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RESUMO 

Sidônio, Igor. Avaliação do efeito letal da nanoemulsão de Rosmarinus officinalis L. sobre 
Bactrocera carambolae Drew e Hancock (Diptera: Tephritidae). Macapá, 2017. 
Dissertação (Mestre em Biodiversidade Tropical) – Programa de Pós-graduação em 
Biodiversidade Tropical – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Universidade 
Federal do Amapá. 

Bactrocera carambolae Drew e Hancock é uma praga quarentenária restrita aos estados do 
Amapá e Roraima, sua disseminação provocaria danos irreparáveis na fruticultura 
brasileira. Os óleos essenciais são misturas complexas de metabólitos secundários voláteis. 
Diversos óleos essenciais se mostraram potentes agentes inseticidas, incluindo para 
controle de pragas agrícolas. Rosmarinus officinalis L., popularmente conhecida como 
alecrim, é uma espécie rica em óleo essencial reconhecida e com potencial atividade 
inseticida. Neste contexto, nanoemulsões do tipo óleo em água são consideradas 
formulações promissoras para a geração de produtos aquosos viáveis. O presente estudo 
objetivou avaliar a atividade inseticida da nanoemulsão preparada com o óleo essencial de 
Rosmarinus officinalis contra adultos de Bactrocera carambolae. Os testes inseticidas 
foram realizados por via tópica e contato. A nanoemulsão foi preparada pelo método de 
baixo aporte de energia para 50000 e 100000 ppm (expresso como teor do óleo essencial) e 
apresentou aparência transparente homogênea. O tamanho médio das micelas foi em torno 
de 10nm. A maior porcentagem de mortalidade (37.78%) observada após 120h no 
tratamento do ensaio tópico foi induzida pela nanoemulsão com maior concentração do 
óleo essencial (200 µg/inseto). Diferença significativa entre a nanoemulsão com maior 
concentração do óleo essencial foi observada, quando comparada ao grupo controle e a 
nanomulsão com menor concentração do óleo (F = 9.8773, P = 0.0003, df = 2.42). Não 
houve diferença significativa na mortalidade de machos e fêmeas dentro dos tratamentos e 
controle. O bioensaio por contato induziu a maior mortalidade (57.78%) após 120h, 
apresentando diferença estatística significativa (F = 39.3611, P < 0.0001, df = 1.28) quando 
comparado ao grupo controle, o qual induziu 12,22% de mortalidade. Diferença estatística 
significativa foi observada na porcentagem de mortalidade nos machos (77,78%), quando 
comparado com fêmeas (37.78%) (F = 12.4090, P = 0.004, df = 1.28). Assim, nossos 
resultados mostram pela primeira vez a atividade inseticida de um sistema nanoestruturado 
contendo óleo essencial de R. officinalis, mostrando o potencial deste novo produto no 
manejo integrado de pragas para o controle de B. carambolae.  

 

Palavras-chave: Mosca-das-frutas; Controle de pragas; inseticidas botânicos; Lamiaceae; 
Alecrim, Nanoformulação. 



ABSTRACT 

Sidônio, Igor. Evaluation of lethal effect of the nanoemulsion prepared with Rosmarinus 
officinalis L. essential oil against Bactrocera carambolae Drew and Hancock (Diptera: 
Tephritidae) Macapá, 2017. Dissertação (Mestre em Biodiversidade Tropical) – Programa 
de Pós-graduação em Biodiversidade Tropical – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
- Universidade Federal do Amapá. 

Essential oils are complex volatile mixtures of secondary metabolites and several of them 
are considered potential insecticidal agents, including for agricultural pest control. On this 
context, nanoemulsions are considered promising delivery systems for novel aqueous 
pesticide products. Bactrocera carambolae Drew and Hancock is a quarentenary pest 
restrict that is found in the of Amapá and Roraima States (Brazil) and its dissenation 
through this country would lead to irreparable damage to brazilian fruticulture. Rosmarinus 
officinalis L., popularly known as rosemary, is an essential oil-rich plant and recognized as 
a promising insecticidal agent. The present study aims to evaluate insecticidal activity of 
the nanoemulsion prepared with R. officinalis essential oil against adults of Bactrocera 
carambolae. It was performed topical and contact bioassays. The nanoemulsions were 
prepared by low energy method at 50000 and 100000 ppm (expressed as essential oil 
content) and presented a fine transparent homogeneous appearance. Droplet size measured 
by dynamic light scattering was around 10 nm. Higher percentage of mortality (37.78 %) 
observed after 120 h of treatment on topical assay was induced by nanoemulsion with 
higher essential oil content (200 µg per insect). Significant difference between the 
nanoemulsion with higher content of essential oil was observed, when compared to control 
group and nanoemulsion with lower content of essential oil (F = 9.8773, P = 0.0003, df = 
2.42). No statistical significant difference on mortality was observed by comparison of 
male with female. Contact bioassay of this nanoemulsion induced higher mortality (57.78 
%) after 120 h, presenting statistical significant difference (F = 39.3611, P < 0.0001, df = 
1.28) when compared to control group, which induced 12.22% of mortality. Statistical 
significant difference was observed on percentage of mortality on male (77.78%), when 
compared to female (37.78%) (F = 12.4090, P = 0.004, df = 1.28). Thus, ours results shows 
the first time the insecticidal activity a nanostructured system containing essential oil from 
R. officinalis, showing the potential of this novel nanoproduct on integrated practices of B. 
carambolae control. 

 

Keywords 

Fruit Fly; Pest Control; Botanical Insecticides; Toxicity; Lamiaceae; Rosemary, 
Nanoformulation. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 Diptera: Tephitidae (Moscas- das-Frutas) 

As moscas-das-frutas pertencem à ordem Diptera e estão contidas na Família 

Tephritidade. São moscas pequenas que se caracterizam por manchas ou faixas nas asas. As 

suas larvas são fitófagas, constituindo pragas para a fruticultura (Triplehorn and Jonnson. 

2011). As fêmeas adultas depositam os ovos em seus hospedeiros levando em consideração 

diversas características dos frutos, tais como, tamanho, cor, penetrabilidade, estágio de 

maturidade e presença de feromônios marcadores. Portanto, a escolha dos frutos ocorre 

através de percepções olfativas e visuais. Quando encontram o seu alvo, caminham na 

superfície do pericarpo, esfregando sua cabeça nele para possivelmente reconhecerem 

substâncias químicas presentes e posteriormente inserem seu ovipositor para deposição dos 

ovos. Finalizam o processo arrastando o aparelho ovipositor, onde irão liberar o feromônio 

marcador para sinalizar a outras moscas que os seus ovos já estão presentes naquele 

hospedeiro (Aluja and Mangan 2008). 

Diversas ações e estratégias são desenvolvidas visando o controle desses insetos. 

Dentre elas, destaca-se o Manejo Integrado de Pragas (MIP), que planeja o combate dessas 

moscas de forma sustentável, com menos danos ao meio ambiente (Vargas et al. 2015). 

Entretanto, pesticidas que foram sintetizados entre os anos de 1950 e 1989, potencialmente 

causadores de inúmeros danos ao meio ambiente ainda são frequentemente utilizados para o 

controle desses dípteros. Esse fato deve-se, principalmente, por sua eficiência no combate a 

pragas, baixo custo comparativo e pela facilidade de adoção. No entanto, o seu uso 

inadequado provoca diversos danos ao meio ambiente, pressionando a substituição deles 

por inseticidas considerados mais “limpos”, como alternativa a serem utilizados no manejo 

integrado de pragas (Dayan et al. 2009). 

No Brasil, as espécies associadas a danos econômicos estão presentes nos gêneros 

Anastrepha, Ceratitis e Bactrocera. Anastrepha possuem 115 espécies (Zucchi 2008) e 

dentre essas, seis são consideradas pragas (Uramoto and Zucchi 2009). No país, os dois 

últimos gêneros são representados por apenas uma espécie cada, respectivamente Ceratitis 

capitata (Wiedemann) e Bactrocera carambolae (Drew e Hancock) (Zucchi 2001, Silva 

2011). Os tefritídeos possuem grande diversidade de plantas hospedeiras. No estado do 
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Amapá são catalogados aproximadamente 33 espécies de vegetais hospedeiros (Silva 

2011). Além disso, estudos atuais revelam primeiros registros de espécies vegetais como 

novos hospedeiros (Jesus et al. 2010, Adaime et al. 2012, Dutra et al. 2013, Savaris et al. 

2013). 

1.1.1 Bactrocera carambolae (Diptera: Tephritidae) 

O gênero Bactrocera possui 651 espécies, das quais mais de 50 são consideradas 

pragas importantes, entre elas a espécie B. carambolae que é conhecida popularmente como 

mosca-da-carambola. Ela é uma espécie polífaga e que se estabeleceu como invasora de 

regiões climaticamente semelhante ao seu local de origem, a exemplo da América do Sul 

(Vargas et al. 2015, Marchioro 2016). Os ovos de B. carambolae são alongados, brancos e 

com coloração leitosa próximo da eclosão. Os imaturos têm menos de 10 mm de 

comprimento com coloração branco-amarelada, apresentando a parte anterior do corpo 

afilada e no terceiro instar as larvas são saltadoras, podendo saltar distâncias maiores que 

10 cm. As pupas são cilíndricas de coloração marrom escuro (Malavasi 2009). Os adultos 

possuem comprimento de cinco a dez milímetro com as asas sem faixas transversais 

(Jordão and Silva 2006). Esta espécie apresenta uma faixa apical mais larga nas asas e o 

órgão sexual masculino e o aparelho ovipositor feminino mais curto, quando comparada 

com outras espécies do gênero Bactrocera. Possui o abdômen amarelado, com uma faixa 

preta longitudinal medial no tergo abdominal III-V (Schutze et al. 2015), sendo essas faixas 

negras sob a forma da letra T (Figura 1). 

Em relação ao ciclo de vida da mosca-da-carambola, as fêmeas introduzem seu 

aparelho ovipositor no fruto e depositam os ovos. Posteriormente, as larvas eclodem e 

fazem galerias na polpa do fruto. Quando elas atingem o terceiro instar, se enterram no solo 

para a pupação (Vilela et al. 2001). Fatores abióticos como umidade relativa, luminosidade 

e temperatura afetam a abundância, sobrevivência, tempo de desenvolvimento e 

comportamento sexual dessas moscas (Bateman 1972). Estudos apontam que a 

sobrevivência de B. carambolae é maior em temperaturas mais elevadas (média de 27 °C) e 

o tempo para completar um estágio de desenvolvimento diminui com aumento da 

temperatura, consequentemente, reduzindo o período necessário para completar o seu ciclo 



14 

 

de vida (Danjuma et al. 2014). Após emergirem, os adultos necessitam de nutrientes como 

carboidratos, água e proteínas para alcançar a maturidade sexual (Bateman 1972). A mosca-

da-carambola é bem adaptada a regiões tropicais, onde as temperaturas são elevadas e se 

estabelecendo como uma espécie invasora de vários países incluindo o Brasil.  

 

Figura 1 – Bactrocera carambolae. A, ovos. B, Imaturo de B. carambolae no terceiro 
instar larval. C, Pupas. D, indivíduos adultos. 

Fonte: Joel Pasinato 

A mosca-da-carambola é uma espécie nativa da Indonésia, Malásia e sul da 

Tailândia e foi introduzida no continente americano. Esta mosca foi registrada pela 

primeira vez na América do Sul no ano de 1986, em Paramaribo, Suriname. Em 1989 foi 

detectada na Guiana Francesa e em 1996, foi detectada oficialmente no Brasil, 

especificamente no Município do Oiapoque, estado do Amapá (Godoy et al. 2011a). 

No ano de 1996 foi criado um subprograma para a erradicação da mosca-da-

carambola, afim de evitar sua disseminação para outras regiões (Silva et al. 2011). Apesar 

do nome mosca-da-carambola, ela possui outros frutos como hospedeiros. No Amapá, 14 

espécies de plantas são consideradas suas hospedeiras: Mangifera indica (L.), Malpighia 

emarginata (DC.), Eugenia stipitata (MC. Vaugh.), Psidium guajava (L.), Syzygium 

malaccense (L.), Averrhoa carambola (L.), Manilkara zapota (L.), Pouteria macrophylla 

(Lam.), Capsicum chinense (Jacq.), Byrsonima crassifólia (L.), Spondias mombim (L.), 

Rollinia mucosa (Jacq.), Pouteria caimito (Ruiz e Pav.) e Artocarpus integrifólia (L.) 

(Silva 2011, Lemos et al. 2014, Jesus-Barros et al. 2015). 

Portanto, essa praga poderia provocar riscos a produção de frutos produzidos em 

larga escala, como caju, mamão, tangerina, goiaba, limão, laranja, manga e abacate que são 

economicamente importante para o país (Marchioro 2016). B. carambolae é classificada 
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como uma praga quarentenária presente no Brasil, o que significa que são insetos pragas de 

potencial expressão econômica para um determinado local, onde ainda não ocorrem (Lemos 

et al. 2014). Entretanto, essa praga encontra-se presente nos estados do Amapá e Roraima 

(Brasil 2013). Por isso, é evidente a importância do controle dessa espécie, para evitar 

danos maiores à fruticultura brasileira. 

1.2 Utilização de inseticidas botânicos para o controle de insetos 

A base da utilização de inseticidas naturais está na relação das plantas com os insetos. 

Ela envolve a utilização dos componentes do metabolismo secundário como defesa aos 

ataques. Consequentemente, essa defesa pode interferir no comportamento, crescimento ou 

desenvolvimento do inseto (Simmonds 1998). A interação das plantas com o ambiente 

circundante faz com que elas produzam substâncias que podem causar diversos efeitos nos 

insetos, como inibições na produção da cutícula, no crescimento, na alimentação, 

rompimento de mudas e aumento ou diminuição do tempo de desenvolvimento. Diversos 

mecanismos de ação podem estar envolvidos, como inibição do sistema octopamenérgico, 

mitocondrial, GABA e o colinérgico, inibindo a enzimas acetilcolinesterase, provocando 

atáxia que consiste na descoordenação neuromuscular e ocasionando a morte dos insetos 

(Rattan 2010). Portanto, com base na defesa química das plantas, a busca por bioinseticidas 

eficazes e com menos impactos negativos para o meio ambiente mostram-se extremamente 

promissores (Alarcón and Cespedes 2015). 

Com a conscientização da humanidade em relação à qualidade de vida e a proteção 

ambiental, ficou inevitável a substituição de pesticidas sintéticos por inseticidas 

considerados biodegradáveis. Eles são considerados menos agressivos ao meio ambiente, 

porém mantendo uma alta eficiência no controle de pragas. Foi observado que o uso de 

inseticidas sintéticos, como organofosforados, tem resultado em pragas resistentes, atingem 

outros organismos que não são alvo, deixam resíduos nos alimentos consumidos pelos seres 

humanos, além de outros danos ambientais (Desneux et al. 2007). 

As consideráveis publicações em relação a grupos de metabólitos vegetais bioativos 

têm fornecido informações valiosas para a produção de inseticidas naturais (Isman 2014, 

Miresmailli and Isman 2014). O primeiro inseticida botânico comercializado foi a base de 
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Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae), comumente chamada de Nim, sendo sua utilização 

aprovada nos Estados Unidos, União Europeia e Canadá. Outros inseticidas botânicos são 

encontrados no mercado, como o Requiem® (com extratos de Dysphania ambrosioides) 

Captiva® (extrato Capsicum sp), rev-Am® (óleo de Citrus sp). Neste contexto, especialistas 

preveem o crescimento de 4 a 5% desses inseticidas no mercado mundial de agroquímicos, 

podendo chegar a 20% até 2025 (Isman 2015). 

1.2.1 Óleos Essenciais 

Espécies aromáticas e seus óleos essenciais estão entre os mais efetivos inseticidas de 

origem natural, sendo potencialmente úteis para o controle de diversas pragas. Dentre essas 

espécies, podemos citar como Rosmarinus officinalis (Alecrim), Mentha spp (hortelã) e 

Lavandula spp (lavanda) (Regnault-Roger 1997). Oficialmente, óleos essenciais são 

definidos como Produtos obtidos de partes de plantas através de destilação por arraste com 

vapor d’ água, bem como os produtos obtidos por expressão dos pericarpos de frutos 

cítricos. Segundo Simões and Spitzer (2010), os óleos essenciais apresentam-se sob a forma 

de um líquido de consistência oleosa sob temperatura ambiente, que evaporam rapidamente 

quando aquecidos Seus constituintes voláteis são responsáveis pelo forte odor exalado por 

plantas aromáticas. Segundo Bakkali et al. (2008), eles são líquidos, voláteis, geralmente 

transparentes, apolares e solúveis em lipídios e solventes orgânicos. Variações ambientais, 

na composição do solo, órgão vegetal, fase do seu desenvolvimento, entre outras, podem 

afetar a composição e a qualidade dos óleos de uma mesma espécie (Simões e Spitzer 

2010). Isso demonstra a importância de se avaliar o óleo de uma espécie, mesmo que ele já 

tenha sido anteriormente estudado. 

Estes óleos voláteis são constituídos em sua grande maioria por terpenos, 

principalmente monoterpenos (duas unidades isoprênicas) e sesquiterpenos (três unidades 

isoprênicas). Além do potencial inseticida, são amplamente utilizados como fragrância para 

perfumes e na indústria farmacêutica (Waksmundzka-Hajnos 2008). Estudos em relação 

aos efeitos de repelência ou atividade inseticida do óleo essencial de diversas espécies 

vegetais tem avançado de maneira considerável, buscando controlar insetos que afetam a 

agricultura e a saúde pública. Muitos desses óleos apresentam alta toxicidade e repelência 

nos insetos (Rattan 2010). Além disso, podem causar mudanças comportamentais em 
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insetos sociais, que causam danos econômicos no ambiente agrícola e urbano (Bacci et al. 

2015). 

O óleo de Mentha piperita, na Índia, é potencialmente bioativo contra imaturos de 

Aedes aegypti (Kumar et al. 2011). Óleos essenciais de plantas também possuem atividade 

ovicida em culicídeos (Diptera), de importância médica e veterinária, que são principais 

vetores de patógenos causadores de doenças (Benelli 2015). O óleo essencial de Myrciaria 

floribunda foi testado por Tietbohl et al. (2014) e mostrou-se efetivo ao induzir a 

mortalidade em duas espécies de hemípteros (Oncopeltus fasciatus e Dysdercus 

peruvianus), que são pragas agrícolas no Brasil. A toxicidade de quatro óleos essenciais da 

família Lamiaceae, provenientes das espécies Lavandula angustifolia, Hyptis suaveolens, 

Tuja occidentalis e Rosmarinus officinalis foi observado contra indivíduos adultos de 

Ceratitis capitata (mosca-do-mediterrâneo) (Benelli et al. 2012). Portanto, cada vez mais 

trabalhos referentes aos efeitos biológicos de óleos essenciais em insetos evidenciam a sua 

utilização como uma alternativa eficiente no manejo de insetos considerados pragas ou 

prejudiciais à saúde pública no mundo. 

1.2.1.1 Óleo essencial de Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) 

A espécie Rosmarinus officinalis é conhecida popularmente como Alecrim, sendo 

originária do mediterrâneo. Atualmente, é amplamente distribuída no mundo (Angioni et al. 

2004), incluindo o Brasil. É uma planta aromática arbustiva, com folhas simples, lineares, 

opostas cruzadas, coriáceas, verde na parte superior e esbranquiçada na inferior. Suas flores 

são pequenas, azuladas, hermafroditas e pentâmeras (Capasso 2011) (Figura 2). Esta 

espécie possui alto valor econômico por sua utilização na culinária e na medicina popular. 

É uma das plantas medicinais mais utilizadas pela população, como por exemplo, para 

tratamento de depressão, ansiedade, diabetes, dor de cabeça, gripe e pressão alta (Liporacci 

and Simão 2013). Além disso, possui efeitos antioxidantes (Kazimierczak et al. 2015) e é 

utilizada no combate a doenças gastro-intestinais (Jamila and Mostafa 2014). 

O óleo essencial de R. officinallis (Figura 3) se mostra promissor contra infecção 

bacteriana, potencializando o efeito de antibióticos (Barreto et al. 2014) e no controle de 

bactérias causadoras de infecção urinária (Boas Petrolini et al. 2013). O óleo essencial de R. 
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officinalis se mostrou tóxico para espécies de Lepdoptera (Trichoplusia ni, Ectropis 

obliqua; Pseudaletia unipuncta) (Isman et al. 2008, Zhang et al. 2013, Tak and Isman 

2017), Diptera (Campytomyia corticalis) (Kim et al. 2012) e Coleoptera (Tribolium 

confusum, Sitophilus oryzae, Oryzaephilus surinamensis) (Demirel et al. 2009, Kiran and 

Prakash 2015), todos considerados pragas agrícolas. Além disso, segundo Benelli et al. 

(2012), esse óleo se mostrou tóxico após 24 horas contra a mosca da fruta Ceratitis capitata 

(Diptera: Tephritidae) e seus principais constituintes foram 1,8- cineol, α-pineno e 

terpinoleno. De acordo com Angioni et al. (2004), mais de 30 componentes foram 

caracterizados no óleo essencial do alecrim. Dentre eles podemos citar o α-pineno, borneol, 

canfora e verbenona. 

 

Figura 2 – Prancha botânica da espécie 
Rosmarinus officinalis L. 

Fonte: Royal Botanic Gardens 
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Figura 3 – Óleo essencial de 
Rosmarinus officinalis L. 

Fonte: Igor sidônio 

1.3. Nanoemulsões 

A nanotecnologia se caracteriza pela organização funcional de materiais e 

dispositivos que se encontram em escala nanométrica (Silva 2004). A maior vantagem dos 

nanoprodutos produzidos são a possibilidade de se atingir estabilidade cinética, 

características organolépticas favoráveis, maior poder de penetração e/ou absorção, maior 

biodisponibilidade, incremento da solubilidade em água para substâncias pouco solúveis e a 

liberação controlada de substâncias (Irache et al. 2011). 

As nanoemulsões são sistemas dispersos entre dois líquidos imiscíveis, cujas 

gotículas encontram-se com tamanho médio inferior a 200 nm (Ostertag et al. 2012). 

Frequentemente é necessário o uso de tensoativos para a obtenção de nanoemulsões. Eles 

são fundamentais para a estabilização e manutenção de diminutos gotículas (Aulton 2005, 

Surassmo et al. 2010). Métodos de alta energia (gerando forças disruptivas, capazes de 

diminuir o tamanho das micelas) e baixo aporte de energia (pequenas micelas formadas de 

forma espontânea, utlilizando a energia química do próprio sistema) são utilizados para a 

preparação de nanoemulsões (Solans et al. 2005, Solans and Sole 2012, Gupta et al. 2016). 

Uma das grandes vantagens das nanoemulsões, de óleo em água, é permitir que se 

incorpore em água substâncias lipofílicas e/ou de baixa solubilidade nesse meio (Solans et 

al. 2005), como os óleos essenciais. Neste contexto, considerando-se o potencial inseticida 
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dos óleos essenciais e sua imiscibilidade em água (Rehman et al. 2014), a obtenção de 

nanoemulsões para essa finalidade é extremamente promissora. Outra vantagem é que as 

nanoemulsões podem potencializar, em alguns casos, uma determinada atividade biológica 

(Vianna Santos et al. 2014). 

Nanoemulsões a base de óleos de origem natural tem sido alvo de diversos estudos. 

Por exemplo, a nanoemulsão dos óleos de andiroba e copaíba foram considerados efetivos 

no controle de bactérias do gênero Paenibacillus, que causam doenças em abelhas. Os 

atuais produtos utilizados no combate a esse patógeno provocam a sua resistência e 

resíduos são encontrados em colônias de abelhas que são benéficas à agricultura. 

Entretanto, abelhas que são submetidas aos tratamentos com as nanoemulsões apresentam 

taxas de mortalidade menor, quando comparada com as taxas dos atuais produtos utilizados 

no controle dessas bactérias (Vaucher et al. 2015). As nanoemulsões também provocam 

diminuição no total de proteínas e a redução nos níveis da enzima acetilcolinesterase. Isto 

foi evidenciado em larvas de Culex quinquefasciatus que tiveram seu desenvolvimento 

afetado pelo efeito da nanoemulsão (Sugumar et al. 2014). Este inseto é vetor do nematoide 

causador da filariose no Brasil. 

Neste contexto, destaca-se a pesquisa realizada por (Duarte et al. (2015)), no Amapá, 

que avaliaram a atividade larvicida da nanoemulsão de Rosmarinus officinalis (Alecrim) 

em Aedes aegypti, um inseto vetor de doenças como a dengue, chikungunya e zika vírus, 

obtendo resultados eficazes que podem ser utilizados em programas de controle integrado. 

Além disso, pesquisas que visam avaliar a atividade inseticida das nanoemulsões buscam 

aplicar o efeito tóxico dos constituintes dos óleos botânicos no controle de adultos ou 

imaturos de insetos que causam danos, diretos ou indiretos aos seres humanos, incluindo 

pragas agrícolas (Pant et al. 2014, Rodrigues et al. 2014).Entretanto, ainda não se sabe os 

efeitos da nanoemulsão de óleos essenciais sobre a mosca-da-carambola, uma praga que 

pode colocar em risco a fruticultura brasileira. Portanto, conhecer esses efeitos pode ser 

uma alternativa mais “limpa”, utilizando produtos naturais de forma consciente, para o 

controle desses insetos, buscando minimizar os efeitos negativos na biodiversidade, que é 

afetada pela acumulação de pesticidas sintéticos. 

  



21 

 

2. HIPÓTESES 

H1: A nanoemulsão do óleo essencial de Rosmarinus officinalis influencia na mortalidade 

dos indivíduos adultos de Bactrocera carambolae. 

H2: A nanoemulsão do óleo essencial de Rosmarinus officinalis afeta a mortalidade de 

machos e fêmeas de modo desigual. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Avaliar o efeito letal da nanoemulsão do óleo essencial de Rosmarinus officinalis sobre 
Bactrocera carambolae (mosca-da-carambola). 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Preparar e caracterizar a nanoemulsão do óleo essencial de R. officinalis; 

 Avaliar a mortalidade de adultos de B. carambolae induzida pela nanoemulsão do 

óleo essencial de R. officinalis; 

 Avaliar se há diferenças na mortalidade entre machos e fêmeas de B. carambolae 

após o contato com a nanoemulsão de R. officinalis. 
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