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1. RESUMO 

Na natureza, a Galleria mellonella (Lepidóptera), se alimenta de mel, e por 

isso, pode ser considerada uma praga em apiculturas. Foi realizado um teste em 

três diferentes substratos, sendo ração, papel e plástico a fim de comparar sua 

influência no desenvolvimento das mesmas e ao mesmo tempo, comparar a 

eficiência das larvas na reciclagem de papel e plástico. De acordo com os dados até 

então obtidos, foi averiguada maior eficiência na reciclagem de plástico em relação a 

do papel. 

Palavras chave: Dieta, Galleria, Reciclagem. 

2. INTRODUÇÃO 

A Galleria mellonella L. (Linnaeus 1758) é um Lepidóptero pertencente à 

família Pyralidae, cujas larvas alimentam-se de cera, pólen e mel, presente nas 

colmeias de abelhas. Devido a esse hábito alimentar, certos investigadores 

consideram-na uma praga, já outros o classificam como um organismo importante na 

reciclagem de matéria orgânica dentro das colmeias (Madeira, 2008). 

Seu ciclo de vida é rápido e pode levar seis semanas para se completar. A 

temperatura, U.R. e alimento são os principais fatores que determinam seu 

desenvolvimento.  Em vários estudos, foram determinadas as condições para a 

criação em laboratório, sendo as ideais segundo diversos autores cerca de 30°C e 

70-75% U.R. com ausência total de luz. 

Definem-se dietas artificiais como os alimentos que substituem o alimento 

natural por outro mais acessível ou conveniente, sob o ponto de vista técnico ou 

econômico. Deve possuir propriedades físicas e químicas tais como nutrientes 

essenciais e não essenciais em proporções balanceadas para pleno 

desenvolvimento do inseto e ser livre de microrganismos contaminantes. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

Avaliar o desenvolvimento de larvas de Galleria mellonella em três diferentes 

substratos artificiais. 



3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Acompanhar o desenvolvimento das larvas nos diferentes substratos; 

• Verificar a taxa de consumo dos substratos; 

• Comparar a eficácia das larvas na reciclagem de tais substratos. 

4. METODOLOGIA 

Para realização desse trabalho foram utilizados três potes retangulares de 

plástico com volume de 1L com tampa perfurada a fim de permitir a ventilação, os 

substratos utilizados foram: 115 g de papel, 50 g de plástico e 350 g de ração de 

farelo de trigo com mel e leite em pó (substrato padrão para criação de Galleria 

mellonela em cativeiro).  

5. DESENVOLVIMENTO 

Cada substrato foi adicionado em um dos potes separadamente, e em 

seguida foram adicionadas 50 larvas de Galleria mellonela com 0,182 g e 1,2 cm de 

comprimento em cada um dos potes. Foram condicionadas a uma temperatura de 

27 °C e 70% U.R em ambiente escurecido. Os potes foram visualizados diariamente. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Num intervalo de 20 dias da montagem dos experimentos obtivemos os 

seguintes resultados: 

Substrato Larvas 

vivas 

Pupas 

vivas 

Pupas 

mortas 

Larvas 

mortas 

Adultas 

vivas 

Adultas 

mortas 

Ração  15   19 16 

Papel  09 20 01 20  

Plástico  19   30 01 

 

Os adultos submetidos ao substrato Papel realizaram copula e obtiveram 0,1 

g de ovos e os do plástico 0,2 g, na ração não foi possível contabilizar devido à 

dificuldade de identifica- lós em meio à ração. 



Foi observado um grande número de indivíduos mortos no substrato papel, 

cerca de 40 % entre larvas e pupas, acredita se que esse alto Índice de mortalidade 

se deve a capilaridade do papel que atraiu a água presente nos corpos dos 

indivíduos submetidos a este substrato os desidratando e assim os levando a morte. 

Já no substrato controle houve o maior índice de adultos mortos, uma vez que se 

desenvolveram normalmente e dentro do tempo esperado. O plástico se mostrou o 

melhor substrato para o desenvolvimento desses animais, visto que obteve o menor 

índice de mortalidade e os maiores números de indivíduos adultos e pupas em 

relação aos demais substratos. A partir dos resultados até então obtidos 

pretendemos realizar mais 2 repetições, para que caso seja reafirmada a eficiência 

do plástico como substrato para Galleria possamos avaliar os efeitos na prole 

desses indivíduos e enfim aplica- lós na reciclagem de plásticos.  
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