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Aspectos biológicos de Ceraeochrysa cincta (Neuroptera, Crysopidae), em 

condições de laboratório 
 

Sérgio Antônio de Bortoli1, Afonso Takao Murata2, Carlos Henrique de Brito3, Rodrigo Silva Narciso1 

 

RESUMO 

 

Os insetos da família Chrysopidae são considerados promissores agentes de controle biológico de 

pragas. Este trabalho teve por objetivo determinar alguns aspectos da biologia de Ceraeochrysa 

cincta, utilizando como alimento larvas e ovos das mariposas: Diatraea saccharalis, Sitotroga 

cerealla e Anagasta kuehniella. Os parâmetros analisados foram: duração dos períodos larval, pré-

pupal, pupal, viabilidade de ovos, larvas e pupas, razão sexual, períodos de pré oviposição, 

oviposição, efetivo de oviposição, número total de ovos viáveis e inviáveis, longevidade de machos 

e fêmeas. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Pelos resultados obtidos pode-se concluir que: 

C. cincta apresenta altos índices de viabilidade em todos os seus estádios; a duração dos períodos 

larval, pré-pupal e pupal de C. cincta são semelhantes para todos os alimentos utilizados, sendo que 

apenas o terceiro instar de larvas alimentadas com A. kuehniella foi mais longo; as fêmeas oriundas 

de larvas alimentadas com ovos de A. kuehniella mostram-se mais longevas que as demais. Todos 

os substratos alimentares podem ser utilizados na criação massal desta espécie de crisopídeo. 

 

Palavras-chave: Chrysopidae, aspectos biológicos, consumo alimentar, criação massal, controle 

biológico. 

 

 

Biological aspects of Ceraeochrysa cincta (Neuroptera, Crysopidae), under 

laboratory conditions 
 

ABSTRACT 

 

The insects of the family Chrysopidae have been considered promising agents of biological control. 

This work was conducted with the objective to determine some biological aspects of Ceraeochrysa 

cincta, using as food butterflies larvae and eggs: Diatraea saccharalis, Sitotroga cerealla and 

Anagasta kuehniella. The analyzed parameters had been: larval period, pay-pupal, pupal, eggs, 

larvae and pupae viability, sex ratio, pay-oviposition and oviposition periods, egg number, males 

and females longevity. The experimental delineation was randoming, and the averages compared by 

the Tukey test. The results showed that: C. cincta presents high viability in all its stage; the duration 

of the larvae period, daily pay-pupal and pupae of C. cincta is similar for all the used foods, being 

that only third instar, larvae fed with A. kuehniella he is longer. All food can used in the massal 

rearing of this predator.  

 

Keywords: Chrysopidae, biological aspects, alimentary consumption, massal rearing, biological 

control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A família Chrysopidae compreende um 

grande número de espécies que são encontrados 

em diferentes agroecossistemas. A algum tempo 

eles tem sido alvo da atenção de vários 

pesquisadores, pelo seu reconhecido potencial 

como agentes de controle biológico (Murata, 

1996). 

Os Crisopídeos são predadores 

extremamente vorazes (Hassan et al., 1985; 

Murata, 1996). Apresentam alto potencial 

biótico, grande voracidade, alimentam-se de 

uma gama de insetos e ocorrem em várias 

culturas de interesse econômico (Souza, 1999; 

Murata et al., 1995). 

Os crisopídeos são considerados 

importantes agentes de controle biológico 

devido a sua voracidade e plasticidade 

ecológica, sendo que várias espécies são citadas 

em diferentes agrossistemas associados a 

diferentes pragas (Freitas & Fernandes, 1996), 

constataram que as culturas de algodão e citros 

apresentaram maior interação com os 

crisopídeos. 

Segundo New (1984), o uso de 

crisopídeos como agente de controle biológico 

tem sua eficiência regulada por quatro fatores: 

densidade do predador e da presa, distribuição 

da presa na área alvo do controle, preferência 

por uma presa e espécies de presas alternativas 

disponíveis. 

A utilização de crisopídeos para o 

controle biológico de insetos-pragas é uma 

alternativa viável para a redução de grande 

prejuízo nas lavouras. Assim, esta pesquisa teve 

por objetivo estudar os aspectos biológicos de 

Ceraeochrysa cincta (Schneider, 1851), espécie 

que tem ocorrido com grande freqüência nos 

agroecossistemas da região de Jaboticabal - SP. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido no 

Laboratório de Biologia e Criação de Insetos do 

Departamento de Fitossanidade da Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP - 

Jaboticabal - SP. 

Todos os experimentos foram realizados 

sob condições controladas em câmara climática 

à temperatura de 25+
 
2º C, 75 + 10% de U. R. e 

14 horas de luz. 

Os ovos de Ceraeochrysa cincta, foram 

coletados diariamente através de corte de 

pedicelo e colocados em placas de Petri com 5 

cm de diâmetro. Logo após a eclosão as larvas 

foram transferidas em número máximo de 5 

para outras placas do mesmo tamanho e 

alimentadas, diariamente com ovos de Anagasta 

kuehniella, Diatraea saccharalis ou Sitotroga 

cerealella, em quantidade suficiente para que 

não faltasse alimentação, permanecendo até a 

emergência dos adultos. 

Para o período de incubação e 

viabilidade, foram utilizados 300 ovos, 

individualizados em frascos de vidro tipo 

penicilina, com tampa de borracha perfurada por 

um vazador (1 cm de diâmetro) e cobertos com 

um pequeno pedaço de voal. 

No período larval e pupal, larvas recém 

eclodidas foram individualizadas em tubos de 

vidro (8,5 x 2,5 cm), tampados com chumaço de 

algodão. Os tratamentos corresponderam à 

alimentação com ovos de Anagasta kuehniella, 

Diatraea saccharalis e Sitotroga cerealella. 

Foram criadas 110 larvas por tratamento. As 

avaliações foram realizadas diariamente, desde a 

eclosão das larvas até a emergência dos adultos, 

sendo avaliados os seguintes parâmetros: 

duração do período larval (dias) número de 

ínstares, viabilidade de cada instar, duração dos 

períodos pré-pupal e pupal (dias), viabilidade 

pupal e razão sexual. 

Entre os adultos emergidos, foram 

selecionados 30 casais (10 por tratamento) que 

foram mantidos e alimentados em gaiolas, 

avaliando-se: duração dos períodos de pré-

oviposição, oviposição, efetivo de oviposição, 

total de ovos produzidos e longevidade de 

machos e fêmeas. 

O delineamento estatístico foi o 

inteiramente casualizado. Os dados 

transformados em raiz quadrada de (X + 0,5) 

sendo as médias comparadas pelo teste de 

Tukey (P< 0,05). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fase de ovo 

 

Os ovos apresentavam inicialmente 

coloração verde, passando a azulado e tornando-

se marrons escuros próximos à eclosão, sendo 

que o período médio de incubação foi de 4,89 
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dias, com variação de 4 a 6 dias, para fêmeas 

alimentadas com os três tipos de substratos. A 

viabilidade foi de 96,00%, 96,02% e 95,85% 

para ovos de fêmeas tratadas com Diatraea 

saccharalis, Sitotroga cerealella e Anagasta 

kuehniella, superiores aos 92,00% encontrado 

por Silva (1991), para Ceraeochrysa cubana, e 

semelhante aos 94,64%, citado por Aun (1986), 

para Chysoperla externa. 

Fase larval 

 

Observa-se na tabela 1 que apenas o 3
o
 

instar apresentou diferença significativa entre as 

larvas alimentadas com ovos de A. kuehniella. 

Silva et al. (1991) citam que a geração F1 de C. 

cubana, alimentada com ovos de A. kuehniella, 

apresentou duração média de 3,99 dias para o 1
o
 

instar; 3,99 dias para o 2
o
 e 5,23 para o 3

o
 instar.

 

 

Tabela 1. Duração média (dias) dos estádios larvais de Ceraeochrysa cincta, alimentadas com ovos de 

Diatraea saccharalis, Sitotroga cerealla e Anagasta kuehniella.  

Alimento 

(ovo) 

Duração média (dias) 

1
o
 instar 2

o
 instar 3

o
 instar Período larval 

D. saccharalis 4,89 + 0,82 a 3,92 + 0,74 a 4,44 + 0,74 a 13,25 b 

S. cerealella 4,74 + 0,75 a 3,85 + 0,58 a 4,33 + 0,58 a 12,92 b 

A. kuehniella 4,93 + 0,68 a 3,82 + 0,90 a 6,04 + 0,89 b 14,79 a 

As médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 

 

A viabilidade foi bastante alta nos três 

ínstares e em todos os tratamentos. Nota-se que 

no 3
o
 instar, com ovos de S. cerealella, ocorreu 

viabilidade um pouco menor, entretanto não 

representou diferença estatística significativa 

(Tabela 2). Comparando-se com os dados de 

Aun (1986), com C. externa, que foram 70,68%, 

77,18% e 84% para os três instares diferem dos 

dados deste trabalho. Por outro lado Venzon et 

al. (1991) observaram viabilidade total de 

95,56%, em C. cubana. 

 
Tabela 2. Viabilidade (%) da fase larval de Ceraeochrysa cincta, alimentadas com ovos de Diatraea 

saccharalis, Sitotroga cerealla e Anagasta kuehniella. 

Alimento 

(ovos) 

Viabilidade (%) 

1
o
 instar 2

o
 instar 3

o
 instar 

D. saccharalis 99,09 a 100,00 a 100,00 a 

S. cerealella 99,09 a 100,00 a   98,82 a 

A. kuehniella 98,19 a 100,00 a 100,00 a 

As médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 

 

Fases pré-pupal e pupal 

 

Pode-se observar na tabela 3, que a 

duração média total das três fases, para larvas 

alimentadas com ovos de D. saccharalis foi um 

pouco menor, mas não apresentou diferença 

significativa em relação às tratadas com ovos de 

S. cerealella, sendo que as larvas que se 

alimentaram com ovos de A. kuehniella 

apresentaram duração média mais longa, 

diferindo estatisticamente dos dois primeiros.

 
Tabela 3. Duração média (dias) dos estádios larvais de Ceraeochrysa cincta, alimentadas com ovos de 

Diatraea saccharalis, Sitotroga cerealla e Anagasta kuehniella.  

Alimento 

(ovo) 

Duração média (dias) 

Pré-pupal Pupal Pré-pupal+pupal Larval+ estágio 

pupal 

D. saccharalis 2,35 + 0,59 a 11,80 + 1,36 a 14,15 + 1,22 a 27,40 b 

S. cerealella 2,30 + 0,73 a 11,60 + 1,12 a 13,90 + 1,12 a 26,82 b 

A. kuehniella 2,40 + 0,60 a 11,70 + 0,92 a 14,10 + 1,16 a 28,89 a 

As médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 
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Na tabela 4 pode-se observar que tanto 

para viabilidade pupal e razão sexual que não 

houve diferença estatística significativa. Aun 

(1986) observou que a viabilidade pupal para C. 

externa foi de 79,53%, enquanto Venzon et al. 

(1991) obtiveram resultado relativamente baixo 

(51,11%) para pupas de C. cubana. Por outro 

lado, Silva et al. (1995) relataram viabilidade de 

94,40%, para C. cubana. 

 
Tabela 4. Viabilidade pupal e razão sexual de Ceraeochrysa cincta, alimentadas com ovos de Diatraea 

saccharalis, Sitotroga cerealla e Anagasta kuehniella.  

Alimento (ovos) Viabilidade pupal (%) Razão sexual 

D. saccharalis 92,59 a 0,47 a 

S. cerealella 90,91 a 0,53 a 

A. kuehniella 95,27 a 0,50 a 

As médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 

 

Fase adulta 

 

Os dados apresentados na tabela 5 

apontam uma longevidade um pouco maior dos 

machos originados de larvas alimentadas com S. 

cerealella e A. kuehniella, em relação aos 

oriundos de larvas tratadas com D. saccharalis, 

sem, entretanto, haver diferença significativa 

entre os mesmos. Quanto as fêmeas, houve 

diferença significativa com larvas alimentadas 

com D. saccharalis e A. kuehniella. Tais 

resultados tanto para macho como para fêmea, 

diferiram dos observados por Nunez (1988) para 

a mesma espécie, que obteve médias de 36,00+ 

3,60 e 62,00+ 3,20 para machos e fêmeas, o 

mesmo não ocorrendo com os valores de Kubo 

(1993) para C. cubana. 

 
Tabela 5. Longevidade média, em dias, de machos e fêmeas de Ceraeochrysa cincta, alimentadas com 

ovos de Diatraea saccharalis, Sitotroga cerealla e Anagasta kuehniella. 

Alimento 

(ovos) 

Longevidade (dias) 

Machos Fêmeas 

D. saccharalis 63,00 + 12,32 a 63,70 + 9,10 a 

S. cerealella 68,70 + 10,04 a 66,40 + 15,60 ab 

A. kuehniella 68,60 + 15,60 a 72,20 + 15,26 a 

As médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 

 

Na tabela 6 podem-se observar os 

valores médios dos períodos de pré-oviposição, 

oviposição, pós-oviposição e efetivo de 

oviposição, sendo que estes resultados não 

apresentaram diferenças significativas, segundo 

Nunez (1988), trabalhando com C. cincta, 

obteve duração média de 21,00 + 3,20 dias para 

pré-oviposição; já, em relação ao período de 

oviposição, observou duração média de 36,00 + 

3,00 dias. 

 
Tabela 6. Duração média (em dias) dos períodos de pré-oviposição, oviposição, efetivo de oviposição e 

pós-oviposição de fêmeas originadas de Ceraeochrysa cincta, alimentadas com ovos de Diatraea 

saccharalis, Sitotroga cerealla e Anagasta kuehniella. 

Alimento  

(ovos) 

Período de pré-

oviposição 

Período de 

oviposição 

Efetivo de 

oviposição 

Período de pós-

oviposição 

D. saccharalis 4,20 + 0,63 a 52,50 + 10,28 a 47,00 + 9,35 a 6,40 + 0,70 a 

S. cerealella 4,30 + 0,67 a 54,50 + 10,64 a 44,70 + 8,36 a 7,60 + 0,51 a 

A. kuehniella 4,70 + 0,48 a 58,80 + 10,59 a 44,70 + 8,71 a 8,70 + 0,82 a 

As médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 

 

Observa-se na tabela 7 que não houve 

diferença significativa entre os tratamentos 

avaliados, em relação a produção de ovos 

inférteis. Quanto aos ovos inviáveis, houve 

diferença significativa, sendo que fêmeas 

originadas de larvas tratadas com A. kuehniella 

efetuaram o maior número médio de posturas 

inviáveis que as demais. Resultados 
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semelhantes foram obtidos por Nunez (1988) 

observando média de 482,00 + 76,20 ovos por 

fêmea de C. cincta. 

 
Tabela 7. Número médio de ovos viáveis e inviáveis produzidos por Ceraeochrysa cincta, oriundas de 

larvas alimentadas com ovos de Diatraea saccharalis, Sitotroga cerealla e Anagasta kuehniella. 

Alimento (ovos) Número de ovos viáveis Número de ovos inviáveis 

D. saccharalis 516,50 +120,20 a 8,30 + 1,49 b 

S. cerealella 511,30 + 111,30 a 7,20 + 1,23 b 

A. kuehniella 491,90 + 116,40 a 10,20 + 1,75 a 

As médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Ceraeochrysa cincta apresenta altos 

índices de viabilidade em todos os seus estádios 

para larvas alimentadas com ovos de D. 

saccharalis, S. cerealella e A. kuehniella; 

A duração dos períodos larval, pré-pupal 

e pupal de C. cincta são semelhantes para todos 

os alimentos utilizados, sendo que apenas o 

terceiro instar de larvas alimentadas com A. 

kuehniella é mais longo; 

As fêmeas oriundas de larvas com A. 

kuehniella mostram-se mais longevas que as 

demais; 

Todos os substratos testados podem ser 

utilizados na criação massal de C. cincta. 
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