
 
 

 

Uso do raio X no tratamento de ovos de Ceratitis capitata 
(Diptera: Tephritidae) para impedir a emergência de adultos  
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O parasitoide de ovos de moscas-das-frutas, Fopius arisanus (Sonan) 
(Hymenoptera: Braconidae), introduzido recentemente no Brasil, tem sido usado 
com sucesso no Havaí no controle de Bactrocera dorsalis e Ceratitis capitata 
(Diptera: Tephritidae). Em liberações inundativas dos parasitoides no campo deve-
se evitar a liberação das moscas provenientes de pupas não parasitadas, 
preconizando-se uma criação “limpa”, ou seja, sem pragas. Portanto, o objetivo 
deste trabalho foi determinar a melhor dose de raios X, que quando aplicada 
sobre os ovos de C. capitata, permitisse a eclosão e desenvolvimento do 
hospedeiro até a fase de pupa, e, por outro lado, impedisse a emergência dos 
adultos das moscas. Foram utilizadas as doses de 0, 5, 15, 25, 35 e 45 Gy de 
raios X, sobre duas linhagens de C. capitata, a bissexual e a mutante Vienna 8-tsl. 
Estudos mostraram que a dose de 15 Gy (fonte de raio X), aplicada sobre os ovos 
de C. capitata, foi suficiente para impedir a emergência dos adultos, nas duas 
linhagens. O rendimento ovo-pupa e o peso das pupas, provenientes de ovos 
irradiados com 15 Gy, foram adequados e semelhantes nas duas linhagens 
estudadas, indicando que podem ser usados como hospedeiros na multiplicação 
do parasitoide de ovos, F. arisanus. 
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