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Introdução

Entre as espécies de insetos de grande interesse 
sanitário e médico destaca-se a Musca domestica
(Linnaeus, 1758), díptero da família Muscidae, de 
ampla distribuição geográfica, altamente sinantrópico, 
vetor mecânico de muitos agentes patogênicos ao 
homem e aos animais [1, 2, 3]. Seu controle é feito com 
aplicação de inseticidas químicos não seletivos, 
ocasionado surgimento de populações resistentes e 
contaminação ambiental [4]. O uso indiscriminado 
destes produtos e seus problemas gerados têm levado à 
busca de novas medidas de controle, incluindo a 
utilização de produtos naturais que sejam menos 
agressivos ao meio ambiente e uma alternativa eficaz 
[3]. 

A Carapa guianensis ocorre da América Central até 
o norte da América do Sul (Venezuela, Equador, 
Colômbia, Peru e Brasil). No Brasil é encontrada 
principalmente no estado do Amazonas e são 
conhecidas como andiroba, andirova, carapinha e 
iandiroba [5]. Silva [6] comprovaram a ação larvicida 
do óleo de andiroba em larvas de terceiro e quarto 
estágios de Aedes albopictus, Farias et al. [7,8]
verificaram atividade biológica “in vitro” do óleo de 
andiroba sobre as espécies de ixodídeos, Rhipicephalus 
Boophilus microplus, Anocentor nitens e Rhipicephalus
sanguineus .

Na busca de novas alternativas para o controle da M. 
domestica realizou-se o presente estudo com o objetivo 
de avaliar in vitro a eficácia do óleo da semente de C. 
guianensis (Andiroba) sobre larvas de terceiro estágio 
em teste de imersão. 

Material e métodos

O trabalho foi realizado no Laboratório de Doenças 
Parasitárias dos Animais Domésticos – Área de 
Medicina Veterinária Preventiva do Departamento de 
Medicina Veterinária - Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Para a realização do experimento foi 
mantida uma colônia de M. domestica em câmara 
climatizada, com temperatura, umidade e fotofase 
controladas.

Para avaliação da atividade in vitro do óleo de andiroba 
contra larvas de terceiro estágio (l3) de M. domestica foi 
realizado o teste de imersão. Para realização do teste foram
selecionadas 360 larvas de terceiro estágio (l3), separadas 
em seis grupos de 60, sendo submetidas à imersão nas 
soluções do óleo de andiroba, utilizando-se concentrações 
de 40%, 30%, 20%, 10% e 5%, (T1, T2, T3, T4 e T5), 
respectivamente e um grupo controle (C1), com água 
destilada.

Para cada grupo (concentrações dos óleos e controles) 
foram utilizadas seis repetições compostas por 10 larvas. 
Cada grupo de 10 larvas foi submetido à imersão em 10ml 
das soluções testadas, utilizando-se copos descartáveis
mantendo-se em constante agitação durante cinco minutos, 
após os quais se desprezou o líquido, o excesso das 
soluções foi retirado das larvas usando-se papel absorvente. 
Cada grupo testado foi colocado dentro de tubos de ensaio 
previamente identificados, acrescentando-se 1,30g de 
vermiculita, introduzindo-se, então, as 10 larvas e vedando-
se com algodão hidrófilo. Os tubos, assim preparados, 
foram mantidos em estante de madeira em câmara 
climatizada com temperatura média 37C e umidade relativa 
do ar 80%. Fez-se observação diária para detecção de 
mortalidade de larvas, pupação e emergência de adultos. 

Para o cálculo da eficácia final no desenvolvimento de 
larva a adultos após a imersão utilizou-se a fórmula: 
%Eficácia= [(Nº adultos no grupo controle – Nº adultos do 
grupo tratado) / Nº de adultos do grupo controle] X 100  

As moscas que emergiram após o teste foram separadas 
em seis gaiolas de acordo com a identificação do teste, 
submetidas aos mesmos procedimentos da colônia de 
manutenção, sendo observadas diariamente até a 
emergência de adultos. 

Resultados e discussão

Observou-se mortalidade larval mais acentuada (80%)
nos grupos tratados com a diluição de 40% (Tabela 1). Os 
resultados ora apresentados são superiores aos obtidos por 
Farias [9] que, utilizando óleo de andiroba sobre larvas de 
terceiro estágio de M. domestica por meio de teste de 
contato, obteve percentuais de mortalidade larval de 20%, 



7,5% e 2,5%, respectivamente nas diluições de 100%, 
50% e 30%.

O óleo de andiroba interferiu na fase de pupa, de 
forma que, das pupas originadas das larvas tratadas 
nem todas atingiram o estágio adulto, com percentuais 
mais elevados nas diluições de 40% e 20% (Tabela 1). 

A emergência de adultos no grupo controle iniciou-
se sete dias após a realização do teste, e aos nove dias 
em todos os tratados. 

Considerando-se o desenvolvimento das larvas de 
terceiro estágio até adultos, a eficácia do óleo de 
andiroba nos tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5 foi de 
98,24%, 59,64%, 35,08%, 21,00% e 10,52% 
respectivamente, atingindo uma eficácia considerável
na diluição de 40%.

No presente estudo o estágio larval foi mais 
susceptível à imersão com o óleo de andiroba, 
diferentemente do observado por Farias [9] em cujo 
estudo observou-se atividade biológica superior no 
estágio de pupa. Segundo Freitas [4] a fase de larva 
representa um estágio importante no desenvolvimento 
da M. domestica, pois dela dependem os estágios de 
pupa e adultos e a ação dos fitoterápicos observada 
nesta fase, pode representar uma alternativa no controle 
do inseto.

Em todos os tratamentos não se obteve emergência 
de adultos das pupas remanescentes, até 90 dias após a 
realização do teste. Das moscas que emergiram após o 
teste, nos diferentes tratamentos (Tabela 1), observou-
se oviposição, eclosão de larvas, presença de pupas e 
emergência de adultos

Diante do exposto pode-se concluir no presente 
estudo que a eficácia “in vitro” do óleo da semente de 
Andiroba (Carapa guianensis), evidenciada na inibição 
da emergência de adultos, sugere o potencial deste 
fitoterápico para controle de Musca domestica
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Tabela 1. Freqüência absoluta (n) e freqüência relativa (%) de larvas, pupas  e adultos de Musca domestica  após a realização 
do teste com óleo da semente de andiroba.

Tratamento
T1 T2 T3 T4 T5 C1Estágio

n % n % n % n % n % n %

Larvas 
mortas

48 80,00 24 40,00 14 23,33 11 18,33 2 3,33 2 3,33

Pupas 
inviáveis

11 18,33 13 21,66 9 15 4 6,66 7 11,66 1 1,66

Adultos 
emergidos

1 1,66 23 38,33 37 61,66 45 75,0 51 85,00 57 95,00

TOTAL 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0

  T1 - concentração de 40%, T2 - concentração de 30%,  T3 - concentração de 20%,  T4 - concentração de 10%, 
  T5 - concentração de  5%, C1 - controle com água destilada.


