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Resumo - A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

– Campus Itapina, no município de Colatina – ES. As frutas de araçá-boi foram ensacadas com diferentes tipos 

de materiais com o objetivo de avaliar a influência desses no manejo das moscas-das-frutas e na qualidade dos 

frutos. Foram realizados os seguintes tratamentos: T1) frutas sem ensacamento - testemunha; T2) frutas 

ensacadas com sacola de papel do tipo manteiga; T3) frutas ensacadas com saco de tecido-não-tecido - TNT 

branco e T4) frutas ensacadas com saco de polietileno branco, cortado na ponta da extremidade inferior. O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso. Cada unidade experimental foi composta por vinte 

frutas. Foram avaliados a presença e ausência de larvas de mosca-das-frutas, diâmetro, peso de sementes, 

rendimento de polpa, porcentagem de casca, pH do suco, °Brix (Sólidos Solúveis Totais-SST) e acidez total 

titulável (ATT). Os resultados demonstram que os diferentes tipos de materiais de ensacamento são eficazes no 

controle da mosca-das-frutas, melhorando, consequentemente, a qualidade dos frutos. O TNT pode ser uma 

alternativa economicamente viável e ecologicamente correta para o controle da mosca-das-frutas  do araçá boi. 

 

Palavras-chave Manejo, Ensacamento, Mosca-das-frutas, Eugenia stipitata 

 

Abstract - The research was developed at the Federal Institute of Education, Science and Technology of the 

Espírito Santo- Itapina Campus in the town of Colatina - ES. The fruits araçá – boi were ox-bagged with 

different types of materials in order to evaluate their influence in the management of fruit flies and fruit quality. 

We conducted the following treatments: T1) without bagging fruit - witness, T2) fruit bagged with paper bag like 

butter, T3) fruit bagged with a bag of non woven tissue - TNT white and T4) fruit bagged with polyethylene bag 

white, cut the tip of the lower extremity. The experimental design was randomized blocks. Each experimental 

unit consisted of twenty fruits. We evaluated the presence and absence of larvae of fruit fly, diameter, seed 

weight, pulp yield, percentage of bark, juice pH, ° Brix (Total Soluble Solids-TSS) and titratable acidity (TTA). 

The results show that different types of bagging materials are effective in controlling fruit fly, improving 

therefore the quality of fruit. TNT can be an economically viable and environmentally friendly for the control of 

fruit of arçá - boi. 
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INTRODUÇÃO 

O araçazeiro-boi (Eugenia stipitata McVaugh) é uma fruteira da Amazônia Ocidental 

que está despontando como alternativa de diversificação. Entretanto, esta cultura, como 

inúmeras outras, vem sofrendo problemas causados por doenças e insetos, os quais afetam a 
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produção, interferem no custo e na qualidade dos frutos. Entre os insetos, as moscas-das-

frutas causam sérios prejuízos à fruticultura, alimentando-se da polpa dos frutos na fase 

larval, tornando estes impróprios para consumo in natura e para industrialização (Araújo e 

Zucchi, 2003).  

Atualmente, o controle dessa praga é feito por meio de combinação entre atrativo 

alimentar e inseticida química em iscas tóxicas. Entretanto, esta técnica de controle, além de 

ser de custo elevado, provoca contaminação ambiental e atinge insetos benéficos, 

desequilibrando a cadeia alimentar. Desta forma, objetivando a busca de medidas alternativas 

ao controle químico que apresenta um alto custo sócio-econômico, este trabalho visou estudar 

a ação de ensacamento de frutos de araçá-boi com diferentes tipos de materiais sobre a mosca-

das-frutas e qualidade dos frutos.  

 

 

METODOLOGIA 
 

 O projeto foi conduzido na área do IFES-Campus Itapina – ES, no período de 

julho de 2010 a junho de 2011. Os tratamentos foram os seguintes: T1) frutas sem 

ensacamento-testemunha; T2) frutas ensacadas com sacola de papel do tipo manteiga; T3) 

frutas ensacadas com sacola de tecido-não-tecido - TNT branco e T4) frutas ensacadas com 

sacolas plásticas branca, com cortes nas extremidades da parte basal.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso. A unidade 

experimental foi composta por vinte frutas. Foram utilizadas  quatro repetições por 

tratamento.  

Após cada colheita foram avaliados os seguintes parâmetros: presença ou ausência de 

larvas de mosca das frutas, acidez total titulável (ATT), pH, ºBrix (sólidos solúveis totais- 

SST), o diâmetro do fruto, peso de sementes, rendimento de polpa.  

A presença ou ausência de larvas de mosca-das-frutas foi determinada por observação 

visuais sendo os resultados expressos em porcentagens de frutos com ausência de mosca-das-

frutas. 

Os frutos foram pesados individualmente, mensurados quanto ao peso de sementes e 

rendimento de polpa. A polpa dos frutos foi reunida numa só amostra e analisada quanto ao 

pH, acidez total titulavel (ATT) e ºBrix (SST). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, sendo as médias 

comparadas pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.  Para testar a hipótese se 

presença e/ou ausência de larvas de mosca-das-frutas independe dos tratamentos utilizados, 

realizou-se o teste Qui-quadrado, ao nível de 5% de probabilidade.  

 

RESULTADOS 

 

Tabela 1. Distribuição das frequências observadas e esperadas em relação à presença e 

ausência da mosca-das-frutas do araçá-boi 

Tipos de ensacamento 
Presença Ausência 

Quantidade de frutos 

analisados 

Testemunha 

Papel Manteiga 

TNT 

Polietileno 

48 (13.18) 

2 (14.15) 

0 (12.44) 

1 (11.22) 

6 (40.82) 

56 (43.85) 

51 (38.56) 

45 (34.78) 

54 

58 

51 

46 



  
 

 

Total 51 158 209 

Teste de Qui-quadrado ao nível de 5% de probabilidade. Entre parênteses encontram-se as 

frequências esperadas para ausência e presença de mosca-das-frutas 

 

Tabela 2. Parâmetros de qualidade de frutos do araçá-boi em função de diferentes materiais de          

ensacamento 

Tipos de ensacamento 
Diâmetro 

(mm) 

Comprimento 

(mm) 
pH 

ATT 

(g de ácido 

cítrico por 

100 ml de 

suco) 

suco 

 (%) 

 Testemunha 69.55 a 60.42 a 2.46 a 2.94 a 55.87 a 

Papel Manteiga 70.20 a 61.96 a 2.43 a 2.86 a 56.79 a 

TNT 63.96 a 54.05 a 2.45 a 3.29 a 56.15 a 

Polietileno 68.00 a 57.79 a 2.41 a 2.89 a 58.53 a 

Média 67.93 58.56 2.44 3.00 56.84 

CV (%) 8.7 13.2 2.47 6.95 7.14 

 Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5 % 

de probabilidade.  

Tabela 3. Variações dos parâmetros de qualidade de frutos do araçá-boi em função de 

diferentes materiais de ensacamento 

Tipos de ensacamento 
SST  

(ºBrix) 
Índice tecnológico 

Ausência de 

mosca 

 (%) 

Testemunha 4.59 ab 2.44 ab 13.58 b 

Papel Manteiga 4.60ab 2.60 ab 96.33 a 

TNT 5.29 a 3.10 a 100.00 a 

Polietileno 3.99 b 2.26 b 98.07 a 

Média 4.62 2.60 76.99 

CV (%) 6.92 11.84 8.93 

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5 % de 

probabilidade 

. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Foi avaliada a presença e ausência da mosca-das-frutas e constatou-se que na 

testemunha esperava-se a presença das moscas-das-frutas em apenas 13,18 frutos, porém dos 

54 frutos avaliados, 48 apresentaram a larva do inseto (Tabela1). Esse resultado indica alto 

ataque, o que requer medidas de controle para diminuição dos prejuízos ocasionados pela 

praga. Em relação aos demais tratamentos testados, tanto o papel manteiga, quanto o TNT e o 

polietileno apresentam ausência esperada do inseto superior a ausência encontrada (Tabela 1), 

verificando-se que todos os tratamentos com ensacamento, independente do material 



  
 

 

utilizado, são eficientes no controle da praga. Esses resultados são confirmados pelo teste de 

qui-quadrado que é significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

  Inicialmente foram submetidos aos tratamentos um total de 60 frutos, porém nem todos 

os frutos foram colhidos, e este  índice de queda de frutos ocasionou um menor número de 

frutos analisados no final do experimento (Tabela 1). Os frutos ensacados com TNT não 

apresentaram presença de mosca-das-frutas, com 100 % de ausência deste inseto (Tabela 3), 

tendo, portanto, 100 % de eficiência no controle da praga. 

Os parâmetros de qualidade do fruto que não foram influenciados pelos diferentes 

tipos de ensacamento foram: diâmetro, comprimento, pH, ATT e porcentagem de suco 

(Tabela 2). Porém, altos teores de ácidos no suco do araçá boi (Tabela 2) revelam uma 

característica importante no tocante ao processamento, pois é de interesse que os frutos 

possuam elevada acidez, visto que isso reduz a adição de acidificantes artificiais. Foi 

observado uma média de pH do fruto do araçá - boi abaixo dos encontrados por alguns 

autores como  Gouveia et al. , 2004 e Silva et al. 2008, para a goiaba, ,que é da mesma família 

do araçá-boi. Os parâmetros de peso do fruto (media de 178 g), peso da semente (media de 26 

g) e peso do suco (media de 101,8 g) também não foram influenciados pelos diferentes tipos 

de materiais de ensacamento. Portanto, verifica-se que independente do material utilizado 

para ensacar os frutos estes parâmetros não foram alterados.  

Apesar de o polietileno apresentar-se, também, como uma boa solução para o controle 

de moscas-das-frutas, foi encontrado menor º Brix e Índice Tecnológico comparado ao TNT 

(Tabela 2). Na indústria para obtenção de suco concentrado e congelado, devem-se ter níveis 

elevados do º Brix e do teor de suco, e a avaliação de apenas um destes fatores pode não 

representar o melhor rendimento industrial.  

A sacola de papel manteiga já é uma alternativa no controle da mosca-das-frutas em 

frutíferas da mesma família do araçazeiro como, por exemplo, a goiaba. Portanto, pode-se 

concluir que o TNT pode ser um material alternativo, tendo a vantagem de poder ser 

reutilizado em várias safras, já que não é destruído tão facilmente após o uso, diminuindo os 

custos com o controle do inseto praga, além se ser um controle ecologicamente correto. 
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