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INTRODUÇÃO: 
 Atualmente, são produzidos mundialmente cerca de 2,01 bilhões de toneladas de resíduo sólido 

por ano, e estima-se que esta taxa deva alcançar 3,4 bilhões de toneladas/ano até 2050, levando em 

consideração o desenvolvimento econômico e o processo de urbanização em que nos encontramos 

(RAKSASAT et al., 2020). Aproximadamente 44% desses resíduos são de origem orgânica e incluem 

restos alimentares, lamas de depuração, entre outros (ELLIS, 2018). A gestão desses resíduos constitui 

um grande problema em diversos países, já que a maior parte (em torno de 40%) são despejados em 

aterros sanitários gerando problemas econômicos e, principalmente, ambientais (KAZA et al., 2018).  

 Uma alternativa, ainda pouco popularizada, é a utilização de insetos para a redução dos resíduos, 

visto que sua atuação na decomposição auxilia na manutenção de um serviço ecossistêmico bem 

relevante para a natureza que é a recuperação de nutrientes nos resíduos, os quais serão novamente 

ciclados para a cadeia alimentar (RICKLEFS e RELYEA, 2016). Além dos benefícios ecológicos, a 

criação de insetos para essa finalidade tem um baixo valor de pegada hídrica (PH), ou seja, o volume 

de água utilizado ao longo de sua cadeia produtiva é pequeno quando comparado a outros métodos de 

manejo (ORTIZ-RODRIGUEZ et al., 2015). Estudos mais recentes têm demonstrado que o uso de larvas 

de Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrionidae) ou de Hermetia illucens (Diptera, Stratiomyidae) é eficaz 

para redução de resíduos sólidos orgânicos e conversão em biomassa, principalmente, além das 

excretas dos insetos poderem ser aproveitados como fertilizantes (e.g., RAKSASAT et al., 2020; HE et 

al., 2021). No entanto, a avaliação de outros insetos para a mesma finalidade é escassa. 

Moscas varejeiras (Insecta, Diptera, Calliphoridae), com mais de 1.500 espécies conhecidas, 

estão amplamente distribuídas ao redor do mundo (COURTNEY et al., 2017). Dentre os diversos hábitos 

alimentares reportados dentro de Calliphoridae, a saprofagia é predominante (FERRAR, 1987). Muitas 

espécies são observadas se alimentando de corpos em decomposição (e.g., AMENDT et al., 2004; 
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THYSSEN et al., 2018), de restos alimentares ou de lixo doméstico (THYSSEN et al., 2004) ao buscarem 

algum tipo de fonte proteica e energética para oviposição e desenvolvimento de sua prole (THYSSEN et 

al., 2005). Diante disso, larvas de califorídeos poderiam ser potencialmente promissoras na redução de 

resíduos sólidos.  

Lucilia cuprina (Wiedemann) e Chrysomya megacephala (Fabricius), além de apresentarem a 

saprofagia como um de seus hábitos alimentares (FERRAR, 1987), são sinantrópicas e comumente 

observadas em aterros, próximos de matadouros e da área onde são descartados dejetos de animais 

de criação (LINHARES e THYSSEN, 2022). Levando em conta esses aspectos, neste estudo objetivou-

se avaliar a taxa de desenvolvimento e viabilidade de larvas de L. cuprina e C. megacephala em 

diferentes tipos de substratos/resíduos sólidos orgânicos, com a finalidade de uso para gerenciamento 

de resíduos e bioconversão.  

 

METODOLOGIA: 
Indivíduos adultos de L. cuprina e C. megacephala foram coletados no campus da UNICAMP 

usando armadilhas apropriadas para coleta de dípteros muscóides (MORETTI et al., 2009), as quais 

continham como isca fígado bovino, putrefeito 72h antes em temperatura ambiente. Os espécimes 

coletados foram levados para o laboratório, anestesiados por aproximadamente 3min a -20ºC, 

identificados (GRELLA e THYSSEN, 2011) e depositados em gaiolas plásticas. Para estimular a 

oviposição, uma porção de 50g de carne bovina moída fresca foi oferecida para as fêmeas. Após 2h, os 

ovos obtidos foram removidos e acondicionados em uma placa de Petri forrada com papel filtro 

umedecido para aguardar a eclosão.  

Larvas de primeiro estádio de desenvolvimento com aproximadamente 12h de vida foram 

divididas em três grupos experimentais, de acordo com o substrato alimentar a ser avaliado: i) carne 

bovina moída fresca (N= 60); ii) fezes de cão de 6h (N= 60) e; iii) mistura de restos alimentares 

recuperados do restaurante universitário da UNICAMP (N= 60). Em cada um dos recipientes foi mantida 

a proporção de 1g de substrato/larva. Para cada grupo experimental foram montadas seis réplicas, 

sendo que de uma triplicata, a cada 12h, aleatoria e alternadamente, foi retirado um total de 10 larvas 

para mensuração da massa corporal; da outra triplicata, o desenvolvimento foi acompanhado sem 

qualquer manipulação, exceto na fase de pré-pupa para contagem do número de sobreviventes e 

mensuração da massa final do resíduo sólido restante.  

Durante todo o experimento os imaturos foram mantidos em temperatura ambiente (25±1ºC; 

50±10% U.R.). Para aferir a massa dos imaturos e para quantificar cada um dos substratos, antes e 

após finalizado os experimentos, foi utilizada uma balança analítica. Todos os substratos avaliados foram 

mantidos em seu estado natural, exceto os resíduos alimentares que foram homogeneizados em 

liquidificador para obtenção de uma pasta. 

Por fim, para avaliar possíveis diferenças em relação às médias registradas para os pesos das 

larvas de cada espécie submetidas aos três tratamentos, foi feito uma Análise de Variância (ANOVA) de 
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2 fatores e o teste a posteriori de Tukey usando o software PAST (HAMMER et al., 2001). Foram 

considerados significativos os valores de p< 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
As duas espécies de varejeiras avaliadas neste estudo tiveram suas taxas de crescimento 

significativamente afetadas (F= 4,869; p= 0,0281) pelo substrato alimentar no qual foram criadas (F= 

68,62; p< 0,0001) (Figs. 1-2). De acordo com o teste de Tukey, a variável peso larval foi 

significativamente diferente em larvas do grupo carne (p< 0,0001), mas não diferiu entre aquelas do 

grupo fezes e resíduos alimentares (p= 0,7815). Embora não tenham tido ganho de massa significativo 

quando submetidas às fezes e aos resíduos alimentares, tanto para L. cuprina quanto para C. 

megacephala observou-se que as larvas do grupo resíduos chegaram a um tempo de desenvolvimento 

máximo similar, 108h e 96h, respectivamente, ao daquelas expostas à carne (108h) (Figs. 1-2). Contudo, 

apenas larvas do grupo carne chegaram até o estágio de pupa. 

 

 

Figura 1. Médias dos pesos (em g), aferidos a cada 12h, de larvas de Lucilia cuprina criadas em distintos substratos 
alimentares: carne, fezes e resíduos de alimentos. Note que no inset os valores com * foram plotados com base no eixo 

vertical da direita para melhor visualização dos resultados. 

 

Por outro lado, é interessante notar que a maior taxa de crescimento não reflete no melhor 

desempenho para reduzir os resíduos avaliados (Tabela 1). Por exemplo, as larvas de L. cuprina e de 

C. megacephala foram capazes de reduzir um percentual elevado de resíduos alimentares (entre 51 e 

77%) até mesmo um pouco superior ao esperado pelo consumo da carne. Além do mais, L. cuprina 

também foi eficiente no percentual de redução de fezes (65%) (Tabela 1). Embora ZUMPT (1965) relate 

que C. megacephala possa usar as fezes como sítio de criação, aparentemente este não é um recurso 

energético eficiente para seus imaturos como visto neste estudo.  
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Figura 2. Médias dos pesos (em g), aferidos a cada 12h, de larvas de Chrysomya megacephala criadas em distintos 
substratos alimentares: carne, fezes e resíduos de alimentos.  

 

Como observado por ESTRADA et al. (2009), os aspectos físico, químico e biológico, além do 

nutricional, de cada um dos substratos alimentares para atender as exigências de desenvolvimento de 

cada inseto também devem ser observados. Na mesma direção, PARRA (1990) apontou que dureza, 

textura, homogeneização e conteúdo de água presentes nas dietas também são fatores de suma 

relevância para assegurar um bom desempenho do inseto, no que diz respeito ao seu desenvolvimento. 

A não sobrevivência dos imaturos nos grupos fezes e resíduos alimentares certamente está associada 

aos aspectos físicos, biológicos e nutricionais destes substratos. Além de pobre em nutrientes, após 48h 

as fezes se encontravam mais rígidas, o que pode ter levado à dificuldade para as larvas se alimentarem. 

RAKSASAT et al. (2020) sugeriram que a mistura das fezes com outros compostos proteicos e de baixo 

valor tais como o resíduo de coalhada de soja, expelidor de palmeiras, por exemplo, poderia solucionar 

esse problema. Já os resíduos alimentares após 72h apresentaram um grande crescimento de fungos, 

o que poderia ter sido solucionado com a adição de uma pequena quantidade de Nipagin, composto 

utilizado frequentemente em dietas artificiais para a manutenção de insetos em laboratório (e.g., 

ESTRADA et al., 2009). Futuramente, testes misturando mais de um tipo de substrato/resíduo ou criando 

duas espécies concomitantemente possam fornecer resultados mais satisfatórios. 

Tabela 1. Massa inicial e final, isto é, após o experimento (em g) dos substratos alimentares/resíduos avaliados neste estudo 
considerando as diferentes espécies de moscas varejeiras. Em parênteses estão representadas as taxas de redução (%). 

Espécies Massa (em g) 
Substratos alimentares/resíduos avaliados 

Carne 
Resíduos 

alimentares 
Fezes 

Todas INICIAL 60 (100%) 60 (100%) 60 (100%) 

Lucilia cuprina 
FINAL 

19,98 (67%) 13,47 (77,5%)  20,97 (65%) 

Chrysomya megacephala 33,72 (43,8%) 29,22 (51,3%) 36,78 (38,7%) 

 

CONCLUSÕES: 
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Larvas de moscas varejeiras podem representar uma alternativa viável para a redução de 

resíduos sólidos orgânicos e ciclagem de nutrientes. O uso de Chrysomya megacephala e Lucilia cuprina 

para manejo de resíduos orgânicos é inédito. No entanto, estudos para avaliar o desenvolvimento de 

outras espécies e a mistura de tipos distintos de substratos podem ser necessários para melhorar os 

parâmetros biológicos das espécies envolvidas e da bioconversão.  
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