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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi estimar o custo de produção por indivíduo do predador
Podisus nigrispinus com as presas Anticarsia gemmatalis, Spodoptera frugiperda, Diatraea
saccharalis, Tenebrio molitor e Musca domestica, levando-se em consideração um modelo de
criação em laboratório. Nos cálculos considerou-se uma produção média de 483.276 adul-
tos por mês com D. saccharalis, 165.256 com A. gemmatalis, 404.041 com S. frugiperda, 298.455
com T. molitor e 285.758 com M. domestica. Do número total de indivíduos produzidos,
1.200 adultos retornam para a criação; dessa forma, este sistema produz em torno de
482.076 adultos por mês com D. saccharalis, 164.056 com A. gemmatalis, 402.841 com S.
frugiperda, 297.255 com T. molitor e 284.558 com M. domestica para comercialização. O
custo estimado de cada percevejo predador foi da ordem de R$ 0,06 quando alimentado
com a presa D. saccharalis, R$ 0,04 com A. gemmatalis, R$ 0,03 com S. frugiperda, R$ 0,02 com
T. molitor e R$ 0,004 com M. domestica, levando-se em consideração o custo operacional
efetivo e o custo de depreciação dos materiais específicos. Este custo é um parâmetro
decisivo na criação massal de P. nigrispinus e em sua utilização como agente de controle
biológico.

PALAVRAS-CHAVE: Controle biológico, percevejo predador, Asopinae.

ABSTRACT

PRODUCTION COST OF PODISUS NIGRISPINUS (DALLAS, 1851) (HEMIPTERA:
PENTATOMIDADE) FEEDING ON DIFFERENT PREYS. The objective of this work was to
estimate the individual production cost of the predator Podisus nigrispinus with the preys
Anticarsia gemmatalis, Spodoptera frugiperda, Diatraea saccharalis), Tenebrio molitor and Musca
domestica, within a laboratory rearing model. The calculations considered an average of
483,276 adults per month with D. saccharalis, 165,256 with A. gemmatalis, 404,041 with S.
frugiperda, 298,455 with T. molitor and 285,758 with M. domestica. Of the total number of
individuals produced, 1,200 were returned to the rearing process; in this way, this system
produces around 482,076 adults per month with D. saccharalis, 164,056 with A. gemmatalis,
402,841 with S. frugiperda, 297,255 with T. molitor and 284,558 with M. domestica for
commercialization. The estimated cost of each individual predator was R$ 0.06 when fed
on D. saccharalis, R$ 0.04 on A. gemmatalis, R$ 0.03 on S. frugiperda, R$ 0.02 on T. molitor and
R$ 0.004 on M. domestica, being taken in consideration the effective operational cost and
the cost of the specific materials. This parameter is crucial to support the mass rearing of P.
nigrispinus, and the use of this predator as biocontrol agent.
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INTRODUÇÃO

A comercialização de inimigos naturais e o au-
mento de seu uso no Manejo Integrado de Pragas
(MIP) são desafios para os entomologistas envolvi-
dos com o controle biológico (MENDES et al., 2005). A
importância e o papel desses agentes de controle bio-
lógico derivam da relativa facilidade com que algu-
mas espécies podem ser criadas e multiplicadas em
laboratório, com o intuito posterior de usá-las em pro-
gramas de controle biológico (BUENO, 2000).

Os insetos entomófagos representam o principal
fator responsável pelo controle natural de população
de insetos herbívoros, encontrando-se entre eles os
percevejos predadores. Esses insetos consomem mais
de uma presa para completar seu desenvolvimento,
podendo predar ovos, larvas e/ou ninfas, pupas ou
adultos de outros insetos (BUENO & BERTI FILHO, 1991).

O predador Podisus nigrispinus (Dallas, 1851)
(Hemiptera: Pentatomidae) é encontrado em diversos
agroecossistemas, sendo considerado um importante
agente de controle biológico de lagartas desfolhadoras
e outros insetos, por isso o estabelecimento de uma
técnica de criação e do custo de produção P.
nigrispinus é necessário para a implementação de um
método de controle biológico com esse percevejo. A
análise econômica permite se conhecer, em termos
monetários, cada atividade da criação (LOPES & CAR-
VALHO, 2000). Sua importância reside no fato de que a
decisão sobre determinada tática de controle dentro
do MIP depende do custo da sua implementação.

O presente trabalho teve por objetivo estimar o custo
de produção de Podisus nigrispinus criado com as pre-
sas Anticarsia gemmatalis (Hübner, 1818) (Lepidoptera:
Noctuidae), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797)
(Lepidoptera: Noctuidae), Diatraea saccharalis
(Fabricius, 1794) (Lepidoptera: Pyralidae), Tenebrio
molitor (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae)
e Musca domestica (Linnaeus, 1758) (Diptera:
Muscidae), levando-se em consideração um modelo
de criação para fins de pesquisa desse predador em
laboratório, visando fornecer subsídios para sua
comercialização e utilização como agente de controle
biológico.

MATERIAL E MÉTODOS

Ninfas de 2o estádio foram obtidas da criação
massal do Laboratório de Biologia e Criação de Inse-
tos do Departamento de Fitossanidade FCAV/
UNESP-Campus de Jaboticabal, onde também foi rea-
lizado o trabalho. Foram acondicionadas 50 ninfas
de 2o estádio em potes plásticos transparentes de 1.000
mL sendo fornecido como alimento para o predador
larvas de 3o estádio das presas testadas. Os insetos

foram mantidos em sala climatizada a 25 ± 1° C, UR
70 ± 10% e fotofase de 12hs.

Ao atingirem a fase adulta, os insetos foram sepa-
rados em casais e transferidos para placas de Petri (9
cm x 1,5 cm). As mesmas presas fornecidas no perío-
do ninfal foram mantidas na alimentação dos adul-
tos. Todas as posturas colocadas pelas fêmeas foram
recolhidas, contadas e transferidas para placas de
Petri (9 cm x 1,5 cm) e lá foram mantidas até a eclosão
das ninfas. Foi avaliado as características biológicas
e o consumo do predador com cada uma das presas.

Terminados os ensaios biológicos foi iniciada a 2a

etapa que foi o cálculo do custo de produção dos pre-
dadores. O planejamento quantitativo da criação de
P. nigrispinus foi elaborado considerando-se a quan-
tidade de ovos colocados por uma fêmea adulta do
predador durante o ciclo, a viabilidade desses ovos e
a viabilidade ninfal quando alimentado com cada
uma das presas. Sendo assim, foi obtido o número
total de indivíduos produzidos, dos quais 1.200
retornam para a criação; dessa forma, este sistema
produz em torno de 482.076 adultos por mês com D.
saccharalis, 164.056 com A. gemmatalis, 402.841 com S.
frugiperda, 297.255 com T. molitor e 284.558 com M.
domestica que podem ser comercializados ou libera-
dos no campo.

Neste trabalho só foi considerado o custo
operacional total [custo operacional efetivo (gastos
com dieta, mão-de-obra, energia consumida pelos
equipamentos e materiais não específicos) + custo com
depreciação dos materiais específicos], pois se partiu
do pressuposto que o produtor já tem uma biofábrica
onde se criam outros inimigos naturais, com uma sala
desocupada onde quer começar a produzir o perceve-
jo P. nigrispinus. Portanto, os gastos com depreciação
da sala e equipamentos específicos não foram com-
putados, ou seja, os custos fixos.

Os custos operacionais efetivos das presas foram
estimados a partir de dados obtidos junto à unidade
produtora de cada inseto. E o custo de depreciação
dos materiais específicos foram calculados da seguin-
te forma: dividiu-se o valor do material específico pela
sua vida útil, sendo o resultado multiplicado pelas
horas de uso do material durante o ano; o resultado
foi multiplicado pelo número de horas de uso do ma-
terial no ciclo, e isto foi obtido dividindo as horas de
uso no ano pelo número de ciclos no ano.

V Hu
D = * Hu *

Vu C
D = depreciação do material específico
V = valor do material específico
Vu = vida útil do material específico
Hu = horas de uso por ano
C = número de ciclos por ano de cada inseto
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Somando o custo operacional efetivo mais o custo
com depreciação, tem-se o custo operacional total
(COT) de produção em reais por ciclo.

COT = COE + custo com depreciação
COT = custo operacional total
COE = custo operacional efetivo

O custo de cada presa e também de cada predador
foi obtido dividindo-se o custo operacional total pelo
número de indivíduos produzidos.

COT
Custo do inseto =

   N

COT= custo operacional total
N=número de indivíduos produzidos

RESULTADOS E DISCUSSÃO

D. saccharalis apresentou um custo maior devido
aos gastos elevados com outros materiais que se tem
nessa criação. Uma maneira de reduzir este custo é
aumentando a produção para uma escala maior. M.
domestica foi a presa que apresentou  menor custo,
pois é um inseto que não necessita de muitos cuida-
dos, como equipamentos para manter a temperatura
da sala, pois esta presa pode ser criada em tempera-
tura ambiente e produz grande número de indivídu-
os por ciclo. Percebe-se que o maior gasto para cria-
ção deste inseto foi com mão-de-obra (Tabela 1).

A estimativa do custo de produção do predador P.
nigrispinus em um sistema de criação em laboratório
foi de R$ 0,06 quando alimentado com a presa D.
saccharalis, R$ 0,04 com A. gemmatalis, R$ 0,03 com S.
frugiperda, R$ 0,02 com T. molitor e R$ 0,004 com M.
domestica. Esse resultado foi alcançado mediante a
divisão do custo operacional total (R$ 27.206,31; R$
5.933,01; R$ 13.835,69; R$ 6.706,69; R$ 1.210,98), res-
pectivamente, obtido a partir da soma do custo
operacional efetivo e do custo de depreciação dos
materiais específicos (R$ 27.181,78; R$ 5.908,49; R$
13.811,17; R$ 6.682,17; R$ 1.186,46 + R$ 24,52; R$
24,52; R$ 24,52; R$ 24,52; R$ 24,52), pelo número de
indivíduos (482.076; 164.056; 402.841; 297.255;
284.558) produzidos na criação de P. nigrispinus
(Tabela 2).

O custo deste predador foi menor quando alimen-
tado com a presa M. domestica, mas o seu desenvolvi-
mento foi melhor com a presa D. saccharalis, apesar do
período ninfal ser curto com essas duas presas, o pre-
dador P. nigrispinus produziu mais postura quando
alimentado com D. saccharalis, chegando quase ao do-
bro de posturas. Portanto, alimentando o predador com
D. saccharalis pode-se ter uma produção maior do per-
cevejo praticamente no mesmo intervalo de tempo.

Observa-se que o custo estimado deste percevejo
foi menor que o custo do percevejo Orius insidiosus
(Say, 1882) (Hemiptera: Anthocoridae) relatado por
MENDES et al. (2005), mas deve-se levar em considera-
ção que neste trabalho não foram computados os cál-
culos de depreciação das construções e dos equipa-
mentos o que elevaria o custo deste predador.

Tabela 1 - Custos operacionais efetivos, totais e custo final por indivíduo das presas D. saccharalis, A. gemmatalis, S.

frugiperda, T. molitor e M. domestica.

Presas D. saccharalis A. gemmatalis S. frugiperda T. molitor M. domestica

R$/ciclo R$/ciclo R$/ciclo R$/ciclo R$/ciclo

Matrizes

Mão de obra      73,50    235,20    235,20   1,63   5,51

Despesas com equipamentos    117,39    485,00    485,00 25,05   0,00

Dieta      48,60      48,60     48,60   1,30   0,80

Outros materiais        4,12        0,81       0,81   0,00   0,00

Lagartas

Mão de obra    214,38    352,80   352,80   1,63   6,13

Despesas com equipamentos      37,34      11,90      11,90 25,05   0,00

Dieta      86,34      75,24      75,24   2,64   0,54

Outros materiais 1.278,01      86,64      86,64   0,00   0,00

Custo operacional efetivo 1.859,67 1.296,19 1.296,19 57,30 12,97

Depreciação materiais específicos      77,83       60,80      60,80 36,28   0,41

COT* 1.937,50 1.356,99 1.356,99 93,58 13,38

Produção (indivíduos/ciclo) 39.520 50.000 50.000 4.000 8.500

COT/inseto 0,05 0,03 0,03 0,02 0,002

*COT (Custo operacional Total) - só foi considerada a depreciação dos materiais específicos.
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CONCLUSÕES

Pelos resultados obtidos conclui-se que: apesar do
custo P. nigrispinus com D. saccharalis ser maior, a cri-
ação de ninfas e adultos de P. nigrispinus é mais efici-
ente com esta presa, por apresentarem maior consu-
mo, menor período ninfal, maior viabilidade ninfal,
maior postura e maior peso.
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Tabela 2 - Custos operacionais efetivos, totais e custo final de um predador Podisus nigrispinus alimentados nas diferen-

tes presas.

Tratamentos P. nigrispinus P. nigrispinus P. nigrispinus P. nigrispinus P. nigrispinus

alimentado com alimentado com alimentado com alimentado com alimentado com

D. saccharalis A. gemmatalis S. frugiperda T. molitor M. domestica

R$/ciclo R$/ciclo R$/ciclo R$/ciclo R$/ciclo

Matrizes (1.200 insetos)

Mão de obra       66,15      66,15       66,15      66,15      66,15

Despesas com       82,36      82,36       82,36      82,36      82,36

equipamentos

Dieta       75,00      44,64       45,00      28,8        3,98

Outros materiais         2,45        2,45         2,45        2,45        2,45

Gastos até emergência

Mão de obra     114,74    114,74     114,74    114,74    114,74

Despesas com        82,36      82,36        82,36      82,36      82,36

equipamentos

Dieta 26.755,22 5.512,28 13.414,61 6.301,81    830,91

Outros materiais          3,50        3,50          3,50        3,50        3,50

Custo Operacional Efetivo 27.181,78 5.908,49 13.811,17 6.682,17 1.186,46
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