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Biofábrica de insetos predadores
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Resumo

-

O controle biológico aumentativo com o uso de insetos predadores é uma estratégia para controle de pragas, como pulgões,

cochonilhas, moscas brancas, tripes e ácaros, tanto nos agroecossistemas como em áreas urbanas. Espécies da ordem Coleoptera, família
Coccinellidae (joaninhas) e da ordem Neuroptera, família Chrysopidae (crisopídeos), destacam-se como agentes de controle biológico
produzidos em biofábricas, por causa da tecnologia disponível de produção e da eficiência no controle de diversas espécies de pragas.
A joaninha Cycloneda sanguinea e o crisopídeo Ceraeochrysa cubana estão sendo produzidos em biofábrica instalada pela Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte. Os predadores serão destinados ao controle de pragas em projetos e iniciativas de agricultura urbana.
Palavras-chave: Joaninha. Crisopídeo. Agricultura urbana. Controle biológico.

Biofactory of predatory insects
Abstract - The augmentative biological control with predators is a strategy to control pests such as aphids, scales, whiteflies, thrips
and mites, in agroecosytems and in urban areas. Coleoptera species, family Coccinellidae (ladybugs) and Neuroptera species,
family Chrysopidae (greenlacewings), stand out as biological control agents produced in biofactories, due to the available mass
rearing technology and to their efficiency in controlling several pest species. The ladybug Cycloneda sanguinea and the greenlacewing
Ceraeochrysa cubana are being produced in a biofactory built by the municipal administration of Belo Horizonte. The predators will
be used to control pests mainly in urban agriculture projects.
Keywords: Ladybird. Greenlacewing. Urban agriculture. Biological control.

INTRODUÇÃO
As soluções com base na natureza,
termo cunhado pela União Internacional
para a Conservação da Natureza (UICN)
(COHEN-SHACHAM et al., 2016), que
se caracteriza por ações inspiradas em
processos naturais, são cada vez mais
utilizadas para ajudar a sociedade na
construção de sistemas sustentáveis de
manutenção da vida. Além da proteção
e melhoria de ambientes urbanos, essas
soluções podem, por meio da biodiversidade e interações ecológicas, apoiar na
sustentabilidade da agricultura, sobretudo

para criar condições de produção agroecológica.
Além dos desafios em otimizar o uso
de recursos naturais e respeitar os saberes
tradicionais, na agroecologia o manejo de
insetos e ácaros indesejáveis é feito sem o
uso de agrotóxicos (ALTIERI; SILVA; NICHOLLS, 2003). Ao utilizar soluções com
base na natureza, os processos de produção
de alimentos sustentáveis devem integrar
diversas estratégias de controle. Estas vão
desde o manejo da biodiversidade, por
meio do redesenho das propriedades até
a manipulação de inimigos naturais, pelo

controle biológico aumentativo (ZEHNDER et al., 2007; VENZON et al., 2015).
Este controle tem como pilar a produção
massal de inimigos naturais e sua liberação
nos agroecossistemas com ataques de insetos, com surto populacional e com ameaças
às culturas. Diversos tipos de inimigos
naturais podem ser utilizados nesse tipo
de controle, como fungos, vírus, bactérias,
parasitoides e predadores (DEBACH;
ROSEN 1991).
Os principais predadores de artrópodes-praga, utilizados em controle biológico
aumentativo, estão distribuídos nas classes
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Arachnida (ácaros predadores) e Insecta.
Nesta, destaca-se na ordem Coleoptera, a
família Coccinellidae; na ordem Hemiptera,
subordem Heteroptera, os percevejos das
famílias Pentatomidae (gênero Podisus) e
Anthocoridae (gêneros Orius e Anthocoris); e
na Ordem Neuroptera a família Chrysopidae
(MCEWEN; NEW; WHITTINGTON,
2001; TORRES; BASTOS; PRATISSOLI,
2009; HODEK; EVANS, 2012). Outras
ordens de insetos (Dermaptera, Diptera,
Hymenoptera) possuem predadores que
desempenham papel fundamental no controle de populações de pragas e devem ser
conservados em campo1.
PREDADORES NO CONTROLE
BIOLÓGICO
Os artrópodes predadores são organismos carnívoros que atacam e consomem
presas, não as utilizam como hospedeiro
para o seu desenvolvimento, como os parasitoides (TORRES; BASTOS; PRATISSOLI, 2009). Em geral, caracterizam-se
por ser generalistas e maiores do que suas
presas; possuem aparelho bucal mastigador
ou sugador. Podem ser carnívoros em todo
seu ciclo ou apenas durante o estádio juvenil, como algumas espécies de Neuroptera.
Por consumirem várias presas durante seu
ciclo de vida e terem desenvolvimento
rápido, possuem também alto potencial
para promover a regulação de organismos
indesejáveis.
A eficiência dos predadores no controle
biológico está associada às características
evolutivas de cada espécie, as quais devem
ser consideradas para escolha e manejo dos
inimigos naturais: capacidade de forrageamento, tipo de desenvolvimento, sincronia
temporal e espacial com a presa, estratégias de captura, demanda por alimento,
especificidade de dieta, razão de aumento
da população, redução de competição e de
predação intraguilda (DIXON, 2000)
Artrópodes predadores podem ter
as mais diversas estratégias de captura,
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manipulação e consumo de suas presas.
Algumas famílias de aranhas caracterizam-se pelo comportamento de sentar e
esperar a presa que é consumida, quando
se encontra no seu raio de ação. Existem,
no entanto, espécies de predadores com
comportamento mais ativo que realizam a
movimentação e a procura de presas, como
as joaninhas, crisopídeos, vespas e percevejos. Essas estratégias de captura podem
ser consideradas características utilizadas
para selecionar o uso de determinadas
espécies de predadores.
Os predadores podem utilizar durante o
forrageamento para localização de presas,
além de pistas visuais, os estímulos químicos liberados por suas presas ou pelas
plantas atacadas por estas. Joaninhas da
espécie Cycloneda sanguinea (Coleoptera:
Coccinellidae), por exemplo, utilizam
odores de plantas de tomate atacadas
por pulgões, para realizar o processo de
escolha e direcionamento para predação
(SARMENTO et al., 2007).
Segundo Hajek (2004), uma divisão
importante para o uso de predadores para
o controle biológico é de acordo com o
ciclo de vida desses predadores. Os hemimetábolas são considerados os mais
ancestrais do ponto de vista evolutivo.
Têm a forma das fases jovens, denominadas ninfas, com a mesma forma da fase
adulta, o que limitaria ao mesmo hábito
alimentar e estratégia de caça. Exemplos
de predadores com esse ciclo são: aranhas,
percevejos e ácaros. Já os predadores com
metamorfose completa, os holometábolos,
como as joaninhas, moscas e crisopídeos,
possuem diferenças determinantes entre a
forma das larvas e dos adultos. Isso pode
ampliar a gama de presas e hábitats utilizados pelos inimigos naturais. Por exemplo,
os crisopídeos, cujos adultos não se alimentam diretamente de presas, podem-se
beneficiar quando são introduzidas plantas
que fornecem pólen e néctar nos cultivos
(VENZON et al., 2006).

Como estratégia de redução de competição e do risco de predação intraguilda,
que seria a mortalidade por causa do ataque
de outros predadores, o comportamento de
inimigos naturais pode ser um critério priorizado para convivência de várias espécies
de inimigos naturais. Pode-se planejar o
uso de predadores com estratégias de busca
em vários locais. Diferentes espécies de
joaninhas podem ter vantagem de redução
do canibalismo e predação intraguilda,
quando utilizam plantas de diferentes
espécies para o seu desenvolvimento.
Como é o caso da joaninha Hippodamia
convergens que oviposita em artemísia,
uma planta espontânea associada ao cultivo
de curcubitáceas, e evita a predação por
joaninhas da própria espécie ou por outras
como a Harmonia axyrids (AMARAL et
al., 2015).
Mesmo com sua importância para
regular herbívoros em agroecossistemas,
muitas vezes as populações de predadores não estão em número suficiente para
realizar o controle efetivo das pragas
(CARVALHO; SOUZA, 2002). Duas
práticas principais podem ser utilizadas
para o incremento do controle biológico
com predadores em agroecossistemas, o
controle biológico conservativo e o aumentativo. No controle biológico conservativo,
são preconizadas práticas de mudança do
ambiente para a atração e conservação de
inimigos naturais (Venzon et al., 2015).
Esse objetivo, incrementar a diversidade
vegetal, por meio do plantio de espécies
que promovam recursos para os insetos
benéficos, tem sido utilizado em cultivos
agroecológicos. Já no controle biológico
aumentativo, realiza-se a criação massal de
inimigos naturais que são posteriormente
liberados em áreas atacadas por insetos e
que, normalmente, precisam de um manejo
rápido do problema. A criação desses organismos é realizada em locais devidamente
adaptados, conhecidos como biofábricas.
Os principais predadores produzidos em

Ver nesta publicação, artigo: Agrobiodiversidade como estratégia de manejo de pragas, de Venzon et al., p.00-00.
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biofábricas são os ácaros2, os percevejos,
as joaninhas e os crisopídeos.
IMPORTÂNCIA DAS JOANINHAS
No controle biológico, destaca-se o
papel das joaninhas, besouros carismáticos,
associados à sorte e à bem-aventurança.
Esses pequenos besouros são predadores
vorazes capazes de reduzir populações de
pulgões e cochonilhas, suas principais presas, nos agroecossistemas, jardins e áreas
verdes. Representam uma alternativa ao
uso de agrotóxicos, para redução de insetos
indesejáveis.
Em 1887, a joaninha Rodolia cardinalis,
importada da Austrália para a Califórnia,
para combater a cochonilha Icerya purchasi
que atacava plantios de citros na Califórnia, tornou-se o marco referencial mundial do controle biológico (MICHAUD,
2012). De acordo com Dixon (2000),
existem 155 introduções intencionais de
joaninhas em todo o mundo para o controle específico de pulgões. No Brasil, a
joaninha Cryptolaemus montrouzieri foi
introduzida para controle da cochonilha

rosada Maconellicoccus hirsutus Green
(Hemiptera: Pseudococcidae) (SANCHES;
CARVALHO, 2011).
As joaninhas têm uma tendência para
a especialização, tanto na dieta quanto no
tipo de hábitat selecionado (OMKAR;
PERVERZ, 2016). Algumas espécies são
consideradas estritamente especialistas,
mas outras possuem plasticidade e podem
ser mais generalistas, principalmente
quando há baixa densidade de presas. Esse
comportamento pode ser fundamental para
sua manutenção em agroecossistemas, pois
além de realizar o controle de herbívoros,
esses predadores podem consumir alimentos alternativos, como outras presas, pólen
e néctar (LUNDGREN, 2009).
As joaninhas têm ciclo de vida holometábolo, ou seja, com metamorfose completa
(ovo, larva, pupa e adulto). Tanto as joaninhas adultas quanto as larvas realizam o
controle de insetos. Os ovos alongados têm
uma coloração amarelada e são colocados
em grupos (Fig. 1). Geralmente, as joaninhas ovipositam próximo às presas, para
facilitar o deslocamento das larvas, após a
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eclosão dos ovos. Poucos dias depois de
depositados, os ovos mudam de coloração
e, em seguida, destes emergem as minúsculas larvas. Nessa fase é mais comum o
canibalismo e as larvas geralmente se dispersam, para se alimentarem e crescerem.
Apresentam corpo alongado e aparelho
bucal mastigador, sendo esta fase a mais
propicia para ser utilizada no controle biológico. Suas cores variam, sendo algumas
de cor escura com pontos amarelos e outras
com pontos brancos (Fig. 2A e 2B). As
larvas de joaninhas passam por estádios de
crescimento (ínstar) até chegarem à fase de
pupa. Uma larva de joaninha em seu último
ínstar pode consumir, aproximadamente,
45 pulgões por dia (FARHADI et al., 2010)
As joaninhas fixam as pupas em alguma
estrutura as quais ficam imóveis. Nessa
fase, ocorre a metamorfose completa e,
ao final, há a emergência do adulto. As
joaninhas adultas têm formas variadas e
apresentam diversas cores, dependendo da
espécie. O dimorfismo sexual em joaninhas
não é muito aparente, mas geralmente as
fêmeas tendem a ser ligeiramente maiores

Pedro H. B. Togni

Dany Silvio Amaral

Figura 1 - Ovos da joaninha Cycloneda sanguinea

Ver nesta publicação, artigo: Biofábrica de ácaros predadores, de Pallini, Vacacela Ajila e Perez, p.00-00.

2

I n f o r m e A g r o p e c u á r i o , B e l o H o r i z o n t e , v. 4 0 , n . 3 0 5 , p . 0 0 - 0 0 , 2 0 1 9

Tecnologias para o manejo sustentável de pragas e doenças

4

do que os machos (OMKAR; PERVERZ,
2016). A duração do ciclo de desenvolvimento de ovo a adulto varia de duas semanas até mais de dois meses, dependendo
da espécie, das condições ambientais e
da quantidade e qualidade do alimento
consumido (NEDVED; HONEK, 2012).
No Brasil, as principais espécies de joaninhas predadoras são C. sanguinea, Eriopis
connexa, H. convergens, Hyperaspis sp.,
Coleomegilla maculata e Olla v-nigrum
(GRAVENA, 2005; TORRES; BASTOS;
PRATISSOLI, 2009; CELLI, 2017)
(Fig. 3ABCD)
IMPORTÂNCIA DOS
CRISOPÍDEOS
Os crisopídeos pertencem à família
Chrysopidae, ordem Neuroptera, e são encontrados tanto em agroecossistemas como
em ambientes naturais. Possuem ciclo de
vida holometábolo, com metamorfose
completa. Os adultos medem de 10 a
15 mm de comprimento, têm coloração
esverdeada, antenas filiformes e as asas
membranosas reticuladas (Fig. 4A). A
oviposição é característica da família, com
ovos depositados na extremidade de um
pedicelo (Fig. 4B).
As larvas são ágeis, com três pares de
pernas torácicas alongadas. Alimentam-se
de pulgões, cochonilhas, tripes, moscasbrancas, psilídeos, lagartas pequenas e

B

Juliana Andrea Martinez Chiguachi

Nota: A - Cycloneda sanguinea; B - Eriopis connexa.

A

Figura 3 - Adultos de joaninha

A

B

C

D

Nota: A - Cycloneda sanguinea; B - Eriopis connexa; C - Hippodamia convergens;
D - Hyperaspis sp.
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Figura 2 - Larvas de joaninhas
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ácaros. Larvas de algumas espécies podem consumir alimentos derivados de
plantas, como pólen e néctar (VENZON
et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2009). As
larvas de alguns gêneros são conhecidas
como bicho-lixeiro, por causa do hábito
de carregar detritos, restos de presas e
exúvias no dorso (Fig. 5A). Larvas que
não possuem esse hábito são denominadas
nuas (Fig. 5B).
Os crisopídeos apresentam-se mais
eficientes como predadores na fase larval,
quando necessitam de substâncias ricas em

proteínas e carboidratos na sua alimentação
(VENZON; CARVALHO, 1993; OLIVEIRA et al., 2009). A maior voracidade ocorre
no terceiro ínstar, quando consomem cerca
de 80% do alimento (DE BORTOLI et
al., 2006). A quantidade e a qualidade do
alimento consumido na fase larval afetam
a taxa de crescimento, tempo de desenvolvimento, peso, sobrevivência, bem como a
fecundidade, longevidade, movimentação
e capacidade de competição de adultos
(VENZON; CARVALHO, 1993; CARVALHO; SOUZA, 2009).
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No Brasil, as principais espécies
estudadas para o controle biológico são
Chrysoperla externa (Hagen), que possui
larvas nuas, e Ceraeochrysa cubana (Hagen), que possui larvas lixeiras (CARVALHO; SOUZA, 2009).
BIOFÁBRICA DE PREDADORES
Nas biofábricas, são criadas condições
ambientais constantes e fornecimento
de dieta apropriada para a criação de
inimigos naturais específicos, que atendam
às necessidades de controle de pragas. A

A

B

Dany Silvio Amaral

Nota: A - Adulto; B - Ovos.

A

B

José Lino Neto

José Lino Neto

Figura 4 - Crisopídeo

Madelaine Venzon

Figura 5 - Larvas de crisopídeos

Nota: A - Larva bicho-lixeiro de Ceraeochrysa cubana; B - Larva nua de Chrysoperla externa.
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criação massal de insetos requer condições
ambientais constantes e espaço adequado.
Também são necessários, para a eficiência
na criação dos insetos, um tempo mínimo
de desenvolvimento entre cada geração,
uma taxa elevada de emergência de insetos, com altas fecundidade e viabilidade
dos ovos.
Além do preponderante papel de empresas privadas no desenvolvimento de
biofábricas de predadores, existe o grande
potencial de instituições públicas realizarem a produção desses agentes de controle
biológico. Nesse sentido, um destaque de
experiência pública foi a criação massal
de crisopídeos em Pernambuco. A entrada
da mosca-preta-dos-citros, Aleucanthus
woglumi (Hemiptera: Aleyrodidae), motivou a implantação da Biofábrica Crisobiol,
para a produção em larga escala de crisopídeos, especialmente espécies do gênero
Ceraeochrysa e Leucochrysa (SILVA et
al., 2013). A biofábrica implantada pelo
Laboratório de Entomologia (LABEN),
do Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA), a Crisobiol, com aproximadamente
45 m2 de estrutura, apresentava uma capacidade de produção diária de 30 mil ovos
e larvas de crisopídeos, para liberações
inundativas em áreas produtoras de citros
e palma (SILVA et al., 2013). Além de
pesquisas realizadas para observação de
níveis de controle e avaliação de métodos de liberação, a biofábrica mantém,
atualmente, uma criação de manutenção
com potencial para novos programas de
controle biológico no Estado.
Um exemplo recente é o da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, em Minas
Gerais, que instalou, no Parque das Mangabeiras, uma biofábrica para a criação
de duas espécies de inimigos naturais: a
joaninha C. sanguinea e o crisopídeo C.
cubana (Fig. 6). Uma das motivações da
instalação da biofábrica foi a necessidade
de controle da mosca-branca, Singhiella
simplex (Hemiptera: Aleyrodidae), em
Ficus microcarpa, em regiões onde essas
árvores formam alamedas e são tombadas
pelo Patrimônio Cultural do Município
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Figura 6 - Sala de criação de predadores na biofábrica da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, MG

Dany Silvio Amaral
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de Belo Horizonte. A criação massal foi
projetada também para atender à demanda de controle de insetos em projetos e
iniciativas de agricultura urbana, sejam
hortas comunitárias, sejam quintais com a
produção de alimentos.
Criação massal de joaninhas
A população de joaninhas utilizadas na
criação massal foi obtida por meio de coletas periódicas de indivíduos adultos de C.
sanguínea, em cultivos de hortaliças em áreas verdes públicas, sobretudo nos Centros
de Vivência Agroecológica da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte. Além dos indivíduos coletados, a criação também conta
com a multiplicação da população advinda
de novos indivíduos desta criação. A coleta
em campo e a seleção de espécimes ou de
casais de tamanho maior e/ou com maior
quantidade de posturas são contínuas para
garantir a variabilidade genética da criação
e uma linhagem capaz de produzir um maior
número de indivíduos. Além disso, contribuem para a redução de algumas doenças
degenerativas, para adultos mais produtivos
e larvas e pupas mais saudáveis.

Após a separação de machos e fêmeas,
três casais de joaninhas são acondicionados em potes previamente preparados
para abrigar e alimentar tais insetos. Na
biofábrica, utilizam-se potes plásticos com
capacidade de 1 e 1,50 L. Nestes potes são
colocados chumaços de algodão umedecidos para a hidratação dos insetos. Para
alimentação, os potes recebem colônias de
pulgões, preferencialmente oferecidos nas
folhas da planta hospedeira, e uma pequena
quantidade de ovos de Anagasta kuehniella
(Lepidoptera: Pyralidae), adquiridos de
uma biofábrica privada em Viçosa. Ramos
com inflorescências de mentrasto, picãopreto, margaridinha amarela, quaresmeira,
serralha, erva-de-touro e dente-de-leão, de
acordo com a disponibilidade, são colocados nos potes com o objetivo de fornecer
pólen e de criar heterogeneidade do hábitat
(Fig. 7).
Os potes são vedados com a utilização
de filme plástico adequadamente perfurado
com alfinetes para permitir a oxigenação
dos recipientes. A cada dois dias, os adultos são transferidos para potes limpos e a
dieta é recomposta. Já a produção de ovos
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Figura 7 - Criação de joaninhas em potes, contendo diversos alimentos

Dany Silvio Amaral

é separada diariamente e acondicionada
em pequenos recipientes individuais, adequadamente numerados e datados. Após a
eclosão dos ovos, que acontece entre dois
e três dias da oviposição, as larvas são
transferidas para recipientes preparados de
forma semelhante ao preparo feito para os
adultos. No entanto, além da alimentação
principal e alternativa, há a introdução
de estruturas como papel dobrado em
forma de sanfonas, para que as larvas se
dispersem e se refugiem, defendendo-se
do canibalismo natural da espécie (Fig. 8).
Após um período que pode variar de
uma semana a dez dias, as larvas fixam-se
em um local, que pode ser a superfície de
uma folha, do filme plástico ou do próprio
recipiente e transformam-se em pupas,
estádio em que permanecem por até dez
dias. Em seguida, as paredes das pupas
rompem-se e emergem novos indivíduos
adultos, os quais são selecionados e
transferidos para a composição de novos
casais de joaninhas, recomeçando todo o
ciclo. A criação é mantida em ambiente
climatizado com temperatura em torno de
25 °C, umidade relativa (UR) de 60 +/-10%
e fotofase de 12 horas.
Para a distribuição inundativa das larvas de C. sanguinea, parte da produção de
segundo ou terceiro ínstar é usada e parte é
direcionada para a continuidade da criação.
A distribuição é feita em potes pequenos
de 500 mL, contendo chumaços de algodão
umedecidos, ovos de A. kuehniella e serragem. Em cada pote são acondicionadas
até dez larvas de joaninhas.
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Figura 8 - Larvas de joaninhas em pote com papel sanfonado

A criação massal de crisopídeos da
biofábrica da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte iniciou-se com ovos da
espécie C. cubana, disponibilizados pelo
Laboratório de Entomologia da EPAMIG
Sudeste, em Viçosa, MG. As larvas foram
transferidas para recipientes plásticos
retangulares com capacidade de 3 L recobertos com filme PVC, preso por ligas
de borracha e perfurado com alfinete
para assegurar a oxigenação no interior.
I n f o r m e A g r o p e c u á r i o , B e l o H o r i z o n t e , v. 4 0 , n . 3 0 5 , p . 0 0 - 0 0 , 2 0 1 9
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seguindo metodologia de Venzon et al.
(2006). Essa pasta de levedo de cerveja e
mel é pincelada em tiras de Parafilm® de,
aproximadamente, 2 cm, fixadas nas paredes laterais dos recipientes com fita crepe.
A água é fornecida por meio de pequenos
potes de plásticos de 3,4 cm de altura e
2,0 cm de diâmetro, vedados com tampas
com um furo central, onde é inserido um
chumaço de algodão. A substituição da
dieta e da água é feita em dias alternados,
porém todos os recipientes de adultos são
vistoriados diariamente, para verificar se
houve postura de ovos e, se necessário, a
retirada destes.
Os ovos, as larvas e os adultos são mantidos em ambiente climatizado com temperatura de 25 oC e UR em torno de 70%.
Uma parte da produção de larvas será para
liberações inundativas em campo e outra
parte para manutenção da criação massal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implementação de criações de
agentes de controle biológicos, em es-

a) realização de novas pesquisas que
identifiquem e selecionem predadores estratégicos, para o controle bio-

Figura 10 - Criação de adultos de crisopídeos

Dany Silvio Amaral

Figura 9 - Larvas de crisopídeos em pote com papel sanfonado

pecial predadores, tem uma importância
fundamental para a manutenção da sustentabilidade em sistemas de produção de
alimentos ou áreas verdes, tanto em áreas
rurais quanto urbanas. Essa tecnologia é
uma alternativa ao risco associado ao uso
de agrotóxicos, para controle de organismos indesejáveis, garantindo segurança
alimentar e preservação ambiental e promoção da agroecologia.
Do ponto de vista de políticas públicas,
as biofábricas de inimigos naturais podem
ser estruturadas para atender a demandas
estratégicas e também emergências. Ao
mesmo tempo, as estruturas de criação
massal podem ter um papel de divulgação
e comunicação sobre os inimigos naturais,
de forma que estimule a procura desse tipo
de controle e crie incentivos para outras
biofábricas públicas e empresas privadas.
Nesse sentido, há necessidade de investimentos futuros em três linhas principais:

Dany Silvio Amaral

Cada recipiente, contento folhas de papel
dobradas em forma de sanfona, acomoda
uma população de, aproximadamente, 50
larvas, alimentadas principalmente com
A. kuehniella, em dias alternados(Fig. 9).
Quando disponível, são adicionados pulgões para a complementação da dieta.
Os adultos recém-emergidos de C.
cubana são acondicionados em tubos de
cloreto de polivinila (PVC), com 20 cm
de diâmetro e 30 cm de altura, revestidos
internamente por papel sulfite branco,
que serve de substrato para oviposição. A
parte superior é recoberta com filme PVC,
preso por ligas de borracha e perfurado
com alfinete para assegurar a oxigenação
no interior dos tubos. A parte inferior é
revestida de papel filtro e preso por ligas
de borracha (Fig. 10). Cada recipiente aloja
20 indivíduos, que produzem, em média,
40 ovos/dia/fêmea.
Os adultos são alimentados com dieta
de levedo de cerveja e mel em proporções
iguais (1:1). Os ingredientes são pesados
e homogeneizados até obter uma pasta,
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lógico em sistemas agroecológicos,
de agricultura urbana e em áreas de
preservação ambiental;
b) facilitação no processo de registro,
comercialização e liberação de
inimigos naturais, de modo que estimule iniciativas públicas e privadas
a terem custo e burocracia reduzidos
nesse processo;
c) estímulo ao processo de comunicação e de criação de saberes
comuns que faça o diálogo entre o
conhecimento popular e a ciência,
identificando fatores culturais que
promovam o interesse da sociedade
para o controle biológico.
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