
                                                                                       
 
 

Título do Projeto: Tecnologia de Criação e de Produção de Crisopídeo para o Controle 

Biotecnológico de Pragas Agrícolas 

Objetivo Geral: Desenvolver tecnologia de produção artificial de inimigo natural da família 

Chrysopidae, em laboratório, com potencial de ampliar para escala de produção comercial. 

Resumo: Pesquisadores tem estudado e desenvolvido técnicas de controle biológico para a 

mosca-negra-dos-citros, com o objetivo de permitir o convívio dos produtores de citros com esta 

praga abaixo do nível de dano econômico. Por meio de observações em campo, com o 

monitoramento de pomares comerciais de citros, verificou-se a ocorrência de um inseto 

controlando as formas jovens da mosca-negra-dos-citros (ninfas). Este inseto foi identificado 

como predador da família Chrysopidae, espécies desta família são conhecidos popularmente 

como “bicho-lixeiro”. Os crisopídeos são insetos predadores durante a fase de larva, apresentam 

elevada capacidade de busca, locomoção e alimentação de diversos insetos pragas, como os 

afídeos, pequenas lagartas, ácaros, cochonilhas, moscas brancas e pulgões. No entanto, para 

que o agricultor possa utilizar esse inimigo natural para proteger o pomar de citros, e reduzir a 

população de mosca-negra-dos-citros, é preciso que o inseto esteja disponível na proporção 

necessária. Para que a população do predador seja maior, são necessárias novas técnicas de 

criação. Por isso, pesquisas têm sido desenvolvidas pelo grupo de pesquisadores com o objetivo 

de criar o predador em laboratório, estabelecer a fase da larva que proporcione o maior índice 

de predação para mosca negra e aumentar a sua produção para liberação nos pomares de citros 

de pequenos produtores. Outros aspectos que estão em teste são: técnicas de criação artificial 

do predador, índice de predação em laboratório e semi-campo, número de indivíduos da 

população predadora que deve ser liberada na lavoura, interações com outros organismos 

presentes na cultura, entre outros. Esta técnica de controle biotecnológico de praga trará uma 

alternativa para o manejo da mosca-negra-dos-citros em Sergipe, disponibilizando para o 

produtor de citros um método eficiente sustentável, sem causar impacto ao meio ambiente, 

uma vez que utiliza organismo biológico de controle. É relatado na literatura a utilização de 

crisopídeos para o controle de outras pragas em diversas culturas, observando-se elevado índice 

de predação deste inseto sobre a praga alvo. Neste sentido, espera-se que esta pesquisa 

desenvolva uma tecnologia de produção de crisopídeos em laboratório, possibilitando a sua 

ampla distribuição nos pomares de citros infestados com mosca-negra, demonstrando a 

capacidade deste inimigo natural em integrar o manejo integrado desta praga e reforçando sua 

credibilidade para utilização em programas de controle biológico. 
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