a

radiação gama; o tratamento com radiação gama pode ser recomendado para o

tratamento quarentenário de todos os estádios avaliados com a dose de 72,88 Gy; a

dose de 50 Gy causa a esterilidade dos adultos emergidos de todas as fases avaliadas;

as propriedades químicas dos frutos de laranja varo 'Valência' não foram alteradas em

nenhum dos tratamentos realizados.

Palavras-chave: Mosca-das-frutas, Tratamento quarentenário, vapor quente, água

quente, irradiação, laranja 'Valência'.
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QUARENTINE TREATMENT TO Ceratitis capitata (WIED., 1824)

(DIPTERA: TEPHRITIDAE) IN ORANGE FRUITS (Citrus sinensis)

2. SUMMARY - This work was carried out to evaluate the effect of therrnal treatments

(vapour heat and hot water) and irradiation on Ceratitis capitata e99s and larvae (1 st

and 2nd and 3rd instars), in 'Valencia' oranges; the relation between temperature and

exposition time to vapour heat and hot water on fruit f1y immatures; the relation among

the different doses of radiation on fruit f1y immatures and evaluate the effect of the

treatments (therrnal treatments and irradiation) on the chemical composition of the

fruits. It was evaluated the heat absorption and loose of heat by the fruit. For thermal

treatments it was used temperatures of 44 and 46"C for 15,30,60, 90 and 120 minutes

and a control. For irradiation were used the doses: 10,20, 30, 40, 50, 100, 150 and 200

Gy. By the results obtained it is possible to conclude that: to the control of eggs and

larvae (1"1 and 2nd and 3rd instars) the treatment with vapour heat was less efficient than

the hot water treatment; the therrnal treatments of C. capitata eggs and larvae (1 st and

2nd and 3rd instars) can be recommended with vapor heat at 46°C at 152.2 minutes or

with hot water at 46"C at 84.8 minutes, achieving the quarantine request; 3rd ínstar

larvae are more tolerant to the thermal and irradiation treatments; the treatment with

irradiation can be recommended for quarantine treatment of ali immature stages

evaluated with the dose of 72.88 Gy; the dose of 50 Gy causes sterility to the adults

emerged from ali immature stages irradiated; treatments don't cause any change in the

chemical proprieties in the orange fruits varo 'Valencia'.

Key-words: Fruit fly, Quarantine treatment, vapour heat, water heat, irradiation, Valencia

orange.
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3. INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, alcançando na safra

200312004 cerca de 19.054.000 toneladas, seguido pelos EUA (11.787.000 toneladas)

e México (4.000.000 toneladas) (AGRIANUAL, 2006). Segundo ABECITRUS (2005),

82% da laranja produzida no Brasil destina-se ao processamento, 17% ao consumo

interno e 1% ao mercado externo. Mesmo com uma baixa participação na exportação,

na safra 200412005 o Brasil ainda é o décimo primeiro no ranking de países

exportadores de laranja in natura (AGRIANUAL, 2(06).

A citricultura no Estado de São Paulo representa uma importante fatia do

agronegócio paulista, sendo que a produção do estado chega a 82,5% da nacional.

Segundo FAGUNDES et aI. (1994), em 1971, a laranja era o 90 produto agrícola do

Estado de São Paulo, em valor de produção, alcançando o 2° lugar a partir de 1988,

com cerca de 20% do valor da produção agrícola estadual, ficando atrás somente da

cana-de-açúcar. A distribuição da produção de laranja no Estado de São Paulo (safra

95196) foi cerca de 75% para industrialização, 22 a 24% para consumo interno e 1 a 3%

para exportação de frutas frescas (NEVES et aI., 1995).

o mercado mundial de frutas in natura experimentou um crescimento vertiginoso

das transações internacionais, seja para consumo doméstico ou para processamento

em redes de "fast foods", visando sucos naturais (GONÇALVES & SOUZA, 1994). As

exportações brasileiras de laranjas in natura atingiram US$ 21,49 milhões em 2004,

mostrando uma reação do parque citrícola, com crescimento de 61,05% frente ao ano

de 2003 com US$ 13,34 milhões (AGRIANUAL, 2006).

As exportações de laranja e tangerina representaram juntas cerca de 6% do

total de exportações brasileiras de frutas frescas (em valor) em 2002. A Europa é o

principal destino das exportações de laranja in natura, com 89,8% das exportações; já a

tangerina é preferencialmente importada por países que compõe o Oriente Médio, com

63% das exportações (NEVES et ai., 2004).

A formação de blocos comerciais tende a ampliar a comercialização entre

diversos países, aumentando consideravelmente o trânsito de vegetais. Por isso, a
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imposição de barreiras fitossanitárias pelos países importadores será intensificada, não

só como conseqüência da preocupação quanto à elevação do risco de introdução de

agentes exóticos, mas como uma importante arma comercial protecionista, a conhecida

barreira não tarifária (RAGA, 1996).

A exportação de vegetais dependerá cada vez mais de acordos multilaterais,

onde o aspecto legislativo fitossanitário será detalhista. Para tanto, a manutenção de

mercados no exterior e a conquista de novos destinatários dependerá do modelo de

produção, onde o exportador e o importador conheçam, em particular, os problemas

fitossanitários e as medidas de controle implementadas, para que, finalmente, possam

assegurar sanidade, qualidade e segurança ao consumidor final (RAGA, 1996).

Por isso, é prioridade a realização de pesquisa em bioecologia de pragas e

doenças, sobretudo aquelas de importância econômica quarentenária, das quais

depende, em parte, a abertura ou fechamento de acesso aos mercados consumidores

internacionais.

No âmbito legal, a comercialização de vegetais é realizada de acordo com as

exigências do Serviço de Quarentena Vegetal do país importador, podendo este órgão

exigir condições especiais, como atestado fitossanitário adicional, tratamentos

específicos baseados em critérios científicos ou até mesmo proibir a comercialização.

Para exemplificar é importante lembrar que, devido às moscas-das-frutas, o Brasil não

exportava frutas frescas para o Japão. Em setembro de 1998, o programa de pós

colheita foi aprovado pelo USDA tendo iniciado as exportações de papaias da região de

Unhares (ES) para os Estados Unidos no final daquele ano (MALAVASI, 2000).

Dentre as metodologias utilizadas para a desinfestação de frutas pós-colheita

como tratamento quarentenário, cita-se o tratamento térmico com frio ou calor, a

radiação ionizante e a utilização de produtos químicos. Dentre eles, o vapor e a água

quente apresentam facilidade de aplicação e não danificam a qualidade dos frutos,

quando adequadamente dimensionados quanto à temperatura e ao tempo de

exposição. A utilização da radiação gama do Cobalto-60 também é uma alternativa

viável, pois é uma técnica segura, "limpa" e não deixa resíduos indesejáveis nos

produtos tratados.
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Deste modo, este trabalho propôs avaliar o efeito dos tratamentos térmicos

(vapor e água quente) e da radiação gama sobre ovos, larvas de 1°, 2° e 3" instares de

Ceratitis capitata (Wied., 1824) Diptera: Tephritidae, em frutos de laranja da variedade

'Valência'; verificar a relação entre temperatura e o tempo de exposição ao vapor e à

água quente sobre os estádios imaturos de C. capitata; verificar a relação entre as

diferentes doses de radiação gama sobre os estádios imaturos de C. capitata; e

analisar o efeito do tratamento térmico e da radiação gama na composição química dos

frutos.
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4. REVISÃO DE LITERATURA

4.1. Moscas-das-frutas

Os insetos da ordem Diptera, pertencentes à família Tephritidae, são vulgannente

conhecidos como moscas-das-frutas, porque suas larvas se desenvolvem

especialmente no interior dos frutos, alimentando-se, em geral, de sua polpa.

Constituem um importante grupo de pragas da fruticultura mundial, pois, se não forem

adotadas medidas de controle, podem causar perdas consideráveis na produção

(MORGANTE, 1991).

A família Tephritidae apresenta ampla distribuição geográfica, com

predominância na região Neotropical, apresentando 4.352 espécies agrupadas em 481

gêneros (NORRBOM & ALUJA, 1999). As espécies de importância econômica

pertencem a quatro gêneros: Bactrocera, Rhagoletis, Anastrepha e Ceratitis (RONCHI

TELES, 20(0).

Até recentemente, Bactrocera era considerado subgênero Dacus. Drew (1989),

citado por MALAVASI et aI. (2000), propôs modificar o gênero baseada na identificação

dos adultos e das larvas, elevando Bactrocera à categoria de gênero, que passou a

reunir as espécies economicamente mais importantes do antigo gênero Dacus. No

Brasil, este gênero está representado por uma única espécie, Bactrocera carambolae

Drew & Hancock (mosca-da-carambola), Foi coletada pela primeira vez na América do

Sul em 1975, em Paramaribo, Suriname. Em 1989, foi detectada na Guiana Francesa.

Em 1996, foi detectada oficialmente no Brasil, especificamente no Município de

Oiapoque, Estado do Amapá.

O gênero Rhagoietis compreende 62 espécies, das quais apenas quatro ocorrem

no Brasil, Rhagoletis adusta Foote, R. blanchardi Aczél, R. ferruginea Hendel e R.

macquarti (Loew) e, de modo geral, não são consideradas pragas de importância

econômica (ZUCCHI, 2000).

O gênero Anastrepha, atualmente, inclui 197 especles descritas, sendo que

dessas, 95 são encontradas no Brasil e distribuídas em pelo menos 13 grupos

(MALAVASI et ai., 2000), sendo as espécies A. grandis (Macquart), A. obliqua
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(Macquart), A. fraterculus (Wied.), A. sororcula Zucchi, A. stnata Schiner, A.

pseudoparal/ela (Loew) e A. zenildae Zucchi, as mais importantes do ponto de vista

econômico. Entretanto, dependendo da área considerada, outras espécies podem vir a

ser importantes em razão dos frutos que atacam e de suas abundâncias relativas

(ZUCCHI, 2000).

o gênero Ceratitis é constituído de 70 espécies. No entanto, uma única espécie

ocorre no Brasil, a mosca do mediterrâneo, C. capitata, considerada uma das pragas

quarentenárias de maior importância, infestando preferencialmente espécies de frutos

introduzidos (MALAVASI & MORGANTE, 1980). Até a década de 80 esta espécie

estava aparentemente restrita às regiões Sul e Sudeste do Brasil, sendo o Estado da

Bahia o seu limite de distribuição ao norte (MALAVASI et ai., 1980). No entanto, tem

havido um processo de migração desta praga para outras regiões, sendo recentemente

registrada na região Norte nos Estados do Pará e Rondônia e na região Nordeste nos

Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pemambuco (ZUCCHI, 2001).

As moscas-das-frutas são importantes pragas da cultura de citros no Brasil. No

Estado de São Paulo, onde se concentra 80% do parque citrícola brasileiro, são

perdidas anualmente mais de 60 mil toneladas de frutos pelo ataque deste grupo de

insetos (NASCIMENTO et ai., 1993). Além das perdas causadas pela queda e

apodrecimento dos frutos atacados, há restrições comerciais e fitossanitárias à

exportação de frutas frescas para países onde esses insetos não ocorrem. A aplicação

de inseticidas em frutos próximos da maturação e colheita, estádios mais suscetíveis às

moscas-das-frutas, podem deixar resíduos na fruta ou no suco de laranja.

4.2. Tratamento pós-colheita

O tratamento dos frutos pós-colheita visa reduzir perdas, melhorando a

qualidade, prolongando o período de armazenamento e conferindo segurança

quarentenária quanto a pragas e doenças. São vários os métodos físicos e químicos

empregados na desinfestação de frutos visando insetos, fungos e bactérias. Dentre os

métodos químicos, a fumigação com brometo de metila e o dibrometo de etileno foram

os mais utilizados no tratamento de frutas (SUPUCY FILHO et ai., 1984). O brometo de

meti la foi largamente utilizado na Flórida e no México, tendo apresentado alta
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toxicidade e baixa eficiência no controle de mosca-das-frutas. O dibrometo de etileno é

de eficiência comprovada, baixo custo, facilidade de aplicação, rápida dispersão através

da câmara de fumigação, sendo por esse motivo preferido dentre os fumigantes. No

entanto, em setembro de 1987, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA proibiu

definitivamente o seu uso no tratamento de frutas destinadas ao mercado americano

(GAFFNEY et ai., 1990).

Os métodos físicos, comparados aos qUlmlcos, apresentam a vantagem de

eliminar insetos e patógenos sem deixar resíduo. Dentre eles, incluem-se a atmosfera

controlada, a radiação gama e o tratamento térmico (frio, vapor, água e ar quente)

(SHARP, 1989).

4.3. Água quente

Vários procedimentos têm sido desenvolvidos para desinfestar um grande

número de frutos tropicais e subtropicais de várias espécies de moscas-das-frutas

(PAULL, 1994). A imersão em água quente também tem sido utilizada para a

eliminação de insetos, uma vez que a água quente é um meio mais eficiente de

transferência de calor do que o ar quente (SHELLlE & MANGNAN, 1994). Para a

desinsetização é necessário um tratamento mais longo do que para fungos, porque a

fruta toda, e não apenas a sua superfície, deve ser levada para a temperatura

apropriada. Para a desinsetização, os tempos de imersão podem ser de uma hora ou

mais, e as temperaturas estão entre 40 a 50"C, em contraste a muitos tratamentos

antifúngicos que são aplicados por poucos minutos a temperatura entre 50 a 60°C

(LURIE, 1998).

A água quente foi testada como um método altemativo de tratamento

quarentenário em relação à fumigação com dibrometo de etileno. Preliminarmente

trabalhos realizados por SHARP (1985) mostraram que larvas de mosca do Caribe

(Anastrepha suspensa Loew) foram mortas em 'grapefruit' imersas em água a 43,3°C

por4 horas.

SHARP (1986), submergindo mangas 'Tommy Atkins' e 'Keith' infestadas com

ovos e larvas de 1 a 2 dias de idade de A. suspensa, em água a 46,1 - 46,7OC, por 45 -
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65 minutos, observou a ocorrência de 10 e 7 pupas, respectivamente, que, no entanto,

não emergiram, sendo a população tratada estimada em 37.896 insetos para 'Tommy

Atkins' e 49.029 para 'Keith'. Os tratamentos não produziram nenhuma injúria visível

nos frutos.

SHARP (1990) avaliou a água quente como tratamento quarentenário visando o

controle de ovos de A. suspensa em ameixa, nectarina e pêssego, utilizando

temperatura de 49,4 - 500 e por um período de 5 - 25 minutos. O autor observou que o

tratamento reduziu o número de ovos viáveis quando comparado com a testemunha,

sendo os resultados baseados em um total estimado da população tratada de 52.906,

93.759 e 51.448 pupas que desenvolveram nos tratamentos testemunha. Nenhuma

pupa foi observada em ameixa tratada por um período maior ou igual a 15 minutos.

Pupas foram observadas em pêssego tratado por 15, 20 e 25 minutos e em nectarina

tratada por 15 e 25 minutos.

'Grapefruits', mangas e carambolas foram infestadas com ovos de A. suspensa e

mantidas a temperatura de 23 - 24°e por 3 - 5 dias. Após esse período, os frutos foram

tratados em água quente a 43,3 - 43,6°e por 30, 45, 60 e 75 minutos; 46 - 46,6°e por

23, 30, 35 e 40 minutos e 46 - 46,3°e por 5, 10, 15 e 25 minutos, respectivamente, com

o objetivo de se determinar o efeito desses tratamentos na sobrevivência e reprodução

de adultos. A porcentagem de eclosão de larvas e a emergência de adultos oriundos

das larvas que foram tratadas em água a 43°e por 21 e 24 minutos diferiram

significativamente, quando comparados com a testemunha (HALLMAN, 19908).

GOULD & SHARP (1992) trataram goiabas infestadas com larvas de 3" ínstar de

A. suspensa, em água quente, a temperatura de 46,1 ± 0,5°e por vários períodos de

tempo, e observaram que o tempo de imersão para alcançar a taxa de mortalidade

quarentenária (99,9968%) foi de 32,7 minutos. Quando o tempo de imersão foi de 35

minutos, nessa mesma temperatura, não foram observados sobreviventes.

4.4. Vapor quente

O tratamento com vapor quente é um método onde se utiliza ar quente, saturado

com vapor d'água, para aquecer os frutos a uma temperatura e tempo específicos para










































































































