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1. Resumo  

Atualmente, é um dos maiores programas de controle biológico do mundo tendo 

produção de larga escala em laboratórios e em biofábricas, sendo a área tratada de 

aproximadamente 3,5 milhões de hectares. Para atender tal demanda, existem no 

Brasil cerca de 60 biofábricas que produzem 21 bilhões de parasitoides. Assim, são 

liberados anualmente 14 milhões de recipientes plásticos no campo que levam cerca 

de 200 a 450 anos para decomposição. Na tentativa de solucionar tal problema, foram 

desenvolvidas embalagens biodegradáveis para substituir os copos plásticos e 

diminuir o impacto ambiental ocasionado pela liberação de C. flavipes com copos 

plásticos. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a longevidade e a 

produção de descendentes do parasitoide C. flavipes utilizando-se embalagens 

plásticas e biodegradáveis para seu acondicionamento. As embalagens 

biodegradáveis sem visor são as mais indicadas para utilização nas biofábricas, por 

permitirem maior número de descendentes por hospedeiro e alta longevidade de 

adultos. 

 

2. Introdução 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) do 

mundo, sendo a área plantada de 8,66 milhões de hectares (CONAB, 2018). O estado 

de São Paulo é o maior produtor com área plantada de 4,5 milhões de hectares, 

seguido por Goiás 917,1 mil hectares e Minas Gerais 851,3 mil hectares (CONAB, 

2018). A cana-de-açúcar é a matéria prima para a produção do açúcar e do etanol que 

na safra 2018/19 deverá atingir produção de 34.245,9 mil toneladas de açúcar e 30,41 

bilhões de litros de etanol (CONAB, 2018).  

Entretanto, a cana-de-açúcar é uma cultura alvo de pragas que ocasionam 

danos severos à produção, tal como a broca da cana-de-açúcar Diatraea saccharalis 



(Fabricius) (Lepidoptera: Cambridae). O controle químico dessa praga apresenta 

baixa eficiência, devido ao hábito da lagarta que provoca galerias no interior do colmo, 

onde fica protegida do contato com inseticidas.  Por outro lado, o controle biológico 

utilizando o parasitoide Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera: Braconidae) no 

controle de D. saccharalis vêm sendo eficiente ao longo dos anos, diminuindo a 

infestação em campo da praga devido às liberações inundativas. As fêmeas do 

parasitoide introduzem seu ovipositor no corpo do hospedeiro, D. saccharalis, 

depositando seus ovos na hemocele, que após a eclosão, as larvas de C. flavipes se 

desenvolvem no interior da broca ocasionando a morte do herbívoro.   

O programa de controle biológico que teve início em 1976 possibilitou até 1989 

a liberação de 7,1 bilhões de indivíduos de C. flavipes cobrindo área aproximada de 

1,185 milhões de hectares (Botelho, 1992). Atualmente, é um dos maiores programas 

de controle biológico do mundo (Vacari e De Bortoli, 2010) tendo produção de larga 

escala em laboratórios e em biofábricas, sendo a área tratada de aproximadamente 

3,5 milhões de hectares. Para atender tal demanda, existem no Brasil cerca de 60 

biofábricas que produzem 21 bilhões de parasitoides (Trevisan et al., 2016). Nas 

biofábricas, as pupas dos parasitoides são acondicionadas em recipientes plásticos, 

que após a emergência dos adultos são liberados em campo, sendo 4 recipientes por 

hectares o que corresponde a 6 mil parasitoides. Assim, são liberados anualmente 14 

milhões de recipientes plásticos no campo que levam cerca de 200 a 450 anos para 

decomposição (Silva et al., 2013). As biofábricas utilizam copos plásticos por serem 

transparentes e facilitarem a visualização do momento exato da emergência dos 

parasitoides. Entretanto eles são deixados no campo e incorporados ao solo, e ao 

decorrer do tempo ocasionando poluição ambiental. Na tentativa de solucionar tal 

problema, foram desenvolvidas embalagens biodegradáveis para substituir os copos 

plásticos e diminuir o impacto ambiental ocasionado pela liberação de C. flavipes com 

copos plásticos. Que permite tanto a liberação manual dos parasitoides, caminhando 

nas linhas da cultura (metodologia utilizada atualmente), quanto a liberação utilizando 

drones, que poderá ser implementada no futuro (Vacari e De Bortoli, 2010). 

 

3. Objetivo 

Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a longevidade e a 

produção de descendentes do parasitoide C. flavipes utilizando-se embalagens 

plásticas e biodegradáveis para seu acondicionamento. 



 

4. Metodologia 

 

4.1. Embalagens 

Para o desenvolvimento da embalagem biodegradável foi definido o “design” 

como sendo um formato tubular, com volume interno semelhante ao das embalagens 

normalmente utilizadas nas liberações em campo, sendo 5,3 cm de comprimento, 3,4 

cm de diâmetro e volume de 100 mL. A sua confecção foi com papel do tipo ecológico, 

biodegradável. A embalagem plástica utilizada possui formato semelhante, sendo 

suas dimensões de 5 cm de altura, 7 cm de diâmetro e volume de 100 mL. 

 

4.2. Longevidade 

O experimento foi realizado no Laboratório de Entomologia Agrícola da 

Universidade de Franca sob condições controladas a 25 ± 1ºC, umidade relativa de 

70 ± 10% e fotoperíodo de 12 h de luz e 12 h de escuro. As pupas de C. flavipes foram 

obtidas do Laboratório da Usina São Martinho, Pradópolis, SP. 

As pupas do parasitoide oriundas de um hospedeiro ficam aglomeradas 

formando uma massa de pupas com aproximadamente 50 pupas. Dez massas de 

pupas foram acondicionadas em cada tipo de embalagem (biodegradável e plástica). 

As massas de pupas foram mantidas nas diferentes embalagens desde a formação 

das pupas até a emergência dos adultos. Após a emergência dos adultos, foram 

individualizados dois casais em cada tubo de ensaio de vidro fundo chato (8 cm altura 

× 2,5 cm de diâmetro). Foram observadas dez repetições para cada tratamento 

(embalagem plástica e biodegradável), sendo cada tubo considerado uma repetição. 

Os adultos não receberam nenhum tipo de alimento. As avaliações de mortalidade 

dos adultos foram efetuadas em intervalos de 4 horas, devido sua curta longevidade. 

 

4.3. Produção de descendentes 

O experimento foi realizado no Laboratório de Entomologia Agrícola da 

Universidade de Franca sob condições controladas a 25 ± 1ºC, umidade relativa de 

70 ± 10% e fotoperíodo de 12 h de luz e 12 h de escuro. As lagartas de D. saccharalis, 

pupas de C. flavipes e dieta artificial foram obtidas do Laboratório da Usina São 

Martinho, Pradópolis, SP. 



Para a realização do experimento, pupas recém-formadas (< 24h) foram 

acondicionadas nas embalagens testadas. Após a emergência dos adultos e sua 

cópula, período que correspondeu a cerca de 12 horas (mesmo período utilizado nas 

biofábricas para posterior liberação em campo), as fêmeas foram utilizadas para o 

parasitismo de lagartas. As lagartas utilizadas estavam no terceiro instar. Cada fêmea 

do parasitoide foi utilizada para o parasitismo de uma única lagarta. Foi efetuado o 

parasitismo de 50 lagartas para cada embalagem testada. Em cada placa de Petri (6 

cm de diâmetro × 2 cm de altura) foram acondicionadas cinco lagartas parasitadas e 

fornecida dieta artificial, sendo cada placa considerada uma repetição. Foram 

observadas dez repetições para cada tratamento (embalagens plásticas e 

biodegradáveis). Após o parasitismo, as lagartas foram observadas até a saída das 

larvas do parasitoide do hospedeiro e a formação das pupas. Nessa etapa foi avaliado 

o período de ovo até pupa de C. flavipes. Após a emergência dos adultos foi 

determinado o número de descendentes (machos e fêmeas) emergidos por massa, 

sendo o dimorfismo sexual observado por meio das antenas, que nas fêmeas são 

mais longas. 

 

4.4. Análise dos dados 

Os dados de número de descendentes machos e fêmeas por hospedeiro 

parasitados obtidos de adultos que permaneceram nas embalagens testadas (plástica 

e biodegradável) foram submetidos aos testes de Cramer e Barttlet, para verificação 

de normalidade e homocedasticidade (homogeneidade de variância), 

respectivamente. Os dados atenderam aos requisitos da análise de variância 

(ANOVA), sendo posteriormente submetidos ao teste de Tukey para comparação de 

duas médias (PROC ANOVA). A proporção de machos e fêmeas de C. flavipes 

sobreviventes foi comparada entre as embalagens (tratamentos) utilizando o teste de 

Log-Rank por meio do método de Kaplan-Meier (PROC LIFETEST). Todas as análises 

foram conduzidas utilizando o software SAS Institute (2015). 

 

5. Desenvolvimento  

Os experimentos foram desenvolvidos em duas etapas. A primeira baseou-se 

na avaliação da longevidade dos adultos, ou seja, período referente desde a 

emergência dos adultos até sua morte. Para isso, após o término do período pupal 

(cerca de 5 dias), os adultos foram utilizados para as avaliações, que foram 



conduzidas a cada quatro horas durante cinco dias, sendo a longevidade de no 

máximo quatro dias a 25ºC. A segunda etapa baseou-se na avaliação da produção de 

descendentes por hospedeiro parasitado. Tal etapa foi conduzida após a emergência 

dos adultos e sua cópula que consistiu num período de 12 horas. Em seguida as 

fêmeas foram utilizadas para o parasitismo de lagartas de terceiro instar de D. 

saccharalis. Após o parasitismo, os tratamentos foram examinados até a formação 

das massas de pupas e emergência dos adultos, período correspondente a cerca de 

15 dias.  

 

6. Resultados  

O número de descendentes obtidos por hospedeiro parasitado foi influenciado 

pelas embalagens testadas. A embalagem biodegradável sem visor foi a que 

proporcionou maior número de adultos por hospedeiro, sendo obtidos 41,9 % e 34,3 

% mais adultos em relação as embalagens biodegradáveis com visor e plásticas, 

respectivamente. A razão sexual foi semelhante entre os tratamentos variando de 0,73 

a 0,86. 

 

Tabela 1. Número de descendentes por hospedeiro parasitado e razão sexual de 

Cotesia flavipes em diferentes embalagens. 

Embalagens  Adultos/hospedeiro Razão sexual 

Biodegradável com visor 15,1 ± 5,48 b1 0,86 ± 0,07 a 

Biodegradável sem visor 52,9 ± 13,67 a 0,73 ± 0,06 a 

Plástica  22,0 ± 5,67 b 0,83 ± 0,04 a 

1Médias ± erro padrão seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (P > 

0,05). 

 

A sobrevivência de machos foi influenciada quando os adultos permaneceram 

nas embalagens testadas durante período equivalente a cópula. O período total de 

longevidade, desde a emergência do adulto até sua morte, foi menor para a 

embalagem biodegradável com visor. Nessa embalagem os adultos sobreviveram até 

no máximo 60 horas enquanto que nas embalagens biodegradáveis sem visor e 

plásticas até 88 e 92 horas. A sobrevivência de fêmeas não foi influenciada pelas 

embalagens testadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sobrevivência de adultos de Cotesia flavipes em diferentes embalagens. 

 

7. Considerações finais 

As embalagens biodegradáveis sem visor são as mais indicadas para utilização nas 

biofábricas, por permitirem maior número de descendentes por hospedeiro e alta 

longevidade de adultos. As embalagens totalmente transparentes (plásticas) ou com 

visor, facilitam a visualização da emergência dos adultos no laboratório. Após a 

emergência, aguarda-se o tempo necessário para que ocorra a cópula e posterior 

liberação. O tempo de espera da cópula é necessário porque essa espécie apresenta 

partenogênese arrenótoca, ou seja, na ausência da cópula são produzidos apenas 

descendentes machos. Sendo assim, a visualização da emergência dos adultos é 

importante na criação massal em laboratório. No entanto, as biofábricas podem utilizar 

as embalagens biodegradáveis sem o visor e para cada lote utilizar uma embalagem 

com visor, apenas para visualização da emergência dos adultos. Dessa forma, as 

biofábricas podem utilizar as embalagens totalmente biodegradáveis, que além de 

serem mais adequadas para a criação massal, resolvem o problema dos resíduos 

plásticos deixados no campo. 
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