
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA- UFRA 

CAMPUS DE PARAUAPEBAS 

 

 

ANNA THEREZA SANTOS MORAIS 

 

 

 

 

EFEITO DE DIFERENTES COMPOSTOS NO DESENVOLVIMENTO LARVAL DA 

MOSCA SOLDADO NEGRA (Hermetia sp.) E EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE 

DECOMPOSIÇÃO DESSES RESIDUOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parauapebas 

2020 



ANNA THEREZA SANTOS MORAIS 

 

 

 

 

EFEITO DE DIFERENTES COMPOSTOS NO DESENVOLVIMENTO LARVAL DA 

MOSCA SOLDADO NEGRA (Hermetia sp.) E EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE 

DECOMPOSIÇÃO DESSES RESIDUOS.  

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

ao curso de Agronomia da Universidade 

Federal Rural da Amazônia, Campus de 

Parauapebas, como requisito para obtenção 

do grau de bacharel em Agronomia.  

 

Orientador (a): Prof (a). Msc. Áurea Izabel 

Aguiar Fonseca e Souza  

Co-orientador: Dr. Wilton Pires Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parauapebas 

2020        



  



ANNA THEREZA SANTOS MORAIS 

 

EFEITO DE DIFERENTES COMPOSTOS NO DESENVOLVIMENTO LARVAL DA 

MOSCA SOLDADO NEGRA (Hermetia sp.) E EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE 

DECOMPOSIÇÃO DESSES RESIDUOS.  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Agronomia da Universidade Federal 

Rural da Amazônia, Campus de Parauapebas, como requisito para obtenção do grau de Bacharel 

em Agronomia. 

 

 

Aprovado em: 26 de outubro de 2020 

 

Banca Examinadora: 

 

 

Profª Msc. Aurea Izabel Aguiar Fonseca e Sousa 

UFRA – Campus de Parauapebas 

(Orientador) 

 

 
 

Prof. Dr. Marcos Rodrigues 

UFRA – Campus de Parauapebas 

(Membro) 

 
 

 

Gilberto Conceição Amorim 

UFRA – Campus de Parauapebas 

(Membro) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soli Deo Gloria  

 

A minha mãe, 

 

Aurea Rosa Santos Morais, 

  

Pelo amor incondicional, pelo exemplo e pelas orações a meu favor. Grata sou por tudo que 

fizestes por mim, te amo hoje e sempre! 

 

Ao meu filho, 
 

Bernardo Morais Franco, obrigado por transbordar tanto amor, te amo incondicionalmente. 

 

Aos meus avós e minha tia, 

 

Terezinha de Jesus Santos Morais, Antônio Marçal Ribeiro de Morais, Silvia Mara Santos de 

Morais, obrigado pelo amor e cuidado hoje e sempre. 

 

DEDICO 



AGRADECIMENTOS 

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), e todo corpo docente, pela 

formação e incentivo. 

Obrigado Dantas e aos demais colegas do Centro de Compostagem e 

Vermicompostagem (CCOVER) pelo total apoio fornecido para a realização deste trabalho. 

Obrigado pela ajuda nas atividades de campo e no laboratório. Sou feliz por tê-los conhecido. 

Á minha amiga Elizeth Silva, obrigado pela parceria e colaboração em todo o período 

de realização deste projeto e por todos os anos de curso. 

Á Msc. Áurea Izabel e ao Dr. Wilton Cruz pela orientação, compreensão, paciência 

apoio as dúvidas durante a fase de realização da pesquisa e pelo exemplo como profissional e 

pessoa. 

Ao laboratório de entomologia e laboratório de solos da Universidade Federal Rural da 

Amazônia, pela estrutura que possibilitaram as análises, agradecimento especial ao Sr. Gilberto, 

pela disponibilidade e total contribuição nas análises feitas no laboratório.  

Obrigado ao Prof. Marcos pela disponibilidade e contribuição para a melhoria deste 

trabalho. 

A turma de agronomia 2014, obrigado por todos os momentos de alegria e aprendizado. 

Ao meu esposo Igo Barros Franco, pelo incentivo, amor e compreensão em todos os 

momentos, amo você. 

As minhas crianças, Mayanna Louise e Anna Luiza por colorir os meus dias e por 

sempre acreditar na “Dinda”, amo vocês, hoje e sempre. 

A minha família, minha base, minha fortaleza, obrigado pelo amor, dedicação e 

incentivo para que eu realizasse meus sonhos, Aurea Rosa Santos Morais, Terezinha de Jesus, 

Antônio Morais, Silvia Morais, Lizia Morais, Bertha Morais, Wellington Cezario, Geysa 

Morais, Cláudia Morais.  

A todos que de alguma forma contribuíram para a realização desse trabalho e estiveram 

presentes nessa etapa. 

Muito obrigado! 



 
 

 

RESUMO 

 

As larvas de Mosca Soldado Negra (MSN) são conhecidas por se alimentarem e se 

desenvolverem em uma ampla variedade de resíduos orgânicos, estudos demonstram sua 

eficiência no processamento e redução de matéria orgânica. Dessa forma, visando o 

aproveitamento de rejeitos agroindustriais e agropecuários, o presente trabalho teve por 

objetivo investigar a influência de diferentes composições desses substratos, no número de 

larvas de MSN (LMSN), peso, altura e diâmetro, assim como redução do material. O estudo foi 

conduzido em reatores e as larvas foram submetidas a 4 formulações diferentes de dieta (T1 

15%M 35%A; T2 25%M 25%A; T3 35%M 15%A; T4 45%M 05%A, por 13 semanas. A 

redução do volume do composto foi na ordem de 37,87%, o número médio de larvas, entre os 

quatro tratamentos, crescera entre a 1ª e 5ª semana, sendo a quinta semana a que apresentou 

diferença significativa. Não houve diferença significativa entre os tratamentos nas 13 semanas, 

para o número médio de larvas. Os parâmetros biométricos, comprimento, diâmetro e peso, 

apresentaram dinâmica semelhante no desenvolvimento ao longo das 13 semanas, com valores 

médios finais 0,26 cm, 0,98 cm e 0,08 g, respectivamente. No tratamento com maior 

concentração de caroço de açaí e menor casca de mandioca (15% de mandioca + 35% de açaí), 

o comprimento, diâmetro e peso das larvas são superiores. A análise de regressão múltipla, 

comparando o número de larvas com os demais parâmetros, apresentou correlação, positiva 

com o comprimento (T = 8,589, p < 0,001) e, negativa, com  peso das larvas (T = -5,389, p < 

0,001), já quando comparado o peso das larvas, com demais parâmetros a correlação é positiva, 

com o comprimento (T = 2,926, p < 0,001) e o diâmetro (T = 2,140, p < 0,001), e negativa com 

o número de larvas (T = -5,389, p < 0,001). As LMSN foram o principal fator de redução da 

matéria orgânico nos reatores, tendo se mostrado excelentes agentes de bioconversão, tendo em 

vista que, em um curto período de tempo foi capaz de converter quantidades significativas de 

resíduos em biomassa larval. 

 

Palavra – chave: Resíduos. Bioconversão. Inseto. Stratiomydae. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Larvae of Black Soldier Fly (BSF) are known to feed and develop in a wide variety of residues, 

studies demonstrate their efficiency in processing and reduction of organic matter. Thus, aiming 

at the use of agro-industrial and agricultural waste, the present work aimed to investigate the 

influence of different compositions of these substrates, on the number of BSF larvae (BSFL), 

weight, height and diameter, as well as material reduction. The study was conducted in reactors 

and the larvae were subjected to 4 different diet formulations (T1 15% M 35% A; T2 25% M 

25% A; T3 35% M 15% A; T4 45% M 05% A, for 13 weeks. The reduction in the volume of 

the compost was in the order of 37.87%, the average number of larvae, between the four 

treatments, had grown between the 1st and 5th weeks, being the fifth week showing the 

significant difference. There was no significant difference between treatments at 13 weeks, for 

the average number of larvae. The biometric parameters, length, diameter and weight, similar 

dynamics in the development during the 13 weeks, with final average values 0.26 cm, 0.98 cm 

and 0.08 g, respectively. In the treatment with higher concentration of açaí kernel and lower 

cassava peel (15% cassava + 35% açaí), the larvae length, diameter and weight are superior. 

The multiple regression analysis comparing the number of larvae with the other parameters 

showed a positive correlation with length (T = 8.589, p <0.001) and, negative, with the larvae 

weight (T = -5.389, p <0.001). When comparing the weight of the larvae, with other parameters, 

the correlation is positive, with the length (T = 2.926, p <0.001) and the diameter (T = 2.140, p 

<0.001), and negative with the number of larvae (T = -5.389, p <0.001). BSFL were the main 

factor in reducing organic matter in the reactors, having proved to be excellent bioconversion 

agents, considering that, in a short period of time, it was able to convert significant amounts of 

waste into larval biomass. 

 

Keywords: Waste. Bioconversion. Insect. Stratiomydae. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As atividades agroindustriais e agropecuárias geram elevadas quantidades de resíduos 

em meio rural ou urbano em todos os países (SPADOTTO & RIBEIRO, 2006). Os resíduos 

agrícolas correspondem aos resíduos das atividades da agricultura e da pecuária, como, ração, 

restos de colheita, esterco animal. Assim, percebe-se que os resíduos derivados da produção 

agrícola são em sua maioria resíduos de natureza orgânica (KOMATSU et al, 2019). 

A melhor alternativa para incentivar ações e desenvolvimento de tecnologias 

sustentáveis, para a reciclagem de resíduos agropecuários e agroindustriais é o empreendimento 

de técnicas para degradação de resíduos em escala de agricultura urbana e agricultura familiar, 

que buscam combinar mecanismos ecológicos naturais para um melhor desempenho produtivo 

(SPADOTTO & RIBEIRO, 2006; VITAL et al., 2018). Dentre estas alternativas, destaca - se o 

uso de artrópodes e outros animais decompositores, que realizam naturalmente o processo de 

degradação de resíduos orgânicos (ANANKWARE et al., 2015; VAN HUIS et al., 2013).  

A utilização destes animais configura-se uma opção viável para degradação dos resíduos 

produzidos, uma vez que estes podem ser alocados em altas densidades, e em recipientes que 

favorecem o seu potencial biótico (HUIS et al.,2013). A literatura aponta que insetos, por serem 

pecilotérmicos, apresentam grande eficácia em converter matéria orgânica em produção de 

biomassa corporal, fazendo com que tenham taxas de produtividade significativas (FAO, 2013; 

OONINCX et al., 2015;LUNDY E PARELLA.,2011; DIENER; ZURBRÜGG, 2011), com 

baixa utilização de energia e pouca geração de gases de efeito estufa (OONINCX et al., 2012). 

O uso de larvas na gestão de resíduos ganhou mais notoriedade nos últimos anos (CAI 

et al, 2017; LALANDER et al, 2016). Possuem grande versatilidade em matéria prima, podendo 

ser usada para tratar diferentes resíduos (LALANDER et al, 2018). Além disso, insetos podem 

ser uma fonte viável de proteína animal, estes podem ser cultivados em altas densidades com 

pequenas exigências de espaços (DIENER et al, 2011; LALANDER et al, 2018; WATSON et 

al, 2005). Portanto, os insetos representam uma solução valiosa para dois problemas: a redução 

de resíduos orgânicos e por outro lado a produção de fonte proteica pra alimentação animal 

(RATHMANN et al., 2010). 

A mosca soldado negra (MSN), Hermetia illucens L. (Diptera, Stratiomydae) é uma 

espécie que ganhou mais atenção do que outros insetos, cujas larvas saprófagas (DIENER et al, 

2009), são conhecidas por se alimentar e se desenvolver em uma ampla variedade de resíduos 

(NEWTON et al, 2005; SILVA et al, 2017; XIAO et al, 2018).  
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Estudos revelam a capacidade da larva da MSN no processamento e redução de matéria 

orgânica, Lardé (1990), propôs a utilização da larva da MSN na degradação da poupa de café, 

concluindo que estas foram eficientes na redução de 29,8% do volume inicial. Sheppard (1994) 

observou uma redução de até 50% do volume de dejetos de aves. Meyrs et al. (2008) 

demonstraram que os imaturos de MSN conseguiram reduzir em até 58% do volume, quando 

submetidas a resíduos de esterco bovino. Newton (2005) registrou que em 14 dias houve uma 

diminuição de aproximadamente 56% de esterco suíno, com a utilização das larvas da MSN.  

Ao final da fase larval, as pupas podem ser utilizadas como fonte proteica para 

alimentação animal, pelo alto teor de proteína bruta - PB (40% ou mais) e gordura bruta (15 a 

25%), dependendo do tipo de dieta (ARANGO GUTIERREZ et al., 2005; ČIČKOVÁ et al, 

2015; BORRELLI et al., 2017). O desenvolvimento satisfatório das larvas de insetos é muito 

dependente do tipo de material que está sendo utilizado, uma vez que estes devem apresentar 

nutrientes essenciais para seu desenvolvimento (COHEN et al., 2004). 

Dessa forma, visando o aproveitamento de rejeitos agroindustriais e agropecuários, o 

presente trabalho teve por objetivo investigar a influência de diferentes composições desses 

substratos, no número de larvas de MSN, assim como parâmetros biométricos de peso, altura e 

diâmetro destas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Em consonância com uma melhor abrangência das ideias levantadas nesta pesquisa, 

considerou-se imprescindível citar abordagens relevantes em torno do cenário da gestão de 

resíduos sólidos orgânicos, em seguida um breve conhecimento abordado na literatura a 

respeito da biologia das larvas e da Mosca Soldado Negra (Hermetia iluncens).  

 

2.1 Geração e aproveitamento de resíduos  

 

O crescimento do setor agroindustrial brasileiro, o coloca como um dos principais 

suportes para desenvolvimento da economia do país. Tal crescimento foi possível através de 

incentivos que iniciaram em meados de 1980, abrangendo, desde a geração e adaptação de 

culturas, à adoção de inovações tecnológicas, o que oportuniza ganhos em produtividades 

expressivos (ROSA et al., 2011). Diante do exposto, a geração e o descarte inadequado dos 

resíduos sólidos configuram-se como um dos grandes desafios para a sociedade brasileira, uma 

vez que estes geram graves impactos ambientais e sanitários (IPEA, 2012; GARCIA et al., 

2016). 

Esses problemas provenientes da elevada produção de resíduos colaboraram para o 

desenvolvimento de estratégias e implantação de modelos mais eficazes de gerenciamento de 

resíduos sólidos, a qual contribuem efetivamente com a panorama de sustentabilidade. O Brasil 

aprovou em meados de 2010, a lei 12.305/2010 instituindo a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), a qual visa orientar ações estratégicas a fim de obter resultados expressivos 

no desenvolvimento ambientalmente sustentável (IPEA, 2012). 

Existem diversas culturas, que fazem parte do setor agroindustrial brasileiro e de 

pequenos produtores, que oferecem exemplos de grandes volumes de produção de resíduos 

(SCHNEIDER, 2012). Proporcionalmente com a quantidade (em quilogramas) de raízes, os 

resíduos gerados no beneficiamento da mandioca são de cerca de 18% de cascas, 30% de 

manipueira e 24% de crueira (aglomerados) (ZOLDAN, 2006). 

Em meio a esse contexto o caroço de açaí encontra-se como principal subproduto do 

processamento do fruto para poupa, correspondendo cerca de 83% do fruto, sendo considerado 

como resíduo e descartado, as vezes de forma indevida (GANTUSS, 2006; CORDEIRO, 2017). 

Grandes quantidades de dejetos são geradas na pecuária gerando em torno 1,6 bilhões de 

toneladas de resíduos sólidos por ano, já as aves, cerca de 28 milhões de toneladas anualmente 

(IPEA, 2012). Métodos biológicos de digestão podem ser usados para beneficiar esses resíduos 
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transformando-os em co-produto. Dentre eles, a compostagem surge como uma alternativa, por 

produzir emissões de gases reduzidas, mas quando ocorre naturalmente, processasse de forma 

lenta pela ação de bactérias (ZAMBON, 2017; VITAL et al., 2018).  

Uma forma de aumentar a rapidez desse processo é a utilização de agentes detritívoros, 

os quais promovem uma rapidez no processo de estabilização dos resíduos decompostos e 

melhora o aspecto do adubo (AQUINO et al., 2005). A larva da mosca soldado negra (Hermetia 

ssp.) ganhou interesse pela decomposição eficiente de dejetos de aves e de suínos (SHEPPARD 

et al., 1994; NEWTON et al., 2005) e uma alternativa para o tratamento da fração orgânica de 

resíduos orgânicos urbanos (DIENER et al., 2011; KALOVA; BORKOVCOVA, 2013; 

NEWTON et al., 2005b). 

 

2.2 A Mosca Soldado Negra  

 

Inerente a ordem Díptera, uma das quatro ordens mais diversas existentes de insetos, 

família das Stratiomydae, e subfamília Hermetinnae, a mosca Hermetia illucens (L.) 

comumente é conhecida por mosca soldado negra (MSN) (CARUSO et al., 2014; 

TRIPLEHORN; JOHNSON, 2005). É uma espécie de inseto nativo de regiões tropicais, 

subtropicais e temperadas do continente americano, são cosmopolitas e de desenvolvimento 

holometábolo, possuindo quatro fases (ovo, larva, pupa e adulto). (CARUSO et al., 2014; 

DIENER et al., 2011).  

 

Figura 1 - Desenho linear da (A) mosca soldado negra fase adulta, (B) larva e (C) pupa. 

Fonte: Entnemdept. 
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As moscas quando na fase adultas apresentam uma coloração que varia do preto ao azul 

escuro, são de aparência similar a vespas, com uma média de 13-20 mm de comprimento, os 

machos sendo menores, e sem apresentar ferrão (DICLARO & KAUFMAN, 2009; 

SHEPPARD, 1994). Exibem olhos compostos bem perceptíveis, os quais apresentam células 

fotorreceptoras com três canais para transmitir a informação de cor (UV, azul e verde) 

permitindo a visão tricromática (OONINCX et al., 2016). Possuem cabeça esférica, as antenas 

possuem três segmentos, apresentam flagelo achatado e alongado, sendo estes tão longo ou 

mais longo que as demais frações antenais (TOMBERLIN et al.,2002; ÜSTUNER et al., 2003). 

As moscas quando adultas não possuem mandíbulas, sobrevivendo de depósitos de gordura 

armazenadas no estágio larval (DICLARO & KAUFMAN, 2009; HUIS et al., 2013). 

 

Figura 2 - Vista lateral da mosca Soldado Negra na fase adulta. 

Fonte: Entnemdept. 

 

Possuem duas asas com coloração variando de marrom a preta, sendo diferenciada dos 

demais dípteras, por apresentarem na asa a célula discal pequena (McFADDEN,1967; 

KAUFMAN, 2012). O tórax apresenta-se densamente piloso, com cerdas pouco desenvolvidas, 

no escutelo não observa–se a presença de espinhos (JAMES,1935; OLIVEIRA COSTA, 2011). 

Abdômen levemente achatado, com o primeiro segmento abdominal apresentando uma parte 

"transparente", o fêmur e a tíbia são pretos, mas a parte distal da tíbia se apresenta em coloração 

amarelo palha, a determinação sexual é baseada de acordo com a genitália (TOMBERLIN; 

SHEPPARD, 2002).   

A cópula ocorre geralmente entre dois e cinco dias após a emergência dos adultos, em 

fissuras secas e fendas adjunto a substratos para o desenvolvimento das larvas após a eclosão 

(DIENER et al., 2011; GOBBI, 2012). Após o acasalamento cada fêmea deposita em torno de 

1200 ovos, os quais necessitam aproximadamente de 100 horas para começarem a eclodir a 
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uma temperatura de 24º C durante 3 a 4 dias. As moscas adultas não se alimentam, sobrevivendo 

das reservas acumuladas durante o ciclo larval, o que determinará o desenvolvimento corporal 

e longevidade, variando entre 4 e 10 dias (DIENER et al., 2013; KIM et al., 2011; 

TOMBERLIN, et al 2002).  

 

2.3 A larva da mosca Soldado Negra  

 

As fêmeas são atraídas por locais com material orgânico em decomposição, os quais 

contém nutrientes naturais necessários para o desenvolvimento da espécie (KAUFMAN, 2012; 

KIM et al., 2011). A quantidade de ovos pode ser variável, e está diretamente ligada as 

condições onde se desenvolveram as larvas que deram origem as fêmeas (BLACKMORE; 

LORD, 2000). Os ovos, em formato ovoide alongado e retilíneo, apresentam uma cor de creme 

de leite amarelado, com uma média de 1 mm de comprimento, eclodindo após 4 a 7 dias, tempo 

de amadurecimento do embrião (BARROS et al., 2017; TOMBERLIN et al., 2002).  

Após a eclosão os imaturos têm hábito detritívoro e se alimentam de maneira contínua 

(DIENER, et al., 2009). A larva pode ser identificada pela combinação das seguintes 

características, ápode, hemicefálica e holopneustica (BARROS, 2017). A cápsula cefálica 

possui coloração castanha, escurecendo a medida que a larva vai se desenvolvendo, provida de 

um par de antenas, as peças bucais usadas na alimentação, também auxiliam na locomoção. 

Evidenciando uma superfície corpórea com cutícula, a qual contém cristais de carbonato de 

cálcio hexagonal, conferindo-lhe uma proteção maior (HALL & GERHARDT, 2002; 

NEWTON et al., 2005).  

O corpo possui 11 segmentos, alongados dorso-ventralmente achatados, coloração 

variável com a idade larval, sendo 8 segmentos abdominais e 3 segmentos toráxicos, recoberto 

com cerdas nas bordas (GOBBI, 2012; CARUSO et al., 2014). Os imaturos de H. illucens em 

todos os estádios larvais, possuem morfologia semelhante (Kim et al 2011).  

Durante 14 a 20 dias, os imaturos passam por seis fases de desenvolvimento (GOBBI, 

2012; HALL, et al., 2002; OLIVEIRA-COSTA, 2011), podendo atingir de 13 a 27 mm de 

comprimento e 6 mm de largura (DICLARO & KAUFMAN, 2009). Do primeiro ao quinto 

instar as larvas têm aparência branca amarelada e se alimentam ininterruptamente, uma vez que 

possuem hábeis enzimas digestivas e aparelho bucal ativo (KIM et al., 2011; TOMBERLIN, et 

al., 2002).  

No sexto instar apresentam cor cinza escuro, quando atingem a maturidade as peças 

bucais ficam imóveis não consumindo mais comida. Nesse período iniciam o processo de 
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migração, saindo do local úmido para um ambiente protegido, escuro e seco para concluir o 

ciclo (SCHREMMER, 1986), possuem habilidade de subirem paredes íngremes e até 

inclinações negativas. No estágio pupal com duração entre 15 e 20 dias (BARROS et al., 2017; 

TOMBERLIN; SHEPPARD, 2002), mas podendo durar até 5 meses (HARDOUNI; 

MAHOUX, 2003). As larvas ficam imobilizadas, enquanto o esqueleto externo calcificado se 

transforma em uma pupa rígida, dentro dela a mosca se desenvolve até a eclosão (DIENER et 

al., 2011; HALL; GERHARDT, 2002). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido por 90 dias, em área experimental da Universidade Federal 

Rural da Amazônia – UFRA, localizada na Rodovia PA 275, Km 13, (coordenadas 6° 04’ 

Latitude Sul e 49° 49’ 02,8’’ Longitude Oeste de Greenwich), no município de Parauapebas – 

Pará. 

 

Figura 3 - Mapa de localização da UFRA, Campus de Parauapebas. 

Fonte: Autor, 2020. 

 

  Em virtude de sua posição geográfica (zona tropical) e relevo, o município expõe dois 

subtipos de clima, o de planícies e o de montanhas, que segundo a classificação de Köeppen, 

estão abrangidos no clima "Am" tropical, definido como quente e úmido, e elevada precipitação 

pluviométrica podendo chegar a 2.800 mm e temperatura média anual de 26,35 °C (PARÁ et 

al., 2011). 
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Figura 4 - Distribuição mensal das temperaturas do ar (ºC) e precipitação pluvial (mm), no período de 23 de 

fevereiro a 24 de maio de 2019, no município de Parauapebas, PA.  

Fonte: Adaptado de (ANA e Climadate, 2019). 

 

3.1 Configuração experimental 

 

O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial 

5x4, assim especificado: cinco blocos e quatro formulações de substratos, resultando em 20 

unidades a amostrais. O modelo do croqui utilizado na configuração experimental é apresentado 

no Apêndice A. 

A fim de analisar a influência no desenvolvimento do inseto, quatro dietas diferentes 

foram preparadas para alimentar as larvas da mosca soldado negra (LMSN), utilizou-se como 

testemunha nas composições a cama de frango e o esterco, variando somente as proporções de 

mandioca e açaí, adicionados até o volume de 13 litros de composto por reator (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Elaboração dos substratos utilizados nos reatores. Parauapebas – PA, 2020. 

Tratamento (%) Composição 

15M 35A Cama de frango (4,0 L) + Esterco (4,0 L) + Mandioca (1,5 L) + Açaí (3,5 L) 

25M 25A Cama de frango (4,0 L) + Esterco (4,0 L) + Mandioca (2,5 L) + Açaí (2,5 L) 

35M 15A Cama de frango (4,0 L) + Esterco (4,0 L) + Mandioca (3,5 L) + Açaí (1,5 L) 

45M 05A Cama de frango (4,0 L) + Esterco (4,0 L) + Mandioca (4,5 L) + Açaí (0,5 L) 

Fonte: Autor, 2020. 
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3.2 Construção dos reatores  

 

Os reatores consistem em dois recipientes plásticos de 20 L, com tampa, em que um fica 

sobre o outro, interligados por furos de 50 mm de diâmetro, para melhor oxigenação no interior 

do recipiente, os orifícios foram aleatoriamente distribuídos e coincidentes entre a tampa do 

recipiente inferior e o fundo do superior.  

Entre os recipientes foram colocadas telas de malha fina, a fim de impedir a passagem 

das larvas para o compartimento inferior. No centro do recipiente superior foi instalada um sítio 

de oviposição das moscas soldado negra (Hermetia spp.) de ocorrência espontânea. Essa 

estrutura consiste em uma conexão em “tê”, de 20 mm de diâmetro, acima do nível da tampa e 

um pedaço de 8 cm de um cano de 20 mm de diâmetros, interligado ao “tê” e introduzido a 

partir de um furo de 20 mm no centro da tampa. Foi fixado, circundando a parede externa do 

pedaço de cano, um pedaço papelão, para estimular a oviposição dos insetos nos alvéolos deste. 

No reservatório inferior foi instalado uma torneira para recolhimento do chorume produzido. 

Na parte superior e lateral do balde foi realizado um furo, o qual conectou-se uma mangueira 

que levou para uma garrafa pet de 2 L.  

 

Figura 5 - Materiais utilizados para a construção do reator, A – Dois baldes de 20 litros; B Tampa com furos de 

50 mm-; C – Pano para entre os baldes; D- Cano para facilitar a entrada das moscas; E – Sítio de ovoposição; F – 

reator concluído. Parauapebas-PA, 2020. 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Uma estrutura tipo casa de vegetação foi adaptada para o estabelecimento dos reatores 

(Figura 5), coberta com plástico transparente para permitir a entrada de luz e evitar chuva na 

área, uma vez que condições de radiação solar estimulam a reprodução dos adultos 

(TOMBERLIN e SHEPPARD, 2002).  
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Figura 6 - Estrutura utilizada para a disposição dos reatores utilizados no experimento. Parauapebas - PA, 2020. 

 Fonte: Autor, 2020. 

 

3.3 Obtenção dos resíduos e colônia de larvas 

 

Os materiais utilizados são provenientes da agricultura e da pecuária, obtidos em 

estabelecimentos agrícolas familiares e pequenas agroindústrias urbanas de origem familiar ou 

empresarial no município, e experimentos desenvolvidos na Universidade, os quais não 

recebem nenhum processo de valoração ou reciclagem. 

Os detritos de mandioca foram obtidos de propriedade familiar, localizada na zona 

rural do município. Após o processamento do material, as cascas são descartadas próximos a 

“casa de farinha” a céu aberto. As cascas foram coletadas e utilizadas sem qualquer tipo 

tratamento.  

Os resíduos do açaí (Euterpe oleracea), originados do caroço (semente), foram 

adquiridos em empreendimentos de beneficiamento do fruto no município. Os detritos foram 

postos para secagem natural, posteriormente triturados e em seguida realizada a separação da 

fibra utilizando uma peneira. Por fim, o esterco e a cama de aviário foram adquiridos 

respectivamente, junto a curral e galinheiro da Universidade. 

Nos resíduos obtidos de casca da mandioca foi observado que já existiam LMSN, 

apresentando desenvolvimento em diferentes instares larvais, dessa forma não foi necessário 

cultivar os ovos da mosca uma vez que os substratos foram acondicionados nos reatores, as 

larvas que estavam neste substrato concluíram seu desenvolvimento e emergiram na área 

experimental, dando origem a novos ciclos. 
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3.4 Controle experimental e análises dos dados   

 

As análises começaram a ser realizadas aos 7 e 15 dias após a instalação do experimento. 

Os parâmetros: volume do substrato e biometria das larvas, as medições eram realizadas a cada 

7 dias, já para as características de pH, condutividade elétrica, matéria seca e umidade, as 

análises eram realizadas a cada 15 dias.  

Para a variável volume do substrato, utilizou-se uma régua milimetrada para conhecer 

o diâmetro do reator e altura em que estava o substrato dentro de cada reator, os valores uma 

vez conhecidos foram aplicados na fórmula descrita abaixo: 

 

V =  π . r² . h 

 

Em que: 

V= volume do substrato; 

π (Pi) = 3,14; 

r2 = raio do reator;  

h = altura do substrato. 

 

Amostras foram coletadas do material de cada reator com auxílio de uma concha, na 

camada de 10 cm de profundidade e colocados em recipientes plásticos de 250 cm3 (Figura 8). 

As amostras foram encaminhadas para o laboratório de entomologia, afim de determinar o 

comprimento total do corpo e a largura do maior segmento abdominal da larva em milímetro 

(cm), e massa larval em gramas (g). O comprimento total de cada larva foi mensurado a partir 

do segmento cefálico até a extremidade distal do último segmento (LECHETA, 2012), com o 

auxílio de um paquímetro digital, e a massa larval foi determinada em balança analítica de 

precisão (0,0001 g). Ao final das análises as larvas eram devolvidas para os respectivos reatores. 
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Figura 7 - Amostra de 10 cm de profundidade de substrato. Parauapebas - PA, 2020. 

Fonte: Autor, 2020. 

 

As análises físico-químicas mensuradas do substrato foram: pH, condutividade elétrica 

(CE), matéria seca (MS) e umidade, todas realizadas no laboratório de análise de solos.  Para 

determinação do pH e condutividade elétrica, 2 (duas) gramas de substratos foram colocadas 

em copos numerados, e adicionado 20 ml de água destilada, o material foi homogeneizado e 

ficou em repouso por cerca de 30 minutos, posteriormente utilizou- se o medidor de pH de 

bancada para aferição do pH e o condutivimetro digital para aferir a condutividade elétrica. 

A matéria seca e teor de umidade foram determinados de acordo com o método 

gravimétrico nº 920.151 da AOAC (1997). As amostras foram pesadas e colocadas em estufa à 

temperatura de 105º C até peso constante, utilizando 2 (duas) gramas de material, coletado de 

todos blocos, pesado em balança analítica de precisão (0,001g) e colocados em estufa por cerca 

de 24 horas, em seguida eram pesados novamente. 

 

3.5 Análise estatística 

 

Para analisar a quantidade de Larvas de Mosca Soldado Negra (LMSN) por tratamento 

e ao longo do experimento foi usado o software estatístico SigmaPlot® versão 11.0, os dados 

foram tratados com análise descritiva (média, desvio padrão e erro padrão). O Teste de Shapiro 

– Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos dados, o qual mostrou distribuição normal 

apenas para o parâmetro quantidade de larvas por tratamento. Quando analisado a quantidade 

de LMSN por semana utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal – Wallis (H). Análise de 

regressão múltipla foi realizado comparando os parâmetros biométricos com as variáveis 

número de larvas, volume, pH, condutividade elétrica, matéria seca e umidade. As análises 

estatísticas e gráficas dos parâmetros peso, comprimento e diâmetro das LMSN foi realizada 

através do software R-3.5.1. Análise de variância com subsequente Teste de Tukey (P< 0,05) 

foram conduzidos para determinar as diferenças entre várias as variáveis. 
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4. RESULTADOS 

 

A redução do volume do composto orgânica, considerando os quatro tratamentos, foi 

significativa a partir da terceira semana, tendo esse padrão se configurado até a 7ª (Figura 8). 

Entre a sétima e à nona semana não houve variação do volume, sofrendo nova redução a partir 

de então (Figura 8). 

 

Figura 8 - Redução do material relativo durante todo o experimento usando diferentes fontes de alimentação para 

alimentar as larvas da MSN. Parauapebas-PA, 2020. 

Fonte: Autor, 2020. 

 

O número médio de larvas, considerando os quatro tratamentos, tendeu a crescer entre 

a primeira e quinta semana, tendo sido a semana cinco a única que apresentou diferença 

significativa com as médias de larvas nas semanas 9, 11, 12 e 13 (Figura 9). As médias tenderam 

a reduzir significativamente a partir da 9ª semana (Figura 9). A exceção desta afirmação é a 

semana 10, que apresentou média elevada, mas com o maior erro padrão entre as médias 

observadas e, isto se deveu ao elevado número de larvas coletadas em uma única repetição do 
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tratamento T1 (15% de mandioca e 35% açaí). Esse tipo de fenômeno é comum em trabalhos 

que envolvem coleta de organismos vivos a campo. 

  

Figura 9 - Variação no número de larvas (média±EP) de Mosca Soldado Negra, por semanas, alimentadas por 

diferentes proporções de substratos. Parauapebas-PA, 2020. 

Fonte: Autor, 2020. 

Nota: médias com mesma letra não diferenciam estatisticamente entre si. 

 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos, em cada semana de amostragem, 

para o número médio de larvas (Figura 10). No entanto, dada a larga variação entre os valores 

médios do número de larvas entre as repetições nos tratamentos, no mesmo período de 

amostragem, que impossibilitou análises estatísticas mais confiáveis (paramétricas), é possível 

inferir que houve uma tendência do tratamento T4 (45% de mandioca e 5% de açaí) apresentar 

valores médios inferiores a partir da semana quatro (Figura 10). Adicionalmente, nas 6ª e 8ª 

semanas os valores médios do número de larvas, no T4, pareceram ser significativamente 

menores (Figura 10), apesar de não ter sido captado essa diferença nas análises não paramétricas 

realizadas (6ª semana, df: 3, F: 2,735, p = 0,078; 8ª semana, df: 3, F: 3,083, p = 0,057). 
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Figura 10 - Variação no número de larvas (média±EP) de MSN quando submetidas a 4 tratamentos com diferentes 

proporções. Parauapebas-PA, 2020. 

 

Fonte: Autor, 2020. 
Tratamentos: T1:15% M 35%A; T2:25%M 25% A; T3:35%M 15% A; T4:45%M 05%A. 

Nota: médias com mesma letra não diferenciam estatisticamente entre si. 

 

Os parâmetros biométricos, comprimento, diâmetro e peso, que refletem o 

desenvolvimento biológico das larvas, apresentou dinâmica semelhante ao longo das 13 

semanas de avaliação (Figura 11). A dinâmica dos parâmetros diâmetro e peso das larvas foram 

idênticos a partir da 4ª semana (Figura 11). A evolução mais significativa desses parâmetros 

ocorreu entre a 1ª e a 3ª semana (Figura 11), mostrando que as primeiras gerações de larvas 

surgiram logo na primeira semana, de forma espontânea, e estas foram se desenvolvendo, 

mudando de instar, ao longo destas três semanas.  

A partir da 4ª semana ocorre uma variação de larvas de diferentes instares larvais, não 

havendo diferenças nestes parâmetros médios, até a 11ª semana (Figura 11). Na 12ª semana os 

parâmetros biométricos voltam ao seu valor mais baixo, apresentando diferença estatística com 

a 8ª semana, para o parâmetro comprimento, e na 5ª semana, para os parâmetros diâmetro e 

peso (Figura 11). Na semana 13, período final de decomposição do material orgânico, foi 
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coletado somente larvas no ultimo instar larval, com isso os parâmetros biométricos das larvas 

alcançaram os maiores valores médios (Figura 11). 

 

Figura 11 - Avaliação da biomassa larval de MSN por semana. Parauapebas-PA, 2020. 

 
 

Fonte: Autor, 2020. 

Dados: Letras diferentes ao longo da linha denota diferença estatística pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

No tratamento com maior concentração de caroço de açaí triturado em sua composição 

e menor de casca de mandioca (15% de mandioca + 35% de açaí), o comprimento e diâmetro 

médios das larvas são superiores aos dos tratamentos com as menores concentrações de açaí e 

maiores de mandioca (35% de mandioca + 15% açaí e 45% de mandioca + 5% de açaí) (Figura 

12). Da mesma forma, o parâmetro peso das larvas é superior no tratamento com mais açaí e 

menos mandioca (15% mandioca + 35% açaí), do que o com menos açaí e mais mandioca (45% 

mandioca + 5% açaí), dentre os tratamentos (Figura 12). 
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Figura 12 - Comparação da biomassa larval de mosca soldado negra, quando submetidas a 4 tratamentos com 

diferentes proporções de casca de mandioca e caroço de açaí. Parauapebas-PA,2020. 

 

Fonte: Autor, 2020. 

As letras diferentes no topo da barra que representa a variável denota diferença estatística pelo teste de Tukey a 

5% de significância 

 

Na análise de regressão múltipla conduzida, o número de larvas, considerando todos os 

tratamentos conjuntamente, apenas apresentou correlação, positivamente, com o comprimento 

(T = 8,589, p < 0,001) e, negativamente, com o peso das larvas (T = -5,389, p < 0,001) (Tabela 

2). 
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Tabela 2 – Avaliação da correlação entre número de larvas e os parâmetros pH, volume, matéria seca, umidade, 

condutividade, comprimento, diâmetro, peso, tratamentos. Parauapebas-PA,2020. 

Variáveis Desvio Padrão Erro Valor de T Valor de P 

Constante 0,8814 2,5330 0,348 0,7285  

pH -0,0563 0,1561 -0,361 0,7191      

Volume -0,1022 0,0570 -1,790    0,0762  

Matéria seca -0,2970 0,9262 -0,321    0,7490      

Umidade 0,0419 0,0539 0,777    0,4389  

Condutividade -0,0002 0,0002 -0,738    0,4618  

Comprimento 0,8643 0,1006 8,589 7,33.10-14 *** 

Diâmetro -0,1744 0,3549 -0,491    0,6241     

Peso -1,7415 0,3231 -5,389 4,19.10-07 *** 

T2 0,2164 0,2397 0,903    0,3688     

T3 -0,0603 0,3024 -0,200    0,8422     

T4 -0,2342 0,3529 -0,664    0,5084     

Coef. de determinação (R2) 0,9839 

GL 108 

Erro Padrão Residual 0,8151 

Fonte: Autor, 2020. 

*** Significativo a 0,1% de probabilidade, pelo teste F.  

 

Na análise de regressão múltipla conduzida, o peso das larvas, considerando todos os 

tratamentos conjuntamente, apenas apresentou correlação, positivamente, com o comprimento 

destas (T = 2,926, p = 0,0041) e o diâmetro (T = 2,140, p = 0,0346), e negativamente, como já 

observado, com o número de larvas (T = -5,389, p < 0,001) (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Avaliação da correlação entre peso e os parâmetros pH, volume, matéria seca, umidade, condutividade, 

comprimento, diâmetro, número de larvas, tratamentos. Parauapebas-PA,2020. 

Variáveis Desvio Padrão Erro Valor de T Valor de P 

Constante -3,447.10-01   6,691.10-01   -0,515   0,6075     

pH -5,977.10-03   4,130.10-02   -0,145 0,8852    

Volume 3,970.10-03   1,531.10-02    0,259    0,7958  

Matéria seca 1,657.10-01   2,444.10-01    0,678    0,4993      

Umidade 1,068.10-02   1,427.10-02    0,749    0,4555  

Condutividade -1,049.10-05   7,906.10-05   -0,133    0,8947  

Comprimento 9,720.10-02   3,322.10-02    2,926 0,0041** 

Diâmetro 1,969.10-01   9,199.10-02    2,140    0,0346 * 

Nº Larvas -1,217.10-01   2,258.10-02   -5,389 4,19.10-07 *** 

T2 -9,223.10-02 6,299.10-02   -1,464    0,1460     

T3 -9,991.10-02   7,939.10-02   -1,258    0,2109     

T4 -8,246.10-02   9,315.10-02   -0,885    0,3779     

Coef. de determinação 

(R2) 
0.914 

GL 108 

Erro Padrão Residual 0.2154 

Fonte: Autor, 2020. 

*** Significativo a 0,1% de probabilidade, pelo teste F; ** Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F; * Significativo 

a 5% de probabilidade, pelo teste F. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Em todos os reatores observou-se a ocorrência de mosca soldado negra (MSN) durante 

a realização do estudo, o que aponta a eficácia dos reatores em atrair as moscas em ambiente 

natural. Na primeira semana, pequenas quantidades de outras espécies de moscas foram 

avistadas, posteriormente somente larvas de MSN. A textura do substrato mudou visivelmente 

de aparência normal para um material pastoso, característica observada também por Lardé 

(1990). Nenhum odor desagradável foi detectado a partir do produto digerido por larvas de 

mosca soldado negra (LMSN), uma vez que a agilidade de processamento das larvas reduz o 

crescimento bacteriano (NEWTON et al., 2005; VAN HUIS et al., 2013). A redução do 

composto ao final do período de experimentação foi na ordem de 37,87% (Figura 8) 

reafirmando a eficiência em bioconversão por LMSN, observado em diversos trabalhos 

(DIENER et al., 2011; MANURUNG, 2016; NEWTON, 2005). 

O número de larvas nos reatores aumentou até atingir o pico na 5ª semana (Figura 9), 

na mesma proporção e tempo (até a 5ª semana) aumentaram-se o tamanho e peso destas (Figura 

11).  Ao mesmo tempo, ocorreu uma tendência mais acentuada de redução do volume do 

composto (Figura 8). Até a 5ª semana (35 dias) os primeiros ovos alcançam a maturidade larval 

(HARDOIUN; MAHOUX, 2003), a taxa de consumo dos resíduos aumenta, à medida que as 

larvas crescem (mudam de instar) (DIENER et al., 2011). Com isso, podemos afirmar que foi 

a ação da MSN o principal fator de redução dos compostos nos reatores. A maturidade larval é 

alcançada por volta dos 2 meses (entre 40 e 60 dias), mas à escassez de alimento pode retardar 

esta etapa, podendo durar até 4 meses (HARDOIUN; MAHOUX, 2003). A disponibilidade de 

alimentos afeta a vida larval e a vida adulta da mosca soldado negra (HUNTER; MCNEIL, 

2000; MYERS et al, 2014). 

Levando em consideração os tratamentos, para o número de larvas, apesar de não ter 

sido captado pela estatística (talvez devido ao número insuficiente de repetições), houve uma 

tendência de o tratamento com maior concentração de casca de mandioca (45% casca de 

mandioca + 05% caroço de açaí triturado) apresentar menor número de larvas a partir da quarta 

semana, tendo sido mais aparente nas 6ª e 8ª semanas (Figura 10). A população inicial de larvas 

foi idêntica em todos os tratamentos (Figura 10).  Substratos com maior teor de mandioca 

proporcionam um ambiente com mais umidade (SILVA, 2020). Larvas de MSN tem 

desenvolvimento ideal em substratos com 40-60% de umidade, para valores maiores, a dieta 

fica mais liquida, diminuindo a oxigenação do substrato e reduzindo a locomoção, dessa forma 
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a taxa de sobrevivência é significativamente reduzida (BARRY, 2004; FATCHUROCHIM et 

al., 1989). 

Houve diferença entre os tratamentos com relação ao parâmetro biométricos 

(comprimento, diâmetro e peso) (Figura 11). Os valores médios finais das características 

comprimento, diâmetro e peso foram, respectivamente, 0,26 cm, 0,98 cm e 0,08 g. O valor 

médio final do parâmetro peso, foi inferior aos valores médios relatados por Hale (1973) e 

Diener et al. (2011), onde os imaturos de MSN pesavam em média entre 0,19 - 0,25 g. A 

qualidade dos alimentos afeta as taxas de crescimento e se correlaciona positivamente com o 

comprimento larval, peso e a porcentagem de sobrevivência (De HAAS et al., 2006). 

Demonstrou-se nesse estudo que a composição dos substratos influencia diretamente no 

rendimento final das larvas assim como no seu peso corporal (TSCHIRNER; SIMON, 2015). 

Os tratamentos com maiores quantidades de açaí promoveram maior desenvolvimento das 

larvas, para os parâmetros peso, comprimento e diâmetro (Figura 12), provavelmente em 

virtude da composição ofertada e a relação umidade/matéria seca diferente entre os tratamentos 

com maiores e menores concentrações de caroço de açaí e casca de mandioca (BARRY, 2004; 

FATCHUROCHIM et al., 1989; SILVA, 2020). 

Quanto maior o número de larvas nos reatores, menor era a massa individual das larvas 

(Tabela 2). Provavelmente isto ocorreu devido a maior concentração de larvas de instares 

iniciais, mais leves, quando em maior número nos reatores. Grande densidade da população de 

LMSN pode auxiliar na conversão de volumes dos resíduos orgânicos em biomassa larval (Van 

HUIS et al., 2013). À medida que o número de larvas vai diminuindo, a partir da semana 9 

(Figura 9), o peso destas tendeu a ser maior (Tabela 3). Provavelmente, a partir da semana 9, 

não ocorreram mais oviposições novas (ou as larvas nas fases iniciais apresentaram taxas de 

mortalidade muito elevadas), devido ao avançado grau de decomposição do material orgânico 

(pelas gerações anteriores de MSN). Portanto, a partir deste período a maioria das larvas 

estavam em estágios larvais mais avançados, sendo assim maiores e mais pesadas. A 

bioconversão dos substratos apresentou a mesma tendência em relação ao desenvolvimento das 

larvas. Refletindo a habilidade das LMSN em converter resíduos em biomassa larval, o que 

pode variar fortemente dependendo da composição físico-químicas dos materiais ofertados 

(LOPES, 2020), demostrado neste trabalho. 

O fato de a larva se alimentar de uma ampla variedade de resíduos orgânicos se torna 

uma tecnologia atraente da perspectiva ambiental, permitindo o uso desta para redução de 

resíduos orgânicos e produção de fertilizantes e adubos orgânicos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Para se cultivar as larvas de mosca soldado negra, não é necessário um sistema 

sofisticado e oneroso. Os reatores funcionaram em atrair fêmeas de MSN e proporcionaram a 

oviposição destas.  

As larvas da mosca soldado negra foram o principal fator de redução dos rejeitos 

agroindustriais e agropecuários, utilizados na formulação das dietas colocadas nos reatores, os 

imaturos se mostraram excelentes agentes de bioconversão, tendo em vista que, em um curto 

período de tempo foi capaz de converter quantidades significativas de resíduos em biomassa 

larval. 

Os tratamentos com maior proporção de açaí na sua composição apresentaram maior 

comprimento, diâmetro e peso das LMSN, influenciando também no número de larvas dentro 

dos reatores. 

Pesquisas adicionais devem ser realizadas objetivando estudos multivariados para: 

•  Compreender de que forma os períodos mais e menos chuvoso da região de 

Carajás influenciam no desenvolvimento de Hermetia illucens; 

•  Determinar as taxas de alimentação diária para cada instar; 

•  Identificar o teor de proteína, o acumulo de massa, o teor lipídico das larvas de 

H. illucens na fase de pupa. 
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APÊNDICE A - MODELO DE CROQUI UTILIZADO NA CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL. 

 

Fonte: Autor, 2020. 


