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  RESUMO 

 

A Grapholita molesta é uma praga chave na fruticultura de clima temperado e seu 
manejo é um entrave enfrentados pelos pomicultores no Brasil. O objetivo do trabalho 
foi avaliar a taxa de mortalidade de ovos de 1 e 3 dias e lagartas de último ínstar larval 
de G. molesta, submetidas a condições de atmosfera controlada, por diferentes 
períodos de armazenamento, visando estabelecer uma estratégia de controle. O 
Experimento foi realizado na Estação Experimental de Fruticultura Temperada da 
Embrapa. Frutos receberam a oviposição direta de mariposas e foram infestados 
artificial com lagartas. Após foram acondicionados em câmara fria e avaliados ao 
longo do tempo.  Para a oviposição nos frutos, utilizou-se aproximadamente 2.500 
adultos de G. molesta. Os frutos permaneceram por 5 horas na gaiola para oviposição 
das fêmeas. Após a retirada os ovos foram marcados e contados e as frutas 
acondicionadas em câmara fria com temperatura ± 0,5°C. Foi considerado tratamento 
o período de permanência dos frutos na câmara, testemunha (zero dias), 3, 5, 7,10 e 
15 dias. Após foram retirados da câmara, e a cada retirada das frutas da câmara, 
permaneceram por um período de 10 dias na sala climatizada e posteriormente eram 
avaliados. Para avaliação da mortalidade das lagartas de G. molesta, foi realizado 
novo experimento que consistiu em 8 tratamentos com repetições de 25 frutos cada. 
Foram infestadas 400 lagartas de primeiro instar por tratamento. A infestação foi feita 
assim que houve a eclosão dos ovos. Todas as amostras foram acondicionadas em 
bandejas de polpa e armazenadas na sala de criação (25ºC ± 2°C; UR 70 ± 10% e 
fotoperíodo de 14 horas). Os tratamentos permaneceram por um período de 10 a 15 
dias na sala de criação para que as mesmas atingissem o 5º ou último instar larval. 
Quando as lagartas atingiram o 5º (último) instar, foram translocados os tratamentos 
para a câmara fria. Quando atingia o tempo de armazenamento de cada tratamento 
era feita a retirada do mesmo da câmara e permaneceram por um período de 3 dias 
na sala climatizada e posteriormente avaliados. O período de armazenamento em 
câmara fria de atmosfera controlada afetou o desenvolvimento embrionário e larval de 
G. molesta. A taxa de mortalidade de ovos de 1 e 3 dias varia entre 7 a 100%, 
respectivamente. Com 15 dias de armazenamento não há viabilidade embrionária, 
independentemente da idade de ovo. A taxa de mortalidade de lagartas varia entre 
0,47 a 100%, sendo que o maior percentual ocorre após 42 dias de armazenamento. 
 

Palavras-chave: Temperatura. Armazenamento. Câmara. Lagartas. 

 
 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Grapholita molesta is a key pest in fruit growing in a temperate climate and its 
management is an obstacle faced by growers in Brazil. The objective of the work was 
to evaluate the mortality rate of eggs of 1 and 3 days and caterpillars of the last larval 
instar of G. molesta, submitted to controlled atmosphere conditions, for different 
periods of storage, aiming to establish a control strategy. The Experiment was carried 
out at Embrapa's Experimental Seasoned Fruit Plant. Fruits received direct oviposition 
of moths and were artificially infested with caterpillars. Afterwards, they were stored in 
a cold chamber and evaluated over time. For oviposition on the fruits, approximately 
2,500 adults of G. molesta were used. The fruits remained for 5 hours in the cage for 
oviposition of the females. After removal, the eggs were marked and counted and the 
fruits packed in a cold chamber with a temperature of ± 0.5 ° C. The period of residence 
of the fruits in the chamber, control (zero days), 3, 5, 7.10 and 15 days was considered 
treatment. After they were removed from the chamber, and with each removal of the 
fruits from the chamber, they remained for a period of 10 days in the air-conditioned 
room and were subsequently evaluated. To evaluate the mortality of G. molesta 
caterpillars, a new experiment was carried out, which consisted of 8 treatments with 
repetitions of 25 fruits each. 400 first instar caterpillars were infested per treatment. 
The infestation was done as soon as the eggs hatched. All samples were placed in 
pulp trays and stored in the breeding room (25ºC ± 2 ° C; UR 70 ± 10% and photoperiod 
of 14 hours). The treatments remained for a period of 10 to 15 days in the breeding 
room so that they reached the 5th or last larval instar. When the caterpillars reached 
the 5th (last) instar, the treatments were translocated to the cold chamber. When the 
storage time of each treatment reached, it was removed from the chamber and 
remained for a period of 3 days in the air-conditioned room and subsequently 
evaluated. The storage period in a controlled atmosphere cold chamber affected the 
embryonic and larval development of G. molesta. The mortality rate for 1 and 3-day 
eggs varies between 7 and 100%, respectively. With 15 days of storage, there is no 
embryonic viability, regardless of egg age. The mortality rate of caterpillars varies 
between 0.47 to 100%, with the highest percentage occurring after 42 days of storage. 

 

Key-words: Temperature. Storage. Camera. Caterpillars. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A produção de maçã é considerada uma atividade recente no Brasil, a qual vem 

apresentando avanços significativos em área plantada e produtividade. A pomicultura 

na região sul do Brasil, apresenta elevada importância econômica e social, pela 

rentabilidade dos pomares e pelo número de empregos gerados. A maçã brasileira já 

conquistou os consumidores de diversos países, especialmente da União Europeia, 

com volumes de exportação entre 10 a 20 % do total produzido anualmente no pais 

(EMBRAPA, 2003). 

O manejo fitossanitário tem sido um dos maiores desafios dos pomicultores. O 

ataque de pragas pode lhes causar um prejuízo de até 100% da produção. Este 

desafio é devido à dificuldade no controle de pragas e pela demanda dos países 

importadores de frutas com qualidade e livre de resíduos de agrotóxicos. Dentre as 

principais pragas causadoras de danos em toda região produtora de maçã e frutas de 

caroço no Brasil está a mariposa-oriental Grapholita molesta (BUSCK, 1916) 

(Lepidoptera: Tortricidae). Os danos são causados pelas lagartas, e os mesmos são 

observados tanto nas brotações do ano como nos frutos, onde as lagartas formam 

galerias em direção à semente e liberam excrementos na sua superfície, 

consequentemente o fruto perde seu valor comercial. O controle químico da praga 

gera entraves para a exportação da maçã brasileira devido a medidas quarentenárias 

impostas pelos países importadores, ao baixo nível de tolerância ao dano da praga, e 

na abertura de novos mercados. Apesar dos métodos de controle adotados 

atualmente sejam tecnicamente eficazes, ainda excluem a produção do perfil de 

agricultura sustentável, exigida atualmente pelos mercados consumidores da Europa, 

os quais preconizam a compra de uma fruta de boa qualidade e livre de 

contaminações pelos agrotóxicos. 

Somado aos fatores, que geram entraves para a exportação da maçã brasileira 

devido a medidas quarentenárias impostas pelos países importadores, o baixo nível 

de tolerância ao dano da praga e resíduos químicos, torna-se necessário o 

desenvolvimento de novas medidas de controle e de manejo de controle da praga em 

pós colheita. Nesse sentido, o uso de técnicas de controle de temperatura tem sido 

uma estratégia utilizada para outras pragas da mesma família da G. molesta por 

exemplo, alguns trabalhos com lagartas de Cydia pomonella (L.) 

(Lepidoptera:Tortricidae), apresentam resultados satisfatório de controle com o frio. 



11 
 

Assim, o presente estudo tem por objetivo avaliar a taxa de mortalidade de ovos 

de 1 e 3 dias e lagartas de último ínstar de G. molesta, submetidas a baixas 

temperaturas em câmara fria com atmosfera controlada padrão, em diferentes 

períodos de armazenamento, visando o estabelecimento de uma nova estratégia de 

controle para a praga. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1 ASPECTOS BIOECOLÓGICOS DE GRAPHOLITA MOLESTA 

 

A mariposa oriental Grapholita molesta (BUSCK, 1916) (Lepidoptera: 

Tortricidae) é uma praga chave em cultivos de rosáceas no sul do Brasil. Esse inseto 

tem ocorrência em quase todos os países e, possivelmente, o centro de origem é a 

Ásia (SALLES, 1984). Possui metamorfose completa: ovo, lagarta, pupa e adultos. 

A G. molesta tem o pico das atividades biológicas (migração, acasalamento e 

postura) das 17 às 22 horas (NORA & HICKEL, 2006; HICKEL et al., 2007), sendo 

que a oviposição ocorre nas primeiras horas após o pôr do sol (DUSTAM & 

ARMSTRONG, 1933). 

A postura ocorre de forma isolada nas folhas, preferencialmente na face 

superior (adaxial) ou nos frutos em estádio próximo à maturação (MYERS et al., 2006; 

NORA; HICKEL, 2006; CHAVES et al., 2014a). O desenvolvimento do embrião e as 

demais fases variam em função da temperatura. Silva et al (2010) determinaram uma 

duração para a fase de ovo entre 3,2 a 3,8 dias e uma viabilidade superior a 76%, a 

25°C de temperatura. 

Três a cinco horas após a eclosão dos ovos, as lagartas penetram nos frutos 

ou nos ponteiros das plantas de macieira (MYERS et al., 2006; CHAVES et al., 2014a) 

onde passam por cinco instares larvais, a duração deste estágio é influenciada pela 

temperatura. Esse período de desenvolvimento pode durar entre 16,3 e 17,3 dias 

(SILVA et al., 2010), sendo que uma temperatura inferior à 20°C diminui a viabilidade 

da fase. Em outros casos o tipo de alimentação consumida pelo inseto pode interferir 

na duração desse estágio. Em estudos sobre técnicas de criação pode se observar 

que a duração desse estágio no caso de insetos alimentados com ramos e frutos de 

pessegueiro foi menor (13 e 14 dias, respectivamente) em comparação com aqueles 

alimentados com dieta artificial, à base de farinha de milho (15,5 dias), e frutos de 

macieira dos cultivares Fuji e Gala (17,3 e 16,3 dias, respectivamente) (Nava et al., 

2015).  

Após a fase de lagarta, a espécie passa para o estágio de pré-pupa, com 

redução das atividades e construção de um casulo para autoproteção entre as folhas, 

ramos, troncos ou por ventura no solo. A fase dura, em média, entre quatro a oito dias 

sob temperatura de 25°C. 
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A duração do período de pupa tem amplitude de 6,8 a 12,3 dias, dependendo 

da temperatura. No caso de insetos alimentados, no estágio larval, com ramos de 

pessegueiro, a 25°C, a duração é de 7 dias e a viabilidade, de 77%, mas tanto uma 

quanto a outra podem variar em função do alimento utilizado pelas larvas (SILVA et 

al., 2010). 

Segundo Nava et al. (2015), o período ovo-adulto tem duração de 23,7 a 46,8 

dias, na faixa térmica de 30 a 20°C, respectivamente. As exigências térmicas de G. 

molesta para as condições do Brasil foram determinadas por GRELLMANN (1991), 

sendo que para o ciclo biológico (ovo-adulto), a temperatura base é de 8,9°C e a 

constante térmica, de 482 graus/dia. 

 

2.2 DANOS DO INSETO-PRAGA 

 

  Os danos provocados pelo inseto são ocasionados pela alimentação das 

lagartas que, ao eclodir, perfuram os ramos novos e os frutos, construindo galerias 

(SALLES, 2001).  A espécie tornou-se uma das mais importantes pragas da 

fruticultura de clima temperado do sul do Brasil, causando danos em pessegueiro 

(BOTTON et al., 2001), ameixeira (HICKEL et al., 2003) e macieira (KOVALESKI; 

RIBEIRO, 2002).   

 Embora o pessegueiro ( Prunus persica (L.) Batsch.) seja considerado seu 

principal hospedeiro, ataca também a cerejeira (Prunus avium L.), o marmeleiro  ( 

Cydonia vulgaris Pers.), a nespereira ( Eriobotrya japonica (Thunb) Lindley), a 

nectarineira (Prunus persica (L.) ( Batschvar. nucipersica), a ameixeira ( Prunus 

salicina Lindl.), a pereira ( Pyrus communis 1.) e a macieira (Malus domestica L.) 

(Chaudhry, 1956; REICHARD & BONDAR, 1972; GONZALEZ, 1989a; 

GRUTZMACHER et al., 1999; SALLES, 2001; ARIOLI, 2007).  

A macieira é uma das principais frutíferas de clima temperado cultivadas e 

exportadas do Brasil (FAOSTAT, 2012; IBGE, 2015). Os pomares estão localizados 

principalmente na região Sul, com destaque para os municípios de Fraiburgo, Caçador 

e São Joaquim no estado de Santa Cataria e de Vacaria no Rio Grande do Sul 

(AGAPOMI,2018). 

Diversos fatores podem comprometer a exploração econômica da macieira, 

com destaque para o manejo de insetos-praga pois, quando implantado de forma 

incorreta, pode resultar na perda total da produção. G. molesta tem sido uma praga 
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frequente nos pomares causando prejuízos enormes aos produtores (KOVALESKI & 

RIBEIRO, 2002; ARIOLI et al., 2007a; RIBEIRO, 2010; ARIOLI et al., 2014b). Em 

1985, registrou-se aproximadamente 90% de frutos danificados pela praga em alguns 

pomares (REIS FILHO et al., 1988). Na década de 1990, a Grafolita se tornou uma 

das principais pragas da cultura da macieira no Sul do Brasil (REIS FILHO et al., 1988; 

ARIOLI et al., 2003; KOVALESKI & RIBEIRO, 2003). 

Atualmente há trabalhos sendo desenvolvidos em busca de soluções 

sustentáveis como o uso de feromônios sexuais para controle de G. molesta. Como 

resultado, já estão sendo utilizadas armadilhas de monitoramento e também 

liberadores com feromônios, para causar a interrupção do acasalamento, 

popularmente conhecida confusão sexual, evitando o encontro do macho e da fêmea, 

reduzindo os danos nos pomares. 

Dentre as novas alternativas para o controle químico da mariposa oriental, 

destacam-se os lagarticidas específicos como metoxyfenozide e o benzoato de 

emamectina (VITTONE et al., 1996; GRÜTZMACHER et al., 1999; MARZOCCHI, 

1999; VISIGALLI et al, 2000). Como vantagens desses produtos, ressalta-se a dose 

reduzida, baixa toxicidade e carência, além da especificidade sobre lagartas, 

reduzindo os efeitos tóxicos sobre organismos não alvo (MORANDO et al., 1990; 

LEIBBE et al., 1995; CARLSON et al., 2001). Esses inseticidas apresentam uma 

alternativa de controle para as primeiras gerações da G. molesta.  

Mesmo havendo tais alternativas para o controle da praga, este tipo de manejo 

pode prejudicar a entomofauna benéfica, contaminar o ambiente e colocar em risco a 

saúde humana (BOTTON et al., 2001), somado a isto, em muitas vezes, não é 

respeitado o período de carência dos produtos fitossanitários (BOTTON et al., 2005). 

A constante utilização destes produtos vem causando preocupações, pois pode 

estar ocorrendo à seleção de indivíduos resistentes (MONTEIRO et al., 2004a) a 

inseticidas fosforados (SHEARER, 2001) e carbamatos (KANGA et al., 2001). Estas 

moléculas já não surtem os efeitos desejados, como foi observado em Vacaria, RS, 

na safra 2002/03, onde as pulverizações para o controle de G. molesta em pomares 

de macieira, não foram eficientes, resultando em elevados danos em frutos (ISCA, 

2007). 
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2.3 ALTERNATIVAS DE CONTROLE DO INSETO-PRAGA 

 

O desenvolvimento de novas técnicas de controle da G. molesta é importante 

para minimizar os impactos ambientais e garantir a exportação das frutas em especial 

à maçã. Dentre os métodos de controle estão controle biológico com a preservação 

de inimigos naturais, controle químico com o uso de inseticidas, uso de feromônios 

para interrupção do acasalamento e uma das alternativas seria a utilização do controle 

físico de insetos-praga, que consiste no uso de métodos como fogo, drenagem, 

inundação, temperatura e radiação eletromagnética no controle de pragas. 

 

2.4 EFEITO DA ATMOSFERA CONTROLADA 

 

Dentre os métodos de controle físico a utilização de atmosfera controlada com 

baixas temperaturas, por apresentar praticidade e economicidade, além de ser uma 

forma não contaminante, mostra-se uma técnica aplicável por sua ação deletéria 

sobre ovos, larvas e pupas de insetos (BRACKMANN 1995). Nos últimos anos, 

principalmente na Europa, informações são obtidas a respeito dos efeitos de 

atmosferas controladas sobre a qualidade dos produtos armazenados e sobre os 

organismos vivos a eles associados. 

A Atmosfera Controlada trata-se de uma técnica que complementa 

armazenamento refrigerado de frutas, legumes entre outros produtos alimentícios em 

Câmara Fria, permitindo que, além da temperatura e da umidade relativa do ar, 

controle-se a concentração dos gases no ambiente da câmara. Por meio dela, o nível 

de oxigênio é reduzido a uma média entre 1 e 3% e o gás carbônico é elevado para 

níveis entre 2 e 20%, sendo que o etileno pode ser eliminado da atmosfera. Como 

dito, esta técnica baseia-se na alteração controlada da composição do conteúdo de 

oxigênio e elevação do gás carbônico, que torna-se letal para organismos pragas, 

como ácaros e insetos em grãos armazenados (JAY,1983). 

Temperaturas abaixo de um determinado limite podem causar a inativação e 

destruição de enzimas ou de nutrientes com maior rapidez com que são sintetizados, 

afetando os processos metabólicos dos insetos (LANGRIDGE APUD HOWE, 1996). 

Alguns trabalhos com maçãs mostraram mortalidade total de C. pomonella. Em 

seu ínstar mais tolerante ao frio, ocorreu mortalidade total entre 36 a 42 dias, sob 

temperaturas de 0,1 a 2,1°C (MOFFITT; BURDITT, 1988). Diante disso, se tratando 
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de mercado interno de venda da fruta, o uso de atmosfera controlada possui uma 

desvantagem devido ao longo tempo de exposição para a morte dos insetos. Porém, 

nos casos de exportação para mercados da Europa, o transporte naval da fruta, pode 

abrir uma brecha para uso da atmosfera controlada para controle de formas jovens de 

G. molesta. 
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3 METODOLOGIA 

 

O Experimento foi realizado no Laboratório de Entomologia da Estação 

Experimental de Fruticultura Temperada da Embrapa Uva e Vinho e no Paking House 

da Empresa Rasip Agro Pastoril S/A em Vacaria/RS. Para a realização do 

experimento foram utilizados insetos da criação de manutenção de Grapholita molesta 

do laboratório de Entomologia. O experimento foi desenvolvido com frutos que 

receberam a oviposição direta pelas mariposas e pela infestação artificial de lagartas 

e posterior acondicionamento do material em câmara fria. 

 

3.1 CRIAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE Grapholita molesta 

 

A população inicial foi obtida na Estação Experimental de Fruticultura de Clima 

Temperado de Vacaria/RS (Embrapa/CNPUV) a partir de frutos infestados coletados 

de maçã cultivar Golden. Os frutos coletados com lagartas de G. molesta, foram 

depositados em uma caixa plástica contendo papéis corrugados os quais as lagartas 

utilizaram para empupar. 

Após a emergência dos adultos, estes foram transferidos para uma gaiola de 

garrafa pet (gaiola para oviposição). A garrafa era cortada no fundo onde se colocou 

um tecido de voile preso por um elástico. Os adultos foram alimentados com uma 

solução de mel, Nipagin e água (Tabela. 1), fornecida por capilaridade com algodão 

pendurado na extremidade posterior do corte feito na garrafa (gaiola). 

A gaiola e o alimento permaneciam por um dia com os adultos para oviposição 

das mariposas nas paredes.  Após remoção dos adultos da gaiola, a mesma era 

lavada com uma solução de água e hipoclorito à 0,5%. Após a secagem, os ovos 

depositados na gaiola, os ovos eram recortados com o plástico da gaiola em pedaços 

(3 x 10 cm). Após eram postos em placas de Petri, colocadas em estufa incubadora 

tipo BOD (25ºC ± 2°C; UR 70 ± 10% e fotoperíodo de 14 horas) onde permanecem 

por um período de 72 horas. Após esse período os recortes contendo os ovos foram 

transferidos para dieta artificial, à base de farinha de milho (Tabela. 1) contida no 

interior de potes de plástico transparente (10,5 x 10,5 cm). Em cada pote era 

depositado, aproximadamente, 150g da dieta artificial preparada conforme a 

metodologia proposta por Parra (1996). Para impedir a fuga das lagartas, os potes 
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eram vedados com filme plástico e perfurados com agulha entomológica na superfície 

para evitar a condensação da água e a morte das lagartas. 

 Após eclosão dos ovos, as lagartas se alimentaram da dieta por um período 

de, aproximadamente, 15 dias até chegarem no estágio de pré-pupa. Neste período 

foram colocados papéis corrugados no interior do pote para local de pupação das 

lagartas. Em seguida, as pupas foram introduzidas na gaiola de emergência de 

adultos. As gaiolas foram construídas com tubos de cor preta (24 cm de diâmetro), o 

qual é fechado com tampa do tipo funil, da mesma cor, aberto na extremidade 

superior, onde era introduzida a garrafa pet (gaiola de oviposição), assim, os insetos 

adultos são atraídos pela luz e entravam diretamente na gaiola de oviposição, e assim 

dando continuidade à criação. 

 

Figura 1 - A -Gaiola com adultos de G. Molesta; B- Oviposição dos adultos; C- 
Recortes de pets; D- Ovos transferidos para dieta artificial; E- Lagartas se 

alimentando; F- fase pré pupa; G- gaiola para emergência de adultos; H- novos 
adultos. 

 Fonte: Autor (2018). 
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Tabela 01- Composição das dietas utilizadas para a criação de lagartas e 

adultos de Grapholita molesta. 

Fase de lagarta Quantidade (mL ou g) Proporção (%) 

Água 900,00 69,91 

Farinha de milho 224,0 17,40 

Levedura de Cerveja 60,0 4,66 

Germe de trigo 56,0 4,35 

Agar 32,0 2,49 

Ácido ascórbico 8,0 0,62 

Ácido benzoico 3,6 0,28 

Metil parahidroxibenzoato(nipagin) 2,8 0,22 

Formaldeido 1,0 0,08 

Total 1.287,4 100 

Fase Adulta   

Água 200 86,84 

Mel 30 13,03 

Metil parahidroxibenzoato (Nipagin) 0,3 0,13 

Total 230,3 100 

Fonte:  Arioli (2007). 
 

3.2 OVIPOSIÇÃO NOS FRUTOS  

O experimento foi realizado com ovos de G. molesta com idades distintas. Na 

primeira parte utilizou-se ovos com menos de 24 horas ou 1 dia e na segunda ovos 

com três dias de idade. Após oviposição, a metodologia utilizada foi a mesma para os 

dois processos de infestação. 

Para realização do experimento foi utilizada aproximadamente 2.500 adultos 

de G. molesta retirados da criação do laboratório com idade aproximada entre 3 a 5 

dias, essas mariposas foram alimentadas com solução de água e mel.  

Os adultos foram transferidos para gaiola de acrílico de 100 cm de 

comprimento, 50 cm de largura e 40 cm de altura, revestida com tecido voal. Esse 

revestimento serviu para que as mariposas não ovopositassem nas paredes de 

acrílico. Foram oferecidas aos adultos 125 frutas da cultivar gala calibre 180 para 
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ovopositarem, utilizado uma tira com dois cm de largura de tecido malha para cobrir 

1/3 de cada fruta, induzindo as fêmeas no momento da ovoposição depositarem seus 

ovos nas partes descobertas dos frutos, sendo estes oferecidos durante 5 horas para 

os adultos de G. molesta. Após esse tempo as frutas foram retiradas da gaiola, em 

seguida com o auxílio de uma lupa e caneta de retroprojetor foi realizada a contagem 

e a marcação dos ovos nas frutas. Após contabilizar os ovos os frutos foram 

acondicionados em bandejas de polpa e em caixas Mark IV, para translocação até o 

paking house para serem armazenados em câmara fria de atmosfera controlada com 

temperatura média da +/- 0,5°C. Foi considerado menos de 24 horas para ovos de 1 

dia, e com 3 dias para ovos de 3 dias.  

 

Figura 2 - A -Gaiola com adultos de G. Molesta; B- Frutos oferecidos aos 
adultos; C- Fruto coberto com tira de pano; D- Ovos contados e marcados; E- 

Acondicionamento nas bandejas; F- translocação até a câmara fria. 

  Fonte: Autor (2018). 
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Foi considerado tratamento o período em que os frutos permaneceram 

armazenados em câmara fria, considerando testemunha (sem armazenamento), 3, 5, 

7,10 e 15 dias, com 15 frutos por tratamento. Os frutos que correspondem à 

testemunha permaneceram no laboratório em sala climatizada com temperatura +/- 

25 °C e avaliados com 13 dias após a oviposição. As retiradas dos tratamentos da 

câmara corresponderam aos períodos de armazenamento da fruta em dias. Após 

cada retirada das frutas da câmara, permaneceram por um período de 10 dias na sala 

climatizada para desenvolvimento das lagartas que ainda estivessem vivas, após esse 

período com auxílio de um microscópio do modelo estereoscópio Zeis stemi sv6, foi 

realizada avaliação contabilizando os ovos mortos em cada tratamento. 

 

Figura 3 - Frutas do teste de ovos de 1 e 3 dias após avaliações, cada bloco 
corresponde ao período de armazenamento em câmara fria, sendo testemunha, 

3,5,7,10 e 15 dias de armazenamento.  
 

Fonte: Autor (2018). 
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3.3 INFESTAÇÃO DE LAGARTAS NOS FRUTOS 

 

Para avaliação da mortalidade das lagartas de G. molesta, foi realizado novo 

experimento que consistiu em 8 tratamentos com repetições de 25 frutos cada. Foram 

infestadas 400 lagartas de primeiro instar por tratamento. Cada tratamento 

correspondeu ao período que a amostra permaneceu na câmara fria em dias (Tabela 

2).  

 

Tabela 02 - Tratamentos (dias); quantidade de frutos e lagartas (4 

repetições/tratamento) 

Tratamento Quantidade de frutos Quantidade de lagartas 

Testemunha 25 4/frutos 

3 dias 25 4/frutos 

7 dias 25 4/frutos 

14 dias 25 4/frutos 

21 dias 25 4/frutos 

28 dias 25 4/frutos 

35 dias 25 4/frutos 

42 dias 25 4/frutos 

Fonte: Autor 2018 

 

A infestação foi feita assim que houve a eclosão dos ovos. As lagartas de 

primeiro ínstar foram transferidas para os frutos com auxílio de um pincel número 00. 

Em cada tratamento 25 frutos foram infestados com 4 lagartas (totalizando 100 

lagartas/tratamento). Todas as amostras foram acondicionadas em bandejas de polpa 

e armazenadas na sala de criação (25ºC ± 2°C; UR 70 ± 10% e fotoperíodo de 14 

horas). Os tratamentos permaneceram por um período de 10 a 15 dias na sala de 

criação para que as mesmas atingissem o 5º ou último instar larval. Uma amostra era 

utilizada para acompanhar o desenvolvimento das lagartas e saber quando as 
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mesmas atingiam o 5° ínstar. A testemunha permaneceu na sala de criação e foi 

avaliada 13 dias após o armazenamento, permitindo o desenvolvimento das lagartas.  

Quando as lagartas atingiram o 5º (último) instar, foram deslocados os 

tratamentos para a câmara fria, cada tratamento correspondia aos dias de 

armazenamento. No intervalo de sete dias (1 semana) era levada uma repetição do 

experimento para a câmara, contendo os tratamentos. Assim que era colocado o 

tratamento na câmara se fazia a contagem de dias que o mesmo permaneceria na 

câmara.  

Figura 4 - A -Tratamentos; B- lagartas de primeiro ínstar; C- transferência das 
lagartas para as frutas; D- acondicionamento em bandejas; E- Acondicionamento na 

sala de criação; F- amostra para acompanhar desenvolvimento das lagartas; G-
acondicionamento dos tratamentos na câmara. 

 Fonte: Autor (2018). 

 
Quando atingia o tempo de armazenamento de cada tratamento era feita a 

retirada do mesmo da câmara. Após, as frutas permaneceram por um período de três 
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dias na sala climatizada para observação do desenvolvimento das lagartas, após esse 

período com auxílio de uma faca e pinça (corte dos frutos), foi realizada a avaliação 

da mortalidade das mesmas. Os dados obtidos foram tabulados e ajustadas os 

percentuais de mortalidade em função do tempo de armazenamento, em planilha e 

gráficos pelo Excel. 

 

Figura 5 - Frutas do teste de lagartas após avaliações, cada bloco 
corresponde ao período de armazenamento em câmara fria, sendo testemunha, 

3,7,14,21,28,35 e 42 dias de armazenamento. 

 
Fonte: Autor (2018). 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Analisando os resultados observa-se mortalidade crescente no decorrer do 

tempo de armazenamento em atmosfera controlada para as duas idades de ovos 

(gráfico 1). Ovos no início do desenvolvimento embrionário sofrem mais aos sete dias 

de armazenagem com 79,5% de mortalidade. Observa-se que aos 10 dias de 

armazenamento em atmosfera controlada ovos de um dia atingiram 97% de 

mortalidade, enquanto aqueles de três dias 62% de mortalidade. Ovos com maior 

período embrionário, quando submetidos às condições de atmosfera controlada, 

mostraram taxas maiores de mortalidade em estágios mais avançados do 

desenvolvimento embrionário (a partir dos 10 dias de armazenagem). Porém, nota-se 

que a mortalidade total para ambas as idades de ovos ocorreu com 15 dias de 

armazenagem, não havendo diferencia nas taxas para ambas idades de ovos.  

 

Gráfico 1- porcentagem de mortalidade de 2 idades de ovos em diferentes 
períodos de armazenamento. 

 
Fonte: Autor (2021). 
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Para lagartas, observa-se também uma mortalidade crescente com o passar 

do tempo de armazenamento. Pode-se observar que a mortalidade aumenta ao longo 

do tempo de permanência em atmosfera controlada, chegando a 88% em 21 dias de 

armazenamento e 100% de mortalidade das lagartas com um período de 42 dias de 

armazenagem em atmosfera controlada. Assim, há inviabilização do desenvolvimento 

de G. molesta em tais condições (gráfico 2). 

Gráfico 2 - Porcentagem de mortalidades de lagartas em diferentes períodos de 
armazenamento. 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

Os resultados obtidos corroboram com os encontrados em experimentos em 

grande escala, para controle de C. pomonella em maçãs com armazenamento das 

frutas em temperatura de 0,1 a 2,1°C em atmosfera controlada por 42 dias método 

(MOFFITT ; BURDITT, 1989). Assim, o método demonstrou que o armazenamento de 

frutos de maçãs em atmosfera controlada pode ser uma estratégia de controle 

também para ovos e lagartas de G. molesta em lotes de frutas em pós-colheita. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A taxa de mortalidade de ovos de 1 e 3 dias de G. molesta varia entre 7 a 100%, 

sendo que 15 dias após a introdução em condições de atmosfera controlada, não há 

viabilidade embrionária, independentemente da idade de ovo.  

A taxa de mortalidade de lagartas varia entre 0,47 a 100%, sendo que o maior 

percentual ocorre após 42 dias de permanência das lagartas em condições de 

atmosfera controlada. 

O período de armazenamento em câmara fria de atmosfera controlada afeta o 

desenvolvimento embrionário e larval de G. molesta. Um tempo mínimo de 15 dias e 

de 42 dias de conservação de maçãs em atmosfera controlada pode controlar 100% 

das posturas ou de lagartas em frutos de maçã, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

REFERENCIAS 

 
AGAPOMI. Associação gaúcha dos produtores de maçã. Edição 292° setembro de 
2018. 
 
ARIOLI, C.J.; BOTTON, M.; CARVALHO, G.A.; ZANARDI, O. Bioecologia e controle 
da Grapholita molesta (Busck, 1916) (Lepidoptera: Tortricidae) em fruteiras 
temperadas. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA 
TEMPERADO, 6., , Fraiburgo. Anais... Caçador, 2003. p.152-162, 2003.  
 
ARIOLI, C.J.; GARCIA, M.S; ZART, M.; BOTTON, M. Avaliação de inseticidas 
neonicotinoides para o controle da mariposa oriental Grapholita molesta (Busck) 
(Lepidoptera: Tortricidae) em laboratório e pomar comercial de maçã com 
infestações artificiais. BioAssay, Piracicaba, v.2, n.3, p.1-7, 2007a.  
 

ARIOLI, C.J.; PASTORI, P.L.; BOTTON, M.; GARCIA, M.S.; BORGES, R.; MAFRA-
NETO, A. Assessment of SPLAT formulations to control Grapholita molesta 
(Lepidoptera: Tortricidae) in a Brazilian apple orchard. Chilean Journal of 
Agricultural Research, Chillán, v.74, n.2,p.184-190, 2014b.  
 

BOTTON, M.; ARIOLI, C.J.; COLLETTA, V. D. Monitoramento da mariposa 
oriental Grapholita molesta (Busck, 1916) na cultura do pessegueiro. Bento 
Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho,. 4 p. (Embrapa Uva e Vinho. Comunicado 
Técnico, 38), 2001. 
 

BOTTON, M.; ARIOLLI, C. J.; COLLETTA, V. D. Monitoramento da mariposa-oriental 
Grapholita molesta (Busck, 1916) na cultura do pessegueiro. Bento Gonçalves: 
Embrapa Uva e Vinho,. 4 p. Comunicado técnico 30, 2001.  
 

BOTTON, M.; KULCHESKI, F.; COLLETTA, V. D.; ARIOLI, J. C.; PASTORI, P. L. 
Avaliação do uso do feromônio de confundimento no controle de Grapholita molesta 
(Lepidoptera: Tortricidae) em pomares de pessegueiro. Idésia, Chile, v.23, n.1, p.43-
50, jan./abr., 2005.  
 

BRACKMANN,Auri. Controle de insetos em frutas,hortaliças e grãosarmazenados 
com o uso de temperaturas extremas e gases. Santa Maria: Ciência Rural v.25, n. 2, 
p.317-322,1995. 
 

CARLSON, G.R. et al. The chemical and biological properties of metoxifenozide, a 
new insecticidal ecdysteroid agonist. Pest Management Science, Hoboken, v.57, 
p.115-119, 2001.  
 

CHAUDHRY, G. U. The development and fecundity of the oriental fruit moth, 
Grapholita molesta (Cydia) molesta (Busck) under controlled temperatures and 
humidities. Bull. Ent. Res. 46: 869-98, 1956.  
 



29 
 

CHAVES, C.C.; BARONIO, C.A.; BOTTON, M.; GARCIA, M.S. Local de oviposição e 
tempo de penetração da mariposa oriental Grapholita molesta em macieira e 
pessegueiro. Investigacion Agrária, Asunción, v.16, n.1, p.29-35, 2014a. 
  

DUSTAM, G. G. & ARMSTRONG, T. Observations on the relation oftemperature and 
moistureto the oriental peach moth. Rep. Ent. Soco Ont. 63: 29-39, 1933.  
 

FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations Statical 
Databases. 2012. Disponível em: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx, 2012 
Acesso em: 18 set 2018. 

GONZALEZ, R. H. Fenologia de Ia grapholita o polilia oriental del durazno. Aconex 
12: 5-9, 1989a.  
 
GRELLMANN, E. O. Exigências térmicas e estimativa do número de gerações de 
Grapholita molesta (Busck, 1916) (Lepidoptera: Olethreutidae) em Pelotas, RS. 
Pelotas,. 43p. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Pelotas, 1991. 
 
GRUTZMACHER, A. D. et a!. Eficiência dos inseticidas fisiológicos Mimic 240 SC 
(tebufenozide) e lntrepid 240 SC (methoxifenozide) no controle da mariposa-oriental 
Grapholita molesta (Busck, 1916) (Lepidoptera: Noctuidae) na cultura da pereira. 
Rev. Bras. Agroc. 5: 211-5, 1999.  
 
HICKEL, E. R.; HICKEL, G. R.; SOUZA, O. F. F.; VILELA, E. F.; MIRAMONTES, O. 
Dinâmica populacional da mariposa oriental em pomares de pessegueiro e 
ameixeira. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 38, n. 3, p. 325-337, 
2003.  
 
HICKEL, E.R.; RIBEIRO, L.G.; SANTOS, J.P. A mariposa-oriental nos pomares 
catarinenses: ocorrência, monitoramento e manejo integrado. Florianópolis: Epagri,. 
32p. (Epagri.Boletim Técnico, 139), 2007.  
 
IBGE. Instituto brasileiro de geografia e estatística. Banco de dados agregados: 
Orçamentos familiares. 2015. Disponível em: 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/prevsaf/default.asp Acesso em: 28 set 2018.  
  
ISCA TECNOLOGIAS. ISCAtag grafo provoca confusão sexual de mariposa-oriental.  
Disponível em: 
<http://www.isca.com.br/novo/isca_com.php?menu=150600epage_id=40>  
Acesso em: 29 set 2018. 
 
JAY, E. Recent advances in the use of modified atmospheres for the controlo f stored 
product insects. In: BAUR, F.J. Insect management for food storage and 
processing. Sain Paul: A.A.C.C., 1983, 453p. 

KANGA, L. H. B.; PREE, D. J., PLAPP, JR.; VAN LIER, J. L. Sex-Linked altered 
acetylcholinesterase resistance to carbamate insecticides in adults of the oriental fruit 
moth, Grapholita molesta (Lepidoptera: Tortricidae). Pesticide Biochemistry and 
Physiology, Canadá, v.71, p.29-39, jul., 2001. 



30 
 

 
KOVALESKI, A.; RIBEIRO, L. G. Manejo de pragas na produção integrada da 
maçã. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho,. 8 p. (Embrapa Uva e Vinho. 
Circular Técnica, 34), 2002. 
 
KOVALESKI, A; RIBEIRO, L.G. Manejo de pragas na produção integrada de maçã. 
In: PROTAS, J.F. da S.; SANHUEZA, R.M.V. (Eds.). Produção integrada de frutas: 
o caso da maçã no Brasil. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho,. p.61-68, 2003. 
 
LEIBBE, G.L. et al. Efficacy of emamectin benzoate and Bacillus thuringiensis at 
controlling diamondback moth (Lepidoptera: Plutellidae) populations on cabbage in 
Florida. Florida Entomologist, Lutz, v.78, n.1, p.82-96, 1995.  
 
MARZOCCHI, L. Lotta integrata contro cidia e anarsia. Terra e Vita, Bologna, n.11, 
p.38-40, 1999.  
 
MONTEIRO, L. B,; MAY DE MIO, L. L.; MOREIRA, L. M. Monitoramento de pragas e 
avaliação de doenças em fruteiras de caroço. In: MONTEIRO, L. B.; MAY DE MIO, L. 
L.; SERRAT, B. M.; MOTTA, A. C.; CUQUEL F. L. Fruteiras de Caroço: uma visão 
ecológica. Curitiba: UFPR, p. 135-168, 2004a.  
 
MORANDO, A.; BEVIONE, D.; MORINO, G. Prove di controlle delle tignole della vite 
côn prodotti tradizionali e regolatori di crescita. L’Informatore Agrario, Verona, n.16, 
p.141-145, 1990.  
 
MOFFITT, HA., BURDITT, Jr., A.K. Low-temperature storage as a postharvest 
treatment for codling moth (Lepidoptera-Tortricidae) eggs in apple. J Econ Entom, 
College Park, v. 82, n. 6, p. 1679-1681, 1989.  
 
MYERS, C.T.; HULL, L.A.; KRAWCZYK, G. Comparative survival rates of oriental 
fruit moth (Lepidoptera: Tortricidae) larvae on shoots and fruit of apple and peach. 
Journal of Economic Entomology, Lanham, v.99, n.4, p.1299-1309, 2006. 
  
NAVA,D.E; BOTTON, M.; ARIOLLI, C. J. Pragas introduzidas no Brasil – insetos e 
ácaros. Capítulo 13,Mariposa oriental, Grapholita molesta (BUSK), p.262,. 
 
NORA, I.; HICKEL, E. Pragas da macieira. In: EPAGRI (Ed.). A cultura da macieira. 
Florianópolis: Epagri,. p.463-498, 2006. 
 
Produção integrada de maçã no Brasil. EMBRAPA UVA E VINHO, JAN 2003.  
 
REICHARD, G. & BONDAR, J. Biology ofthe oriental fruit moth (Grapholita molesta 
Busck). Acta Phyt. Acd. Scit. Hung. 7: 279-95, 1972.  
 
REIS FILHO, W.; NORA, I.; MELZER, R. Population dynamics of Grapholita molesta 
(Busck, 1916) and its adaptation on apple in South Brazil. Acta Horticulturae, The 
Hague, n.232, p.202-208, 1988.  
 
RIBEIRO, L.G. Manejo das principais pragas da macieira no Brasil. Agropecuária 
Catarinense, Florianópolis, v.23, n.2, p.149-157, 2010.  



31 
 

  

SALLES, L. A. B. Grafolita (Grapholita molesta): bioecologia e controle. Pelotas:  
EMBRAPA-CNPFT,. 16 p. (EMBRAPA-CNPFT. Boletim Técnico, 20), 1984. 
 
SALLES, L. A. B. Mariposa-oriental, Grapholita molesta (Lepidoptera: Tortricidae), In:  
VILELA, E. F.; ZUCCHI, R. A. & CANTOR, F. (eds.). Histórico e impacto das pragas 
introduzidas no Brasil. Ribeirão Preto: Holos, 173p, 2001.  
 
SALLES, L.A.B. de. A Mariposa-oriental, Grapholita molesta (Lepidoptera: 
Tortricidae). In: VILELA, E.F.; ZUCCHI, R.A.; CANTOR, F. (Ed.). Histórico e 
impacto das pragas introduzidas no Brasil. Ribeirão Preto, SP: Holos,. p.42-45, 
2001.  
 
SHEARER, P. W.; USMANI, A.; KRAWCZYK, G. Toxicological response of male fruit 
moth collected from eastern apple orchard to azinphosmethyl. Northville: Rutgers 
Agency Research e Exterior Control, 2p, 2001.  
 
SILVA, O.A.B.N.; BOTTON, M.; GARCIA, M.S.; BISOGNIN, A.Z.; NAVA, D.E. 
Desenvolvimento e reprodução da mariposa oriental em macieira e pessegueiro. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.45, n.10, p.1082-1088, 2010. 
 
VISIGALLI, T. et al. Eficacia di alcuni insetticidi contro la tignola orientale del pesco. 
L’Informatore Agrario, Verona, n.21, p.85- 88, 2000.  
 
VITTONE, G.; ASTESANO, B.; AIMAR, S. L’impiego di prodotti chitino-inibitori contro 
la cidia del pesco. L’Informatore Agrario, Verona, n.19, p.62-64, 1996. 
 


