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A mosca-da-carambola (Bactrocera carambolae) é consi-
derada praga quarentenária presente no Brasil, com distri-
buição restrita aos estados do Amapá, Roraima e Pará. No 
Brasil, há registro de 21 espécies vegetais hospedeiras, de 
diferentes famílias botânicas. O objetivo do presente traba-
lho foi avaliar o tempo de desenvolvimento da mosca-da-
-carambola em laranja (Citrus sinensis) variedade não iden-
tificada e tangerina (Citrus reticulata) variedade Murkote. 
Para isso, no laboratório de Proteção de Plantas da Embra-
pa Amapá, foram selecionados 50 casais de B. carambolae, 
em idade reprodutiva (20 dias). Os casais foram mantidos 
em gaiolas de plástico, contendo água e dieta alimentar para 
adultos (extrato de leveduras + açúcar refinado, na propor-
ção 1:3). Diariamente, durante 5 dias, foram oferecidos para 
oviposição frutos de laranja e tangerina nos estágios verde, 
verde-maduro e maduro. Os frutos permaneceram nas gaio-
las por 24 horas, sendo em seguida transferidos para fras-
cos de plástico transparente contendo vermiculita e cober-
tos por uma tampa vazada com substituição do plástico por 
organza. O experimento foi composto de cinco repetições 
para cada espécie de hospedeiro, nos seus respectivos es-
tágios de maturação. Os frascos com frutos foram mantidos 
em sala a temperatura ambiente e vistoriados diariamente, 
por um período de 20 dias, para a retirada dos pupários. 
Embora tenham sido observadas posturas de B. carambolae 
nos frutos, não houve desenvolvimento larval. Dessa forma, 
a mosca-da-carambola não conseguiu completar seu ciclo 
de vida em laranja variedade não identificada e tangerina 
var. Murkote, quando em condições de laboratório. Portanto, 
mais estudos são necessários, especialmente, consideran-
do outras variedades dessas frutas.
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