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Resumo 

Num trabalho experimental analisou-se a influência da suplementação da alimentação de 

frangos de carne com larvas vivas de Hermetia illucens (mosca soldado negra) nas 

performances produtivas. O trabalho foi desenvolvido nas instalações avícolas da Lusiaves, 

S.A., com animais entre os 0 e os 28 dias de idade. O trabalho teve início ao terceiro dia de 

idade das aves, utilizando 1200 pintos, alojados em 24 parques (50 aves/parque) e divididos 

em três tratamentos experimentais (400 aves/tratamento). Foram eles, o tratamento controlo 

(C) em que os animais foram submetidos ao programa alimentar padrão “Racentro”, o 

tratamento “Larvas crescente” (LC) correspondendo ao programa padrão “Racentro” 

suplementado com quantidades crescentes de larvas ao longo do período de crescimento 

(aumentando 1 g de larvas por animal de 2 em 2 dias) e o tratamento “Larvas fixo” (LF) no 

qual o programa padrão “Racentro” foi suplementado com uma quantidade fixa de 5 g de 

larvas/animal/dia ao longo do período de produção. Para cada tratamento foram realizadas 8 

repetições (parques). Os animais foram pesados aos 0, 7, 14, 21 e 28 dias de idade. Por 

limitações na divulgação dos dados obtidos, impostas pela Lusiaves, alguns dados foram 

apresentados em valor relativo em relação ao primeiro dia ou à primeira semana. Os dados 

do desempenho produtivo foram obtidos por meio da pesagem dos animais, dos alimentos 

fornecidos, das sobras e dos registos dos animais que morreram durante o estudo. Com 

estes dados foram determinados e avaliados os indicadores produtivos: ganho médio diário 

relativo, peso vivo relativo das aves, ingestão média diária relativa, índice de conversão 

alimentar relativo e taxa de mortalidade. Nos resultados, não foram verificadas diferença 

estatística entre tratamentos no peso vivo relativo nem no ganho médio diário relativo ao 

longo do estudo. Em relação à ingestão média diária no período compreendido entre os 0 e 

os 7 dias, verificaram-se diferenças estatísticas significativas, tendo sido mais baixa no 

tratamento LF. Nos restantes períodos não foram detetadas diferenças estatísticas entre os 

tratamentos. Em relação ao índice de conversão, no período compreendido entre os 0 e os 7 

dias, 0 e 14 dias e 0 e 21 dias verificaram-se diferenças estatísticas significativas entre os 

tratamentos. Nestes períodos, os animais sujeitos aos tratamentos LC e LF tiveram um 

índice de conversão alimentar inferior aos animais que foram sujeitos ao tratamento 

controlo. Não foram verificadas diferenças estatísticas na taxa de mortalidade entre os 

diferentes tratamentos ao longo do estudo, sendo que no total do período de estudo a 

mortalidade total situou-se em 2 %. A análise económica mostrou que a suplementação 

aumentou o custo produção por quilograma de peso vivo. Foi ainda realizada uma análise 

sensorial, utilizando 10 peitos de frangos de cada tratamento, analisando-se os efeitos da 

suplementação nas características sensoriais da carne e duas análises microbiológicas das 
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larvas usadas no estudo. Os dados obtidos neste estudo demonstram que a suplementação 

com larvas de Hermetia illucens não teve efeitos negativos sobre os animais nem sobre os 

parâmetros produtivos, assumindo-se assim como uma possível fonte proteica de elevado 

valor. Igualmente a análise sensorial não indicou efeitos dos tratamentos.  

Palavras-chave: Larva, Hermetia illucens, Frango, Alimentação.
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Abstract 

This work seeks to analyze the influence of Hermetia illucens (black soldier fly) live larvae 

supplementation on productive performance of broilers. For this purpose, the study was 

carried out in poultry facilities of Lusiaves, S.A., with animals between 0 and 28 days of age. 

The experimental work began on the third day of the birds, with 1200 birds housed in 24 

parks (50 birds / park), divided into three experimental treatments (400 birds / treatment). 

The control treatment (C) in which the animals are submitted to the standard food program 

"Racentro", "Growing Larvae" (LC) treatment submitted to the standard food program 

"Racentro" and supplemented with increasing amounts of larvae along the growth period 

(increasing 1 g of larvae per animal every 2 days) and the treatment "Fixed Larvae" (LF) 

submitted to the standard "Racentro" feeding program and supplemented with a fixed 

amount of 5 g of larvae/ animal/ day, over the production period. For each treatment, 8 

replicates (parks) were performed. The animals were weighed at 0, 7, 14, 21 and 28 days of 

age. Due to limitations in the disclosure of data obtained, imposed by Lusiaves, some data 

will be presented in relative value in relation to the first day or the first week. The data for the 

evaluation of the productive performance were obtained by weighing the animals, the food 

provided, the leftovers and the animals that died during the study, evaluating the relative feed 

conversion ratio, relative average daily gain, mortality rate, relative daily intake and relative 

live weight. In the results, no statistical difference was observed in relation to relative 

average daily gain or relative live weight during the study. In relation to the relative average 

daily gain, it was possible to verify that in the period between 0 and 7 days, there were 

statistical significant differences, with the relative average daily gain being lower in the LF 

treatment. In the remaining periods no statistical differences were detected between the 

treatments. In relation to the relative conversion ratio, it was possible to verify that in the 

period between 0 and 7 days, 0 and 14 days and 0 and 21 days, there were statistically 

significant differences between treatments. In these periods, the animals subjected to the LC 

and LF treatments had a lower relative feed conversion ratio than the animals that were 

subjected to the control treatment. There were no statistical differences in mortality rate 

among the different treatments throughout the study, in the total of the study period the total 

mortality was 2%. The economic analysis showed that supplementation, increases the cost 

of production per kilogram of live weight. A sensorial analysis was carried out using 10 

chicken from each treatment, analyzing the effects of supplementation on the sensorial 

characteristics of the meat, also two microbiological analyzes of the larvae used in the study 

were performed. The data obtained in this study demonstrate that the supplementation with 
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larvae of Hermetia illucens don´t have negative effects on the animals, on the productive 

parameters or in the sensorial parameters. 

Keywords: larvae, Hermetia illucens, broiler, feed.



  

IX 

Índice 

1. Introdução ...................................................................................................................... 1 

2. Insetos na alimentação animal ....................................................................................... 3 

2.1. Importância ambiental dos insetos .......................................................................... 6 

2.2. Legislação e riscos da utilização de insetos na alimentação animal ........................ 8 

3. Mosca Soldado Negra (Hermetia illucens L.) .................................................................13 

3.1. Produção de larvas de Hermetia illucens ...............................................................16 

3.1.1. Condições ambientais .....................................................................................16 

3.1.2. Substrato alimentar .........................................................................................17 

3.2. Valor nutricional e análise química das larvas de Hermetia illucens .......................18 

4. Material e métodos ........................................................................................................23 

4.1. Descrição do ensaio ...............................................................................................23 

4.1.1. Alojamento ......................................................................................................23 

4.1.2. Tratamentos experimentais .............................................................................25 

4.1.3. Aves ................................................................................................................29 

4.1.4. Medições efetuadas ........................................................................................30 

4.2. Análise estatística ..................................................................................................32 

5. Resultados e discussões ...............................................................................................33 

5.1. Ganhos de Peso ....................................................................................................33 

5.2. Ingestão média diária .............................................................................................35 

5.3. Índice de conversão alimentar ................................................................................36 

5.4. Mortalidade ............................................................................................................37 

5.5. Análise de custo relativo por kg de peso vivo .........................................................38 

5.6. Resultados da análise sensorial .............................................................................39 

5.7. Resultados da análise microbiológica das larvas ...................................................40 

6. Conclusão .....................................................................................................................43 

7. Bibliografia ....................................................................................................................45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XI  

Índice de Figuras 

Figura 1 - Economia circular. ................................................................................................. 7 

Figura 2 - Mosca de Hermetia illucens L...............................................................................13 

Figura 3 - Ciclo de vida da Hermetia illucens L.. ...................................................................14 

Figura 4 - Primeiras 5 fases do estado larvar, seguido de estado de pré-pupa e pupa de 

Hermetia illucens. .................................................................................................................15 

Figura 5 - Quinta de São Francisco. .....................................................................................23 

Figura 6 - Disposição das cercas ao longo do pavilhão. .......................................................24 

Figura 7 - Disposição dos parques na granja experimental no pavilhão e distribuição dos 

tratamentos experimentais (C– Controlo; LC- Larvas Crescente; LF- Larvas Fixo). .............25 

Figura 8 - Comedouros de iniciação e de segunda idade. ....................................................30 

Figura 9 - Balança digital de piso. ........................................................................................30 

Figura 10 - Evolução do peso vivo relativo das aves nos diferentes tratamentos ao longo do 

ensaio. .................................................................................................................................35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080378
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080379
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080380
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080381
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080381
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080382
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080383
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080384
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080384
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080385
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080386
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080387
file:///C:/Users/João%20Lourenço/Desktop/Mestrado%20-UTAD/Estágio/Estágio_João_Lourenço_defin_R2.docx%23_Toc6080387


   

 

 

 

 



   

 XIII  

Índice de Tabelas 

Tabela 1 - Composição nutricional de matérias primas originárias de insetos. ...................... 5 

Tabela 2 - Conteúdo em proteína bruta e gordura bruta de larvas de Hermetia illucens 

alimentadas com diferentes substratos. ...............................................................................19 

Tabela 3 - Conteúdo em ácidos gordos (% dos ácidos gordos totais) de larvas de mosca 

soldado negra alimentadas com diferentes substratos. ........................................................19 

Tabela 4 - Conteúdo em aminoácidos (% MS) de larvas de mosca soldado negra 

alimentadas com diferentes substratos. ...............................................................................20 

Tabela 5 - Conteúdo em minerais (%MS) de larvas de Hermetia illucens utilizando diferentes 

substratos. ............................................................................................................................21 

Tabela 6 - Teor em cinzas (%MS) de larvas de Hermetia illucens em diferentes substratos.

 .............................................................................................................................................21 

Tabela 7 - Composição química (% do alimento) dos alimentos do programa alimentar 

padrão “Racentro” e período de administração. ...................................................................26 

Tabela 8 - Composição (%MS) das larvas desidratadas de Hermetia illucens (Fonte 

Entogreen, 2018). .................................................................................................................28 

Tabela 9 – Teores em energia metabolizável e em lisina de um quilograma de larvas vivas 

de Hermetia illucens com 40% de MS. .................................................................................28 

Tabela 10 - Estimativa das necessidades diárias de EM e lisina das aves (Aviagen, 2014), 

quantidades fornecidas de larvas nos tratamentos LF e LC e correspondente suplementação 

(em % das necessidades). ...................................................................................................29 

Tabela 11- Peso vivo relativo semanal e ganho médio diário relativo por semana e dos 0 aos 

28 dias. ................................................................................................................................34 

Tabela 12 - Ingestão média diária relativa semanal e dos 0 aos 28 dias de idade................36 

Tabela 13 - Índice de conversão alimentar relativo. ..............................................................37 

Tabela 14 - Taxa de mortalidade por semana e dos o aos 28 dias. ......................................38 

Tabela 15 - Custo por kg de peso vivo das larvas de Hermetia illucens. ..............................38 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 XV  

Índice de Quadros 

Quadro 1 - Resultados da análise sensorial. ........................................................................39 

Quadro 2 - Resultados da análise microbiológica das larvas. ...............................................40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisão Bibliográfica 

1 
 

1. Introdução 

A produção mundial de alimentos compostos para animais têm tido um crescimento 

significativo, atingindo cerca de mil milhões de toneladas em 2015, acompanhando o 

aumento do consumo de produtos de origem animal (IACA, 2016), principalmente nos 

países em desenvolvimento (FAO, 2015). Atualmente os ingredientes usados na formulação 

de alimentos compostos para animais incluem como fontes proteicas diversas matérias-

primas que são escassas em Portugal, e que representam um agravamento dos custos de 

produção, uma vez que os seus preços são, em geral, elevados (Entogreen, 2018). Neste 

sentido torna-se evidente a necessidade de encontrar alternativas sustentáveis às fontes 

proteicas tradicionais, de modo a diminuir a dependência, quer a nível nacional como a nível 

europeu (Murta et al., 2016). Os insetos surgem como uma fonte proteica alternativa capaz 

de satisfazer parte das necessidades mundiais em proteína (PROteINSECT, 2016). A sua 

produção beneficia de índices de conversão elevados, da possibilidade de ser realizada em 

grande escala utilizando poucos recursos, e da utilização de subprodutos de outras 

indústrias, evitando assim a utilização excessiva de solos (FAO, 2013) e contribuindo para o 

aumento da sustentabilidade alimentar (Murta et al., 2015). Entre os insetos, as larvas de 

Hermetia illucens caracterizam-se por serem uma fonte de proteína de elevado valor 

biológico, com um perfil em aminoácidos superior ao presente no bagaço de soja, tendo 

também elevados teores em ácidos gordos essenciais e outros nutrientes (Müller et al., 

2017). A procura de novas fontes proteicas impulsionou a realização de vários trabalhos 

científicos e experimentais sobre a utilização de insetos na alimentação de aves, como por 

exemplo, a suplementação da alimentação de frangos de carne com farinha de larvas de 

mosca domestica ou a substituição do bagaço de soja na matriz alimentar de frangos de 

carne por larvas de mosca soldado negra, tendo obtido resultados interessantes (Jozefiak et 

al., 2015). 

O presente trabalho de estágio teve como objetivo estudar a influência da 

suplementação com larvas vivas de Hermitia illucens nas performances produtivas de 

frangos de carne. Estudou-se a suplementação da alimentação com estas larvas em 1200 

frangos de carne em crescimento, utilizando três tratamentos experimentais, o tratamento 

controlo (C) que consistiu no programa alimentar padrão “Racentro”, o tratamento “Larvas 

crescente” (LC) correspondendo ao tratamento controlo suplementado com quantidades 

crescentes de larvas (aumento 1 g de larvas por animal de 2 em 2 dias) e o tratamento 
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“Larvas fixo” (LF) no qual o programa “Racentro” foi suplementado com uma quantidade fixa 

de 5 g de larvas/animal/dia ao longo do período de crescimento.  
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2.  Insetos na alimentação animal 

O crescimento contínuo da população mundial, que em 2050 atingirá os 10 mil 

milhões de pessoas (FAO, 2018), o aumento do rendimento per capita, o aumento do 

consumo por parte dos países em desenvolvimento, a mudança de hábitos alimentares 

(Altmann et al., 2018), a urbanização, as melhorias na saúde e a alteração do estilo de vida 

(Behre et al., 2017) impulsionaram a procura de produtos de origem animal, o que por sua 

vez aumentou a procura de matérias primas para produzir alimento para estes animas 

(Altmann et al., 2018).  

Mundialmente a produção de alimentos compostos para animais tem vindo a 

aumentar nos últimos anos, atingindo em 2015, mil milhões de toneladas, estando a 

produção de alimentos compostos para aves na liderança com 464 milhões de toneladas em 

2015, ou seja, cerca de 46% da produção total de alimentos compostos (Murta et al., 2016). 

Todavia, existe também preocupação com a competição que a utilização de 

matérias-primas vegetais na alimentação animal e com a competição que exercem com a 

alimentação humana. Por exemplo, entre 2012 e 2014, aproximadamente 838 milhões de 

toneladas de cereais, constituindo 34% da produção mundial, foram utilizados na 

alimentação animal e até 2050 é esperado que essa quantidade ultrapasse as 1000 milhões 

de toneladas (Dicke, 2018). Assim sendo, em 2050, 50% da produção global de cereais 

deverá ser usada na alimentação animal, podendo levar a um aumento da área útil arável 

(Dicke, 2018). 

Mais de 40 milhões de toneladas de proteínas de origem vegetal são importadas 

anualmente para os países da União Europeia, representando 80% do consumo total de 

fontes proteicas (Charlton et al., 2015). Destas, a soja é a fonte proteica mais utilizada na 

formulação de dietas de animais de produção, no entanto, nos últimos anos, surgiram 

preocupações com a produção de soja, em particular em tópicos como o valor no mercado 

mundial, a sustentabilidade da sua produção (Altmann et al., 2018), os seus impactos na 

biodiversidade, na fertilidade dos solos e nos recursos hídricos (Stamer, 2015). 

A farinha de peixe, é uma outra fonte proteica bastante utilizada, principalmente na 

formulação de planos alimentares para aquicultura, sendo que anualmente são necessárias 

16 a17 milhões de toneladas de peixe capturado em alto mar para garantir a produção desta 

matéria prima para a produção de farinha de peixe, colocando assim em risco as reservas 

marinhas (Stamer, 2015), 85% das quais se encontram totalmente exploradas ou sobre 
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exploradas (Dicke, 2018). Em Portugal, estes ingredientes são importados na sua maioria, e 

correspondem a uma parte muito significativa dos custos de produção, sofrendo os seus 

preços fortes flutuações (Murta et al., 2016). 

O recurso aos insetos na alimentação animal como fonte nutricional, surge assim 

como uma alternativa apresentada como possível solução para o futuro, uma vez que a sua 

utilização na alimentação animal apresenta as seguintes vantagens (Józefiak et al., 2016):  

• Podem ser alimentados com resíduos e subprodutos, reduzindo assim a 

contaminação ambiental e imputando valor aos subprodutos/ resíduos (Murta et 

al., 2016); 

• Utiliza menos recursos naturais quando comparados com outras espécies (Behre 

et al., 2017); 

• Aumento da sustentabilidade alimentar (Józefiak et al., 2016); 

• Tem um baixo índice de conversão (FAO, 2013); 

• Pode ser realizada em espaços confinados (Charlton et al., 2015); 

• Pode ser realizada em larga escala (Charlton et al., 2015); 

• Emitem relativamente poucos gases com efeito de estufa e pouco amoníaco 

(FAO, 2013); 

• Constituem poucos riscos de transmissão de zoonoses (FAO, 2013); 

• Utilizam menos recursos naturais quando comparados com outras espécies 

(FAO, 2013);  

• As matérias primas resultantes de insetos têm um elevado rendimento em peso 

edível (FAO, 2013). 

Apesar destas vantagens, a aceitação por parte do consumidor continua a ser uma 

das maiores barreiras à utilização de insetos como fonte de proteína na alimentação animal 

(FAO, 2013), embora, num estudo realizado pela PROteINSECT, 70% dos inquiridos aceita 

a incorporação de insetos nas dietas dos animais, sendo esta entendida pela população 

como uma produção mais sustentável (Behre et al., 2017).  

Atualmente, a utilização de matérias primas resultantes de insetos na alimentação 

animal representa um nicho de mercado na União Europeia com um interesse crescente 

(European Food Safety Authority, 2015), mas não pode ser comparada às matérias primas 

convencionais (Behre et al., 2017). A indústria da produção de insetos está em crescimento 

e investigação sobre os métodos de produção está a desenvolver-se. Este crescimento 
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depende das circunstâncias socioeconómicas e específicas do local, o que determina a 

disponibilidade, utilização, quantidade e qualidade do produto final (Behre et al., 2017). 

As principais investigações têm-se focado nas larvas dos besouros tenébrio 

(Tenebrio molitor), da mosca doméstica (Musca domestica), da mosca soldado negra 

(Hermetia illucens), e em insetos pertencentes à ordem Orthoptera, por exemplo gafanhotos 

e grilos  (Józefiak et al., 2016). Segundo a FAO (2013), estas espécies juntas têm a 

capacidade de converter 1,3 biliões de toneladas de resíduos e subprodutos por ano.  

A composição nutricional das matérias primas resultantes de insetos (Tabela 1) varia 

consideravelmente. Na bibliografia, encontram-se valores de proteína entre os 41 e os 76%, 

gordura bruta entre os 9% e os 23% e energia bruta entre 4800 e as 6500 kcal/ kg MS. 

Mesmo em produtos originários da mesma espécie, apresentam variações significativas 

uma vez que são muito condicionados pela fase do ciclo de vida do inseto, maneio e 

alimento (substrato) fornecido ao longo do ciclo de vida (Józefiak et al., 2016). 

Os insetos contêm quantidades significativas de fibra, medida em fibra bruta (FB), 

fibra ácido-detergente (ADF) ou em fibra neutro-detergente (NDF) (Finke, 2007). A quitina é 

a forma mais comum de fibra nos insetos, baseada numa semelhança estrutural entre a 

celulose e a quitina (Finke, 2007). 

Tabela 1 - Composição nutricional de matérias primas originárias de insetos. 

Matéria-Prima 
Proteína 

(%MS) 

Energia 

(Kcal/ kg 

MS) 

Gordura 

Bruta 

(%MS) 

Fibra Bruta 

(%MS) 

Cinza 

(%MS) 
Referências 

Pupa de musca 

domestica 
63,0 - 76,2 4800 14,4 - 16,1  15,7 5,5 - 9,8 

Józefiak et al., 

2016 

Larva de tenebrio 

molitor 
45,1 - 60,3 6401 - 6520 25,0 - 43,1 5,1-8,8 1,0 - 4,5 

Józefiak et al., 

2016 

Larva de tenebrio 

molitor 
41,1 - 45,0 5278 15,0-35,0 7,0 14,6 - 28,4  

Józefiak et al., 

2016 

Larva de hermetia 

illucens  
38,0 - 60,4 4776 - 5732 9,0-26,0  1,6 - 8,6 3,1 - 17,3 

Józefiak et al., 

2016 

Farinha de hermetia 

illucens  
55,3 5827 18,0  - - 

Schiavone et al., 

2017 

Farinha de larva de 

musca domestica 
60,4 4800 14,1 8,6 10,7 

Pieterse et al., 

2014 

Farinha de pupa de 

musca domestica 
76,23 4877 14,1 15,71 7,7 

Pieterse et al., 

2014 

Larva de tenebrio 

molitor 
46,4 6401 32,7 4,58 2,86 

Ravzanaadii et al., 

2012 

Farinha de tenebrio 

molitor 
52,4 5827 28,0 - - 

De Marco et al., 

2015 

Locusta migratória 

desidratado 
42,2 - 58,6 4800-5000 18,9 - 20,3 14,2-17,1 5,7- 6,7 Mohamed, 2016 

Anabrus simplex 

desidratado 
59,8 5493 13,3 8,2 6,5 Feedipedia, 2013 
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2.1. Importância ambiental dos insetos 

A produção animal e agrícola tem sido decisiva na sustentabilidade dos sistemas 

agrícolas tradicionais, não só pela transformação de alimentos e nutrientes a serem usados 

na alimentação humana como pelo fornecimento de subprodutos para a fertilização de solos 

(Murta et al., 2015). A intensificação dos sistemas de produção levou a que os animais 

passassem a estar confinados a espaços mais reduzidos e a serem alimentados 

diretamente com produtos agrícolas. Por outro lado, a intensificação da produção agrícola, 

leva por vezes a uma elevada produção de desperdícios, quer sejam aqueles que não 

chegam ao consumidor final, sejam os que não chegam a ser vendidos por excesso de 

oferta ou degradação dos produtos (Murta et al., 2015). Devido à ausência de soluções 

“orgânicas” compatíveis este desperdício tem como destino aterros ou compostagem, o que 

leva a uma grande perda de energia e recursos. Em Portugal perdem-se todos os anos 

cerca de 1 milhão de toneladas de alimentos, dos quais 400 mil toneladas na produção e 

transformação (Entogreen, 2018). Este desperdício alimentar levou à criação de medidas, 

quer a nível nacional quer a nível mundial, que defendem a sua diminuição através de uma 

economia circular, com medidas que abrangem todo o ciclo, desde a produção e consumo 

até à gestão de resíduos, incluindo o desenvolvimento de um mercado secundário de novas 

matérias-primas (Murta et al., 2016) como as resultantes dos insetos. Se tivermos em 

atenção que 27% de toda a produção agrícola mundial não será aproveitada, ficamos com 

um saldo em resíduos de 1,6 a 1,3 mil milhões de toneladas, que poderiam ser usadas 

como subprodutos para alimentação de insetos (van Huis et al., 2017). 

A adoção de estratégias eficientes de gestão de efluentes, juntamente com a 

realização de boas práticas agrícolas, poderá prevenir as emissões de gases e as perdas de 

matéria orgânica, amenizando alguns problemas de degradação dos solos agrícolas (Murta 

et al., 2015). Uma das soluções propostas é a criação de uma economia circular (Figura 1), 

de modo a (Entogreen, 2018): 

1. reduzir resíduos e valorizar ao máximo a cadeia de valor, indo ao encontro das 

metas europeias; 

2. fornecer fontes nutricionais alternativas para a indústria de alimentos compostos 

para animais, principalmente de proteína, desenvolvendo opções que conduzam 

a uma menor dependência do mercado internacional;  
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3. reduzir a utilização excessiva de solos, associada à produção de alimentos para 

animais, e a necessidade de adubos minerais, cuja produção tem impactos 

ambientais negativos, desenvolvendo novas soluções pela conversão de 

resíduos em fertilizantes orgânicos. 

 

 

 

 

 

 

 

A criação de insetos como fonte alternativa de proteína, pretende inserir-se assim 

nos moldes de um sistema de economia circular (FAO, 2013), uma vez que através da 

utilização de subprodutos e desperdícios, origina-se uma fonte proteica alternativa para a 

alimentação animal (larvas, pupas, farinha de insetos, óleo extraído de larvas) (Dicke, 2018) 

e ainda adubo orgânico que pode voltar a ser usado na agricultura, completando assim o 

ciclo (Murta et al., 2015). Este adubo orgânico é obtido a partir dos resíduos do substrato 

alimentar, constituído na sua maioria por resíduos de exoesqueleto (rico em quitina) e 

excrementos de inseto (Dicke, 2018). 

Não é só através da conversão de desperdícios em fontes proteicas que os insetos 

têm apenas impactos positivos na sustentabilidade ambiental, uma vez que a sua produção 

,se comparada com outras espécies pecuárias, resulta numa menor produção de gases com 

efeitos de estufa (Barragan-Fonseca et al., 2017), (FAO, 2013) e numa redução da 

quantidade de recursos naturais para produzir um quilo de produto final (FAO, 2013), (Van 

Raamsdonk et al., 2017). Por exemplo, se comparado com outras espécies pecuárias o 

consumo de água na produção de insetos é mais baixo (Dicke, 2018), uma vez que grande 

Figura 1 - Economia circular. 
Fonte: Entogreen. 
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parte das espécies de insetos são capazes de extrair água dos alimentos que consomem 

(Rumpold et al., 2012). 

Os insetos são espécies poiquilotérmicas, e por essa razão, o índice de conversão é 

mais baixo que as restantes espécies pecuárias, uma vez que não mobilizam energia para o 

aquecimento corporal (Van Raamsdonk et al., 2017). Para as restantes espécies pecuárias 

o índice de conversão depende muito da espécie e do tipo de maneio produtivo, levando a 

uma maior necessidade de alimento e recursos naturais (van Huis et al., 2015). Segundo um 

estudo realizado por Pimentel et al. (2003) são precisos 6 kg de proteína vegetal para 

produzir 1 kg de proteína animal de boa qualidade. Pimentel et al. (2003) (tendo como 

referência um sistema de produção americano) concluiu que para produzir 1 kg de peso vivo 

de frango são precisos 2,5 kg de alimento, para 1 kg de peso vivo de porco são precisos 5 

kg de alimento, enquanto que para produzir 1 kg de grilos vivos são precisos 1,7 kg de 

alimento.  

A eficiência da produção de insetos é reforçada pelo elevado rendimento que estes 

produtos têm em fração edível. Pimentel et al. (2003) salienta, que a percentagem edível e 

digestível dos grilos representa 80% do seu peso vivo enquanto que para aves e suínos 

representa 55% e bovinos 40%. 

2.2. Legislação e riscos da utilização de insetos na 

alimentação animal 

Existe falta de informação e de dados científicos no que se refere aos riscos 

provocados pela administração de insetos quer na alimentação animal como na humana 

(European Food Safety Authority, 2015), pelo que a sua utilização deverá ser vista com 

precaução. 

As matérias primas derivadas de insetos são cada vez mais abundantes na 

alimentação animal como fontes alternativas de proteína. Para acolher estas alternativas a 

União Europeia viu-se obrigada a alterar legislação, que não as tinha em consideração 

(Soest, 2017). A legislação europeia abarca quer a produção das matérias primas com 

origem nos insetos quer a sua utilização na alimentação animal. 

De acordo com o regulamento (EC) Nº 1069/2009, os insetos são considerados 

como animais de produção. Como consequência, os alimentos para insetos devem 
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satisfazer os mesmos requisitos que os outros tipos de matérias primas utilizadas para 

alimentar outros animais de produção (Purschke et al., 2017). 

A utilização de proteínas animais em alimentação animal encontra-se proibida ao 

abrigo do artº 7º do Regulamento (CE) nº999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 22 de maio, que estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de 

determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis (Murta et al., 2016). Contudo, a 

partir de 1 de Julho de 2017, através de derrogações àquela interdição, sob a forma do 

regulamento nº 2017/893, foi autorizado o uso de proteína proveniente de insetos na 

alimentação de peixes produzidos em aquacultura e ainda animais de companhia (Soest, 

2017). Esta reforma veio ainda acompanhada do regulamento nº 2017/1017, que vem alterar 

as descrições dos produtos processados de proteínas e gorduras de insetos, e exigir que se 

seja declarada a espécie animal que constitui o produto e a fase do ciclo de vida dos insetos 

utilizados. A autorização está limitada a sete espécies de insetos, a mosca soldado negra ( 

Hermetia illucens), a mosca domestica (Musca domestica), o bicho da farinha (Tenebrio 

molitor), o escaravelho búfalo (Alphitobius diaperinus), o grilo doméstico (Acheta 

domesticus), o grilo raiado (Gryllodes sigillatus) e grilo do campo (Gryllus assimilis) 

(Mcdougal, 2018). 

 A segurança associada à utilização de insetos na alimentação animal não está 

totalmente definida e padece de poucos estudos que analisem o risco da sua utilização em 

animais de produção (Charlton et al., 2015). O risco associado ao fornecimento de insetos 

na alimentação animal depende da espécie do inseto fornecido, uma vez que existem 

espécies que podem conter metabolitos ou proteínas tóxicos para uma determinada espécie 

animal (Charlton et al., 2015).  

A segurança das matérias primas com origem animal para alimentação animal 

depende também de possíveis contaminações microbianas ou outras que possam transmitir. 

Os possíveis riscos de contaminação têm origem no microbioma (incluindo bactérias, vírus e 

fungos) presentes no trato intestinal e na superfície corporal dos insetos que podem 

representar um risco para os animais quando utilizados na sua alimentação (European Food 

Safety Authority, 2015). Estes microbiotas são essenciais para o metabolismo, para o 

comportamento e sobrevivência dos insetos (European Food Safety Authority, 2015). Os 

insetos processados com intuito de serem administrados como alimento a animais são, em 

geral, fornecidos ainda com o conteúdo intestinal, e mesmo que o intestino já tenha sido 



Revisão Bibliográfica 

10 
 

esvaziado antes do abate, este conteúdo poderá contaminar a carcaça (European Food 

Safety Authority, 2015).  

Segundo Mcdougal (2018), os insetos devem ser alimentados com um substrato 

autorizado. O anexo III do Regulamento (CE) n.º 767/2009 proíbe a alimentação de insetos 

com matérias-primas originárias de fezes e conteúdos do trato digestivo (European Food 

Safety Authority, 2015). Caso os insetos sejam alimentados com substratos provenientes de 

desperdícios biológicos humanos, carne de ruminantes, conteúdo intestinal de ruminantes 

ou desperdícios alimentares de origem animal, há a possibilidade de haver risco de 

transmissão de encefalopatia espongiforme, uma vez que pode ainda existir no trato 

intestinal dos insetos formas infeciosas como os priões (Charlton et al., 2015). 

A flora microbiana dos insetos é composta por bactérias de diferentes géneros, como 

Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Proteus, Pseudomonas, Escherichia, Micrococcus, 

Lactobacillus e Acinetobacter (European Food Safety Authority, 2015). Segundo European 

Food Safety Authority (2015), as bactérias entomopatogénicas em geral não apresentam 

riscos para animais e para o homem uma vez que o hospedeiro é filogeneticamente 

diferente. Todavia algumas bactérias como Salmonella, Campylobacter e E.coli. podem 

estar presentes. O substrato alimentar, o processo de maneio dos insetos, o processamento 

e o tipo de conservação dos insetos, podem ditar o aparecimento destas bactérias. A 

seleção do substrato assume-se assim como um importante fator para garantir a segurança 

alimentar. De facto, os agentes patogénicos que possam estar presentes no substrato 

podem ser transferidos para o trato intestinal larvar ou para a cutícula e subsequentemente 

causar doenças aos animais ou às pessoas que consomem os produtos derivados desses 

animais (Wynants et al., 2018). 

As resistências a antibióticos são outro risco que pode advir da utilização de 

matérias-primas originárias de insetos, uma vez que em produções de insetos em grande 

escala, há por vezes necessidade de combater surtos de bactérias, fungos, microsporídios, 

que se não forem controlados podem levar a fraco crescimento ou mesmo a perdas totais 

das colonias de insetos (European Food Safety Authority, 2015). 

Outro dos riscos associado a matérias primas com origem em insetos, quer sejam 

criados em estado selvagem ou em condições controladas, é a potencial contaminação com 

resíduos de produtos químicos, fitofármacos, medicamentos veterinários ou metais pesados 

(Pb, Hg, Cd, Zn e As) ingeridos através do substrato ou pela água (Purschke et al., 2017). A 
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acumulação de resíduos, em particular antibióticos e pesticidas é preocupante uma vez que 

pode aumentar as resistências a antibióticos das espécies animais que ingerirem estes 

insetos (Charlton et al., 2015). 

O uso de desperdícios alimentares ou resíduos agrícolas como alimento para os 

insetos levantam também preocupações, nomeadamente em termos da segurança 

microbiológica e a formação de micotoxinas (Charlton et al., 2015). A presença de 

micotoxinas nos alimentos derivados de insetos, provocadas por fungos, têm especial 

toxicidade nas aves, uma vez que longas exposições podem provocar envenenamento, 

mutações e efeitos carcinogénicos (Purschke et al., 2017). 

Os insetos podem conter diversos vírus sendo a maioria apenas patogénica para 

invertebrados e não para humanos ou animais, são portanto, uma das principais 

preocupações dos produtores de insetos, uma vez que podem causar perdas de produção 

(Eilenberg et al., 2015). Os insetos, podem sim, ser um vetor replicador de vírus que podem 

infetar animais e o homem, dai ser importante, um boa tecnologia de processamento das 

matérias primas originárias de insetos e um substrato que não origine riscos de 

transmissões (European Food Safety Authority, 2015). 

Em relação à transmissão de fungos, os insetos podem ser portadores de fungos que 

podem apresentar riscos para animais e para humanos, embora estes riscos possam ser 

mitigados através de um bom processamento, armazenamento e planos higiénicos ao longo 

de toda a cadeia de produção (European Food Safety Authority, 2015).  

Segundo a European Food Safety Authority (2015), não existem riscos de 

transmissão de parasitas entre insetos produzidos em grande escala e o homem ou animais, 

desde que sejam tomadas as medidas de segurança alimentar (congelamento e tratamento 

térmico) e higiénicas ao longo de toda a cadeia produtiva, uma vez que se estas medidas 

forem bem implementadas não há hipóteses do parasita concluir o ser ciclo de vida.  
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3. Mosca Soldado Negra (Hermetia illucens L.) 

No trabalho experimental será utilizada a mosca soldado negra, pelo que nesta 

revisão se fará uma abordagem sobre o seu ciclo de produção e características. 

A mosca soldado negra (Hermetia illucens L.) (Figura 2) pertence à ordem Díptera, 

da família Stratiomyidae (Tran et al., 2015), sendo originária de zonas tropicais, subtropicais 

e quentes da América e da Austrália (Park, 2016). Atualmente, devido às rotas migratórias 

das populações (Caruso et al., 2013), pode ser encontrada em várias regiões do mundo, 

principalmente em regiões tropicais ou quentes entre os 45ºN e 40ºS (Tran et al., 2015). 

Este inseto, não é considerado uma praga, não aparecendo na lista dos organismos 

portadores de vetores patogénicos (Caruso et al., 2013). 

A Hermetia illucens é um inseto que sofre metamorfose completa, ou seja, entre a 

transição da fase larvar para a adulta passa pela fase de ninfa (Caruso et al., 2013). Em 

adulta, a mosca soldado negra caracteriza-se pela sua forma do tipo vespa, medindo entre 

15-20mm (Tran et al., 2015), possuem duas longas antenas, um par de asas bem 

desenvolvidas e três pares de patas (Caruso et al., 2013). As fêmeas são maiores que os 

machos, sendo possível diferenciar os dois géneros através da observação do segmento 

abdominal (Caruso et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mosca de Hermetia illucens L.  

Fonte: www.standardmedia.co.ke 
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Figura 3 - Ciclo de vida da Hermetia illucens L.. 

Fonte: Adaptado de Viaorganica.org 

 

O ciclo de vida da mosca soldado negra varia com o tipo de população (cativeiro ou 

selvagem) e com as condições ambientais, tais como, temperatura, humidade, intensidade 

da luz e quantidade/ qualidade do substrato alimentar (Caruso et al., 2013). São 5 as fases 

(Figura 4) que constituem o ciclo de vida da Hermetia illucens (Figura 3): ovo, larva, pré-

pupa, pupa e fase adulta (Oliveira et al., 2015). A duração média do ciclo varia entre 40-43 

dias, tendo o seu início aquando do acasalamento entre machos e fêmeas adultos (Tan, 

2015). A copula ocorre em pleno voo, sendo a atividade reprodutiva tanto maior quanto 

maior for a luminosidade do local. Após o términus da cópula a fêmea escolhe um local 

próximo de uma fonte de matéria orgânica em decomposição e inicia a deposição dos ovos 

(Tan, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Durante a postura dos ovos, que dura 4 a 5 dias, uma fêmea é capaz de depositar 

500 a 1000 ovos. Estes caracterizam-se pelo seu pequeno tamanho ovoide, 

aproximadamente 1 mm e pela coloração esbranquiçada (Park, 2016). Os ovos são 

depositados em fila, em local protegido dos predadores e perto de fontes de alimento para 

as futuras larvas (Caruso et al., 2013). 

A fase larvar inicia-se após a eclosão. Durante este período de desenvolvimento, as 

larvas possuem uma mandibula, que permite que estas consumam entre 25 a 500 mg de 

substrato alimentar/dia (Tran et al., 2015). Em condições ideias, a duração da fase larvar é 
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Figura 4 - Primeiras 5 fases do estado larvar, seguido de estado de pré-pupa e pupa de Hermetia 
illucens. 

Fonte: Tran et al., 2015.  

de aproximadamente 15 dias. Se as condições ambientais ou o substrato alimentar forem 

desfavoráveis, este período pode prolongar-se até aos 4-5 meses (Park, 2016). 

No final da fase larvar (pré-pupa), a larva esvazia o seu trato digestivo, parando de 

se alimentar e mover, procurando depois um local seco e protegido para permanecer 

durante a fase de pupa (Tran et al., 2015).  

A fase de pupa, varia entre os 9 dias a 5 meses, dependendo das condições 

ambientais (Oliveira et al., 2015). Neste período de vida, o exoesqueleto escurece e a pupa 

segue desenvolvendo-se no seu interior (Park, 2016). Assim que a mosca adulta de Hermitia 

illucens emerge do exoesqueleto inicia o acasalamento e posteriormente a ovo deposição, 

uma vez que só têm entre 5-14 dias de vida (Caruso et al., 2013), repetindo assim o ciclo 

(Park, 2016). Durante este período, os adultos não se alimentam (Tran et al., 2015), 

dependendo apenas das suas reservas (F. Oliveira et al., 2015). 
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3.1. Produção de larvas de Hermetia illucens  

3.1.1. Condições ambientais  

A mosca soldado negra é muito sensível ao ambiente em que se encontra, por essa 

razão a sua produção necessita de um controlo ambiental constante, de modo a obter o 

máximo rendimento possível (Park, 2016). 

A temperatura ideal, varia consoante as fases de desenvolvimento da mosca soldado 

negra. Durante a fase de incubação, a temperatura aconselhável segundo Newton (2015) e 

Caruso et al. (2013) varia entre os 20 a 30º C. Já durante a fase larvar, segundo (Newton, 

2015) a temperatura ideal situa-se nos 20ºC, embora esta temperatura possa variar 

dependendo da atividade alimentar e da capacidade das larvas gerarem calor através do 

seu metabolismo. Segundo Park (2016), durante a fase adulta a temperatura ótima é de 

27ºC uma vez que segundo o mesmo valores superiores a 27ºC levam ao aumento do 

metabolismo, diminuindo o tempo de vida das moscas e o tamanho das mesmas, já (R. 

Newton, 2015) é um pouco mais flexível defendendo que a temperatura pode variar entre os 

25ºC e os 35º C. Tran et al. (2015) recomenda durante a fase do acasalamento e ovo 

deposição temperaturas entre 24-40ºC. 

O teor de humidade relativa (HR), assume um papel fundamental durante a fase de 

ovo, uma vez que teores baixos de HR (<25%) levam à desidratação dos mesmos e 

aumentam as taxas de mortalidade, reduzindo a eficiência na eclosão (Park, 2016). Holmes 

et al. (2012) concorda com Park (2016), acrescentando ainda que humidades relativas 

superiores a 70% podem levar a atrasados no desenvolvimento. 

A luz desempenha um papel fundamental, principalmente durante o acasalamento, 

uma vez que é necessária para que os animais acasalem, sendo que a época de 

acasalamento na natureza decorre durante o período do Verão quando os fotoperíodos são 

longos e a luz mais intensa. As moscas adultas são fotossensíveis e necessitam de 

espectros de luz longo (Dortmans et al., 2017). Segundo Park (2016), comprimentos de 

ondas superiores a 450 a 700 nm é o recomendado para despertar comportamento sexual 

nos adultos de mosca soldado negra. 
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3.1.2. Substrato alimentar 

Uma ampla gama de matérias primas orgânicas (denominado substrato alimentar) 

podem ser usadas como fonte de nutrientes para criação de insetos. O tipo de substrato 

utilizado na produção de insetos dependerá do quadro legislativo em vigor, na 

disponibilidade da matéria prima, do plano de produção, da espécie e do custo. Devido aos 

diferentes requisitos, a preferência do substrato será diferente entre as diferentes espécies 

de insetos (European Food Safety Authority, 2015).  

Fazendo cumprir a legislação, os principais substratos alimentares aplicados na 

produção europeia de insetos incluem alimentos para animais comerciais, desperdícios 

alimentícios que não contenham carne e peixe nem tenham sido utilizados na alimentação 

humana (exemplo: excedentes de produção, produtos disformes ou alimentos com o prazo 

de validade expirado que tenham sido produzidos em conformidade com a legislação 

alimentar da União Europeia) e os coprodutos da produção primária de alimentos de origem 

não animal (European Food Safety Authority, 2015). 

A qualidade do substrato usado para alimentar as larvas de mosca soldado negra 

assume uma grande importância, uma vez que irá assegurar um bom crescimento das 

larvas, garantir segurança alimentar e sanidade ao produto final (Purschke et al., 2017), 

condicionar o teor em nutrientes e o valor nutricional dos produtos resultantes das larvas de 

mosca soldado negra (Tschirner et al., 2015). 

Segundo estudos realizados por Spranghers et al. (2017) as larvas de Hermetia 

illucens têm preferência por substratos originários de fruta podre, restos vegetais e estrume, 

em relação a subprodutos alimentares de origem humana, que por serem ricos em gordura 

dificultam o desenvolvimento das larvas. Spranghers et al. (2016), acrescenta ainda que em 

comparação com os restantes substratos, substratos originários de desperdícios de restos 

vegetais permitem obter larvas de mosca soldado negra de qualidade superior para a 

alimentação animal. Os teores de gordura e cinzas nas matérias primas com origem nos 

insetos parecem depender do substrato, verificando-se que larvas criadas em substratos 

ricos em energia dão origem a pré-pupas com elevado teor em gordura e teores mais 

elevados em ácidos gordos de cadeia média (Spranghers et al., 2016). 
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3.2. Valor nutricional e análise química das larvas de 

Hermetia illucens 

As larvas de Hermetia illucens na forma viva, trituradas ou farinadas, são uma fonte 

nutricional com teores elevados em proteína, aminoácidos essenciais e gordura, adaptadas 

a serem utilizadas na alimentação animal (Onsongo, 2017). As larvas, assim como os 

compostos específicos isolados das larvas (por exemplo: proteína, gordura e quitina) têm 

um grande potencial para serem usados na aquicultura, na alimentação animal e na 

alimentação humana (Wynants et al., 2018). O valor nutricional e químico das larvas de 

Hermetia illucens varia com o método de produção, do substrato alimentar (qualidade e 

quantidade), o processamento e o estado larvar  (European Food Safety Authority, 2015).  

O teor em matéria seca das larvas de Hermetia illucens é elevado, variando entre 35 

a 45 % segundo Makkar et al. (2014), 36 a 40% segundo Caruso et al. (2013) e 40% 

(Entogreen,2018). O teor em matéria seca das larvas de Hermetia illucens varia com a dieta 

e aumenta ao longo do estado larvar (Barragan-Fonseca et al., 2017). 

O valor energético das larvas de Hermetia illucens é elevado, variando entre 4222 

Kcal/kg MS (Entogreen, 2018) e as  5688 Kcal/kg MS (De Marco et al. 2015).  

Na composição das larvas de mosca soldado negra o teor proteico (varia entre 37 a 

63% da MS) e de gordura (7 a 39% da MS) (Tabela 2) são influenciado pelas características 

do substrato alimentar (Barragan-Fonseca et al., 2017). Barragan-Fonseca et al. (2017). 

refere que as larvas alimentadas com substrato originário de estrume de aves de capoeira, 

têm maior teor em gordura e um maior crescimento das larvas em relação aos restantes 

tipos de substratos. Segundo este autor, larvas de Hermetia illucens alimentadas com 

estrume de suíno têm maior teor proteico do que as alimentadas com substrato de estrume 

de bovino ou com um substrato à base de gramíneas. 
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Tabela 2 - Conteúdo em proteína bruta e gordura bruta de larvas de Hermetia illucens alimentadas 
com diferentes substratos. 

Substrato PB (%MS) GB (%MS) Referências 

Estrume de bovino 42,1 34,8 Li et al. (2011) 

Estrume de aves 40,1 27,9 Barragan-Fonseca et al. (2017) 

Estrume de suíno 43,6 26,4 Barragan-Fonseca et al. (2017) 

Frutos e vegetais 38,5 6,6 Barragan-Fonseca et al. (2017) 

Subprodutos agrícolas 58 12 Entogreen (2018) 

Restos alimentares 40 a 60 42 a 49 Makkar et al. (2014) 

Estrume de aves - 15 a 25 Makkar et al. (2014) 

Sobras de peixe 57,9 34,6 Barragan-Fonseca et al. (2017) 

O elevado valor de gordura bruta das larvas, verificado utilizando diversos 

desperdícios alimentares como substrato (Tabela 2), não é necessariamente positivo, uma 

vez que segundo Barragan-Fonseca et al. (2017), dado pode afetar negativamente a 

digestibilidade e a palatabilidade da dieta de algumas espécies animais. 

O perfil de ácidos gordos das larvas e pupas depende da composição em ácidos 

gordos do substrato (Tabela 3) e ainda da biossíntese dos ácidos gordos (Barragan-

Fonseca et al., 2017). A matéria gorda das larvas de Hermetia illucens contêm 58 a 72% de 

ácidos gordos saturados e 19 a 40% de ácidos gordos mono e polinsaturados (Barragan-

Fonseca et al., 2017). O perfil em ácidos gordos das larvas de Hermetia illucens é, em geral, 

rico em ácidos gordos de cadeia média, particularmente em ácido láurico, palmítico e oleico 

(Spranghers et al., 2017). O ácido laúrico é conhecido por ter uma atividade antiviral, 

antibacteriana, tendo efeito antimicrobiano na microflora intestinal dos monogástricos, 

especialmente contra bactérias Gram positivas (Gasco et al., 2018).  

Tabela 3 - Conteúdo em ácidos gordos (% dos ácidos gordos totais) de larvas de mosca soldado 
negra alimentadas com diferentes substratos. 

Ácidos Gordos 
Estrume de 

bovino 
Estrume de aves 

Estrume de 

suíno 

Subprodutos 

agrícolas 

Estrume 

de cavalo 

Ácido láurico 26,7 47 46,6 49,3 44,8 28,1 

Ácido mirístico 3,9 6,5 9,2 6,8 8,4 6,7 

Ácido palmítico 16,9 15 12,7 10,5 10,7 22,0 

Ácido esteárico 5,3 2,2 2,1 2,8 1,9 5,1 

Ácido oleico 26,1 10,2 - 11,8 12,5 22,9 

Ácido linoleico 4,5 9,4 - 3,7 0,6 2,1 

Ácido palmitoleico 5,1 3,4 - 3,5 7,0 8,2 

Ácido cáprico 3,1 0,9 - - - 2,8 

Ácido α-linolênico 0,2 0,6 0,8 0,1 - - 

Referências 

Barragan-

Fonseca et 

al. (2017) 

Li et al. 

(2011)  

Barragan-

Fonseca et 

al. (2017) 

Barragan-

Fonseca et 

al. (2017) 

Entogreen 

(2018) 

Moula et 

al. (2017) 

As larvas de mosca soldado negra têm um perfil de aminoácidos adequado às 

necessidades animais, principalmente em lisina (6 a 8% da proteína) e metionina (1,7 a 
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2,4% da proteína), por outro lado, a cistina e treonina apresentam baixas concentrações 

(Onsongo, 2017). A composição de aminoácidos das larvas depende da composição em 

aminoácidos da dieta (Tabela 4). Tran et al., (2015) verificaram que larvas alimentadas com 

substrato à base de estrume de bovino, têm um melhor perfil de aminoácidos comparadas 

com as que são alimentadas com estrume de aves ou suínos. 

Tabela 4 - Conteúdo em aminoácidos (% MS) de larvas de mosca soldado negra alimentadas com 
diferentes substratos. 

Aminoácidos 
Estrume 

de bovino 

Estrume de 

aves 
Estrume de suíno 

Subprodutos 

agrícolas 

Alanina 3,7 2,3 3,02 2,55 2,7 

Lisina 3,4 2,14 2,62 2,21 2,0 

Ornitina - - - - 0,1 

Fenilalamina 2,2 1,53 2,0 1,49 1 

Arginina 2,2 2,12 2,65 1,77 1,6 

Glicina 2,9 2,31 2,28 2,07 1,9 

Histidina 1,9 1,16 1,18 0,96 0,9 

Isoleucina 2,0 1,55 2,03 1,51 1,3 

Prolina 3,3 2,27 2,39 2,12 1,7 

Serina 0,1 2,8 1,68 1,47 1,3 

Treonina 0,6 1,87 1,78 1,41 1,3 

Tirosina 2,5 2,62 3,08 2,38 2,0 

Valina - - - - 1,9 

Ácido glutâmico 3,8 2,75 3,78 3,99 3,1 

Ácido aspártico 4,6 1,36 3,72 3,04 3,1 

Leucina 3,5 2,6 3,1 2,61 2,1 

Metionina 0,9 0,78 0,74 0,83 - 

Triptofano 0,2 0,63 - 0,59 - 

Referências 
Makkar et 

al. (2014) 

Barragan-

Fonseca et al. 

(2017) 

Newton (2005) 

Arango 

Gutiérrez et al. 

(2004) 

Entogreen (2018) 

 

As larvas de Hermetia illucens caracterizam-se por terem concentrações elevadas de 

minerais (Tabela 5), nomeadamente manganês (Mn), ferro (Fe), zinco (Zn), cobre (Cu), 

fosforo (P) e cálcio (Ca) (Barragan-Fonseca et al., 2017). Destes, os que apresentam maior 

proporção são o cálcio e fósforo, variando respetivamente, entre 5 a 8% da MS e 0,6 a 1,5% 

da MS (Tran et al., 2015). A concentração de minerais varia com o tipo de substrato usado 

para alimentar as larvas (Gloria et al., 2004). 
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Tabela 5 - Conteúdo em minerais (%MS) de larvas de Hermetia illucens utilizando diferentes 
substratos. 

Mineral Estrume de aves Estrume de suíno 

Ca 

P 

Mg 

Na 

K 

Zn 

Cu 

Mn 

5 

0,7 

0,37 

0,15 

0,6 

0,01 

0,001 

0,02 

5,36 

0,88 

0,44 

0,13 

1,16 

0,03 

0,003 

0,03 

Referências  Newton (2005) Arango Gutiérrez et al. (2004) 

 

O elevado conteúdo em cálcio (Tabela 5), pode ser explicado pelo facto da epiderme 

da mosca soldado negra possuir carbonato de cálcio (Barragan-Fonseca et al., 2017). 

Segundo Barragan-Fonseca et al. (2017), níveis elevados de cálcio das dietas com elevados 

níveis de inclusão de larvas de mosca soldado negra, podem levar à diminuição da ingestão 

de alimento, especialmente em monogástricos. 

O teor em cinzas das larvas de Hermetia illucens é elevado, mas variável, de 11 a 

28% da MS (Tran et al., 2015), variando com o tipo de substrato alimentar (Tabela 6) 

(Jansen, 2018).  

Tabela 6 - Teor em cinzas (%MS) de larvas de Hermetia illucens em diferentes substratos. 

Substrato Cinzas (%MS) 

Estrume de aves 14,6 - 

Estrume de suíno 16,6; 15,5 - 

Subprodutos agrícolas - 8 

Referências Jansen (2018) Entogreen (2018) 

 

O exosqueleto dos insetos é constituído por quitina e derivados de quitina, e as 

larvas de Hermetia illucens não são exceção. Segundo Gasco et al. (2018) estes 

componentes têm a capacidade de estimular o sistema imunitário das aves. Segundo o 

mesmo autor a adição de 1,0% de quitina ou quitosano extraído da casca de camarão na 

dieta de frangos de carne estimula o sistema imunitário aumentando assim a resistências, 

diminuindo a probabilidade de infeções contra parasitas protozoários, reduz a probabilidade 

de se desenvolver E.coli e Salmonella spp., aumenta os níveis de imunoglobulina G e A e 

possibilita a redução do teor de gordura na carcaça. Já Spranghers et al. (2017) refere que a 
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quitina e seus derivados podem provoca problemas de digestibilidade, mesmo em pequenas 

concentrações. 

Nos últimos anos, tem sido dado muito enfâse aos peptídeos antimicrobianos 

presentes em grandes quantidades nos insetos, em particular em larvas de Hermetia 

illucens, uma vez que estes funcionam como “antibióticos naturais” (Józefiak et al., 2016). O 

efeito antibacteriano dos peptídeos antimicrobianos na célula bacteriana envolve a 

destruição da parede celular bacteriana, que por serem peptídeos catiónicos ligam-se e 

interagem com lípidos de membrana celular carregados negativamente incluindo fosfolípidos 

aniónicos e grupos fosfato de bactérias Gram-negativas, bem como ácidos teicóicos e 

lipoteicóicos que compõem a camada de peptidoglicano de bactérias Gram-positivas 

(Józefiak et al., 2016). Quando o peptídeo se liga à membrana citoplasmática do 

microrganismo, ocorre uma alteração na estrutura da membrana, esta ligação afeta a 

síntese de ácidos nucleicos e das proteínas, o que pode explicar a eficácia dos peptídeos no 

caso de microrganismos resistentes a antibióticos (Józefiak et al., 2016). Resumidamente, 

os peptídeos antimicrobianos melhoram o crescimento, promovem a digestibilidade dos 

nutrientes e a saúde intestinal, alteram positivamente a microflora intestinal e melhoram a 

função imunológica (Gasco et al., 2018). 
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Figura 5 - Quinta de São Francisco.  

Fonte: www.google.pt/maps 

4. Material e métodos 

4.1. Descrição do ensaio  

4.1.1. Alojamento 

 O presente ensaio desenvolveu-se nas instalações avícolas da Lusiaves, S.A., mais 

concretamente na granja experimental instalada num pavilhão avícola da quinta de São 

Francisco situada na região de Pombal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pavilhão tem 1980 m2 de área e apresenta uma capacidade de alojamento para 

42000 aves. O ambiental no pavilhão é controlado a partir de um sistema de controlo 

automatizado, sendo os parâmetros alterados pelo técnico responsável sempre que este 

acha necessário. Possui um sistema de ventilação com entradas de ar laterias e extração 

lateral e de fundo. Em relação ao aquecimento, este foi feito com recurso a caldeiras de 

biomassa.  

De forma a garantir o bem-estar das aves, foi utilizada casca de arroz como material 

da cama. Este material foi distribuído uniformemente no pavilhão de forma a garantir uma 

altura mínima de 10 cm. Para evitar acumulação excessiva de humidade e consequente 
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deterioração rápida das camas, ao longo da criação, procedeu-se de forma periódica a um 

reviramento das camas. Nos casos de extrema deterioração, foi adicionado mais material à 

cama. 

Relativamente ao programa de luz, uma vez que o pavilhão é estanque, foram 

fornecidas até aos 7 dias, 23 horas de luz ininterruptas e 1 hora de escuro. Após esse 

período, foram fornecidas diariamente 18 horas de luz e 6 horas de escuro, repartidas em 

dois períodos (4 horas + 2 horas). 

Os animais foram dispostos em 12 cercas ao longo do pavilhão (Figura 6), 

perfazendo assim um total de 24 parques de tratamento, uma vez que cada cerca alberga 2 

parques. As cercas tinham a dimensão de 2 × 2,5 metros, sendo construídas a partir de uma 

estrutura metálica revestida de rede metálica. estando equipadas com 5 pipetas de água, 

dois comedouros de iniciação (dos 0 aos 7 dias) ou dois comedouros de segunda idade (dos 

7 dias aos 28 dias). As cercas permitem o contacto dos animais em estudo com o resto dos 

animais do pavilhão. 

As cercas foram distribuídas (Figura 7) ao longo das duas linhas de água centrais (6 

por linha), distando entre si 10 metros, sendo que o primeiro conjunto de cercas foi instalado 

a 15 metros da porta que dá acesso ao pavilhão. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6 - Disposição das cercas ao longo do pavilhão. 
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4.1.2. Tratamentos experimentais 

De forma a avaliar o impacto da suplementação de larvas de Hermetia illucens nas 

performances produtivas de frangos Ross 308, foram planeados três tratamentos:  

• Tratamento Controlo (C) submetido ao programa alimentar padrão 

“Racentro”;  

• Tratamento Larvas Crescente (LC) submetido ao programa alimentar padrão 

“Racentro”, suplementado com quantidades crescentes de larvas ao longo do 

período de produção (adição de 1 g de larvas/animal de 2 em 2 dias);  

Figura 7 - Disposição dos parques na granja experimental no pavilhão e distribuição dos 
tratamentos experimentais (C– Controlo; LC- Larvas Crescente; LF- Larvas Fixo). 
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• Tratamento Larvas Fixo (LF) submetido ao programa alimentar padrão 

“Racentro”, suplementado com uma quantidade fixa de 5 g de larvas/animal, 

ao longo do período de produção.  

Para cada tratamento foram alocadas 8 repetições, ou seja, 8 cercas com 50 aves 

Ross 308, que perfazem 400 aves por tratamento. 

O programa alimentar padrão “Racentro” compreendeu as referências lusi 0, lusi 1, 

lusi 2 e lusi 3, com a composição química referida na Tabela 7. As referências lusi 0 e lusi 1 

apresentaram-se sob a forma de migalha enquanto que a lusi 2 e lusi 3 apresentam-se sob 

a forma de granulado. 

Tabela 7 - Composição química (% do alimento) dos alimentos do programa alimentar padrão 
“Racentro” e período de administração. 

Todos os alimentos do programa “Racentro” foram distribuídos ad libitum. A 

suplementação com larvas de Hermitia iIluccens, nos tratamentos LF e LC, iniciou-se ao 3º 

dia de vida e manteve-se até aos 28º dias de idade. 

As larvas de Hermitia iIluccens adquiridas Entogreen, foram alimentadas com um 

substrato originário de subprodutos agrícolas, nomeadamente cebolas. Foram fornecidas 

vivas, numa fase inicial eram enviadas em carregamentos semanais que passaram para 

duas vezes por semana, uma vez que devido à distância à Entogreen era difícil ter sempre 

larvas frescas, obrigando a ter sempre larvas em stock. 

Composição química 
 (% do alimento) 

Alimento composto 

Lusi 0 Lusi 1 Lusi 2 Lusi 3 

Proteína Bruta 22,5% 20,9% 19,8% 18,8% 

Gordura Bruta 4% 4,2% 5,1% 5% 

Fibra Bruta 3,4% 2,9% 3,1% 2,8% 

Cinza Total 5,7% 5,2% 4,9% 4,6% 

Lisina 1,36% 1,24% 1,16% 1,09% 

Metionina 0,68% 0,63% 0,58% 0,56% 

Cálcio 0,95% 0,87% 0,86% 0,83% 

Fósforo 0,62% 0,56% 0,54% 0,5% 

Sódio 0,17% 0,17% 0,16% 0,15% 

Período de administração 

(dias de idade dos frangos) 
0-9  10-17  18-24  25-28  
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A distribuição das larvas vivas aos animais foi realizada duas vezes ao dia, em 

norma sempre à mesma hora, em comedouros de iniciação. As quantidades de larvas vivas 

distribuídas diariamente em cada parque foram pesadas (balança com sensibilidade ± 1g) e 

tiveram em consideração a mortalidade das aves em cada parque. 

Em resultado da dificuldade em peneirar as larvas vivas por fases de estado de 

desenvolvimento, não foi possível garantir um fornecimento totalmente homogéneo, 

encontrando-se a maioria das larvas nos dois últimos estados da fase larvar (maior parte) e 

por vezes em pré-pupa.  

Face à escassez de dados nutricionais relativos à composição nutricional das larvas 

de Hermetia illucens, foi sugerido pelos serviços técnicos da Lusiaves fazer a 

suplementação tendo em conta a estimativa do fornecimento adicional de energia e lisina 

digestível que uma quantidade fixa ou variável de larvas poderia acrescentar ao programa 

alimentar de frangos de carne. A escolha destes dois parâmetros nutricionais, deveu-se ao 

facto de a energia e lisina serem importante fatores que afetam o crescimento dos animais 

(Oliveira et al., 2013). A lisina, que por ser um aminoácido limitante, importante na síntese 

das proteínas musculares, têm grande impacto sobre o crescimento muscular e na 

deposição de proteína a nível corporal (Oliveira et al., 2013). 

Dessa forma, com base no manual de performances e especificações nutricionais da 

Ross (Aviagen, 2014), foram calculadas as necessidades diárias de energia metabolizável e 

lisina digestível das aves desde o 3º dia ao 28º dia, conforme pode ser observado nas 

Tabela 10. De seguida, utilizando os valores disponíveis da composição das larvas de 

Hermetia illucens fornecidos pela Entogreen (2018) (Tabela 9), foram calculados os valores 

em energia e lisina que um quilograma de larvas vivas, com 40% de matéria seca, e o 

acréscimo disponibilizado aos animais. 

 

 

 

 

 

 



Material e métodos 

28 
 

Tabela 8 - Composição (%MS) das larvas desidratadas de Hermetia illucens (Fonte Entogreen, 2018). 

Análise Nutricional 

- EM: 4222 kcal/kg/MS 

- Proteína bruta: 58% min. 

- Gordura: 12% max. 

- Humidade: 10% max. 

- Cinzas: 8% max. 

- Fibra bruta: 10% max. 

- Cálcio: 0,3% min. 

- Fosforo: 0,05% min. 

Ácidos Gordos 

Saturados 68,2%; Monoinsaturados 20,8%; Polinsaturados 8,1%; Ácido Láurico 

44,8%; Ácido Mirístico 8,4%; Ácido Palmítico 10,7%; Ácido esteárico 1,9%; Ácido 

Oleico 12,5%; Ácido linoleico 0,6%; Ácido Palmítico 7,0%. 

Aminoácidos 

Lisina 2,0%; Ornitina( 0,1%; Fenilalamina 1%; Alanina 2,7%; Arginina 1,6%; Glicina 

1,9%; Histidina 0,9%; Isoleucina 1,3%; Prolina 1,7%; Serina 1,3%; Treonina 1,3%; 

Tirosina 2,0%; Valina 1,9%; Ácido glutâmico 3,1%; Ácido aspártico 3,1%; Leucina 

2,1%. 

Fonte: Entogreen, 2018. 

Conforme Tabela 9, pressupondo que um quilo de larvas vivas com 40% de MS 

(Entogreen, 2018), fornecia cerca de 1689 kcal de energia metabolizável e cerca de 8,8 

gramas de lisina. Aplicou-se uma taxa de digestibilidade à lisina de 90% (Ferreira, 2018), 

passando assim para 7,92 gramas de lisina digestível por kg de larvas vivas 

Tabela 9 – Teores em energia metabolizável e em lisina de um quilograma de larvas vivas de 
Hermetia illucens com 40% de MS. 

Energia (EMA Kcal) 1689 

Lisina (g) 8,8 

Lisina digestível (g) 7,92 

No tratamento LF administraram-se 5 gramas/animal a partir do terceiro dia. Assim à 

medida que as necessidades dos animais aumentavam a suplementação de energia e lisina 

com origem nas larvas foi tendo um peso cada vez menor (Tabela 10). 

No tratamento LC (Tabela 10) procurou-se administrar ao longo de todo o ensaio, 

uma suplementação adicional de energia e lisina constante ao longo do ciclo produtivo, 

variando entre 4 a 5% de energia metabolizável e 5 a 7% de lisina digestível. Tal foi obtido, 

iniciando a suplementação de larvas com duas gramas diárias/animal e depois aumentando 

um grama/ animal de dois em dois dias.  
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Tabela 10 - Estimativa das necessidades diárias de EM e lisina das aves (Aviagen, 2014), 
quantidades fornecidas de larvas nos tratamentos LF e LC e correspondente suplementação (em % 
das necessidades).  

Dias 

Necessidades das aves Larvas Fixo (LF) Larvas Crescente (LC) 

Necessidad
es energéti-
cas (Kcal) 

Necessidad
es em lisina 
digestível 

(%) 

Quantidade 
larvas (g/ 
animal) 

Suplementaç
ão 

Energética 
(%) 

Suplementa-
ção lisina 
digestível. 

(%) 

Quantidade 
larvas (g/ 
animal) 

Suplementa-
ção 

Energética 
(%) 

Suplementaç
-ão lisina 
digestível. 

(%) 

3 59 0,25 5 14,2 15,6 2 5,7 6,2 
4 67,9 0,29 5 12,4 13,6 2 5,0 5,4 
5 79,7 0,34 5 10,6 11,6 3 6,3 6,9 
6 91,5 0,39 5 9,2 10,1 3 5,5 6,0 
7 103,3 0,44 5 8,1 8,9 4 6,5 7,1 
8 115,1 0,5 5 7,3 8,0 4 5,8 6,4 
9 126,9 0,55 5 6,6 7,3 5 6,6 7,1 

10 146,4 0,61 5 5,7 6,5 5 5,9 6,4 
11 161,7 0,6 5 5,2 6,6 6 6,2 7,3 
12 176,9 0,66 5 4,8 6,0 6 5,7 6,5 
13 192,2 0,72 5 4,4 5,5 7 6,1 7,9 
14 210,5 0,79 5 4,0 5,0 7 4,2 7,2 
15 225,7 0,84 5 3,7 4,7 8 6,0 7,7 
16 244 0,91 5 3,4 4,3 8 5,5 7,1 
17 262,3 0,98 5 3,2 4,0 9 5,8 7,5 
18 280,6 1,05 5 3,0 3,8 9 5,3 7,0 
19 298,9 1,07 5 2,8 3,7 10 5,5 7,3 
20 317,2 1,13 5 2,7 3,5 10 5,2 6,8 
21 335,5 1,2 5 2,5 3,3 11 5,4 7,4 
22 353,8 1,26 5 2,4 3,1 11 5,1 7,0 
23 372,1 1,33 5 2,3 3,0 12 5,3 7,3 
24 390,4 1,4 5 2,2 2,8 12 5,1 6,9 
25 415,4 1,38 5 2,0 2,9 13 5,2 7,2 
26 434 1,44 5 1,9 2,8 13 5,0 6,8 
27 449,5 1,49 5 1,9 2,7 14 5,2 7,5 
28 468,1 1,56 5 1,8 2,6 14 4,9 7,1 

 

4.1.3. Aves 

Foram utilizados 1200 pintos do dia (600 fêmeas e 600 machos) do tipo 

creatopoiético provenientes do centro de incubação da empresa, originários do mesmo lote 

de reprodutoras Ross 308, com 43 semanas de idade. Os animais foram alojados em 24 

parques, ou seja, 50 aves por parque (25 fêmeas e 25 machos), resultando assim em 400 

aves por tratamento. No início do ensaio, as aves forma distribuídas pelos tratamentos de 

forma aleatório, mas procurando-se equilíbrio entre os pesos totais das aves. 

A água foi disponibilizada ad libitum, sendo desinfetada por um sistema com 

hipoclorito de sódio. A água de bebida foi veículo de medicações e de vacinações 

efetuadas. Durante a cria as aves foram vacinadas contra o vírus do Gumboro (aos 14 e aos 

20 dias), foram ainda fornecidos ácidos orgânicos entre a transição das referências 

alimentares e medicados com amoxicilina para tratamento de enterite grave dos 25 aos 28 

dias. Ainda no centro de incubação as aves, foram vacinadas contra o vírus da Bronquite 

Infeciosa, estirpe Ma5, e contra o vírus da doença de Newcastle. 
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Até aos 7 dias de idade, o alimento foi fornecido através de um prato de iniciação, e 

a partir dai em comedouros de segunda idade (Figura 8). O alimento foi disponibilizado ad 

libidum e acrescentado sempre que a quantidade era reduzida, nunca deixando terminar por 

completo a quantidade de ração disponível 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Medições efetuadas 

O peso dos animais foi aferido à chegada (0 dias de idade) e semanalmente até aos 

28 dias de idade. Os pesos foram obtidos através da pesagem manual dos animais (sem 

jejum prévio). Os animais de cada parque foram pesados em conjunto e o peso médio foi 

obtido dividindo o peso do grupo pelo número de animais presente. A pesagem foi realizada 

com recurso a uma balança digital de piso (sensibilidade ± 10g) (Figura 9). A determinação 

da ingestão do alimento composto foi realizada pela da pesagem semanal das quantidades 

distribuídas e das sobras presentes nos comedouros.  

 

 

 

 

Figura 9 - Balança digital de piso.                              

 

Figura 8 - Comedouros de iniciação e de segunda idade.  
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A mortalidade foi registada diariamente, comportando os animais encontrados mortos 

e inviáveis. Estes animais foram retirados dos parques, pesados e armazenados em arcas 

congeladoras. Foram avaliadas as performances produtivas, para cada período do ensaio (0 

aos 7 dias, 7 aos 14 dias, 14 aos 21 dias, 21 aos 28 dias: taxa de mortalidade, o ganho 

médio diário relativo, índice de conversão relativo, peso vivo relativo e ingestão média diária 

relativa.  

Por limitações na divulgação dos dados obtidos, imposta pela Lusiaves, os dados do 

peso corporal, ganho de peso, ingestão de alimento e conversão alimentar são 

apresentados em valor relativo, utilizando como base o valor 100 que corresponde aos 

valores obtidos com o tratamento controlo na primeira semana de vida se aplicável, ou em 

em períodos maiores. 

No final do estudo, 10 animais de cada tratamento foram abatidos, procedendo-se à 

recolha de um dos peitos para posterior análise sensorial. Os peitos dos animais depois de 

retirados da carcaça foram envoltos em folhas de congelação plásticas e colocados em 

caixas de cartão. Sofreram depois um processo de ultracongelação a -35ºC durante 40 

horas e depois armazenados em câmaras de frio a -20ºC. Após este processo foram 

armazenados em câmaras de frio durante 1 semana, sendo depois entregues a um 

laboratório independente para posterior análise sensorial, para verificar se a administração 

das larvas alterou as características sensoriais da carne dos frangos em estudo, à imagem 

de estudos realizados por Altmann et al. (2018) e Linden (2018). Já no laboratório, os peitos 

foram envoltos em película aderente e cozinhados lentamente em banho maria durante 20 

minutos a 80ºC, sendo depois arrefecidos à temperatura ambiente (25ºC). De seguida foi 

feita a prova sensorial com auxílio de painel de 5 provadores e feita a classificação de 

acordo com os parâmetros: aparência, consistência, cheiro e sabor. 

Foram realizadas duas recolhas de larvas de Hermetia illucens nos dias 27 de abril e 

15 de maio. Nestas análises foi pesquisada a presença de bactérias patogénicas para os 

animais ou para o homem, nomeadamente, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, 

Campylobacter spp. E Salmonella spp.  

Analisou-se ainda os efeitos da suplementação no custo relativo da produção de 

frango de carne, tendo em consideração o acrescimento do custo alimentar relativo em 

relação ao tratamento controlo, correspondente à suplementação com larvas de Hermetia 

illucens e aos efeitos nas performances das aves, nomeadamente na conversão alimentar 
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4.2. Análise estatística 

Foram determinadas as médias e o erro padrão das médias (SEM) nos diversos 

parâmetros. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) para 

determinar os efeitos dos tratamentos nos parâmetros peso vivo, ganho médio diário, 

ingestão média diária, índice de conversão e taxa de mortalidade. Nos casos em que foram 

efeitos significativos (P<0,05) a análise estatística prosseguiu, realizando o Teste de Tukey  

para fazer comparações entre as médias de cada tratamento. A diferenças encontradas 

foram consideradas não significativas (NS) se P>0,05, pouco significativas (*) se P<0,05, 

significativas (**) se P<0,01, e muito significativas (***) se P<0,001. A análise estatística foi 

realizada com recurso ao programa JMP (SAS, 2005). 
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5. Resultados e discussões  

Por limitações na divulgação dos dados obtidos, imposta pela Lusiaves, os dados 

serão apresentados em valor relativo. À exceção da taxa de mortalidade, nos restantes 

parâmetros, o valor inicial das aves do tratamento C foi considerado como sendo o valor 

base de 100, e os valores dos restantes tratamentos e das restantes idades foram 

estimados em relação a este valor base.  

5.1. Ganhos de Peso 

Através da análise dos dados da Tabela 11, e em particular do peso vivo relativo, é 

possível afirmar que não se verificaram diferenças estatísticas significativas entre os 

tratamentos aos 0 dias de idade. É admissível dizer que o arranque na primeira semana foi 

relativamente razoável uma vez que o peso dos animais ao sétimo dia deve ser o quadruplo 

do peso à chegada (Aviagen, 2014). Em relação aos restantes períodos, ou seja, aos 7, 14, 

21 e 28 dias não foram verificadas diferenças estatísticas entre os tratamentos. Estes 

resultados estão em concordância com os resultados obtidos por Schiavone et al. (2016) e 

Onsongo (2017), por outro lado, num estudo conduzido por Dabbou et al. (2018), estes 

encontraram diferenças estatísticas entre pesos de tratamentos em que foram utilizadas 

larvas de Hermetia illucens e alimento composto. O peso aos 7 dias nos tratamentos LC e 

LF pode ter sido afetado negativamente uma vez que no primeiro lote de larvas houve 

alguma dificuldade em selecionar as larvas por estados, tendo sido fornecidas larvas já 

próximas do estado de pré-pupa. 

No final do ensaio, aos 28 dias, verificou-se que as aves dos tratamentos LF e LC, 

apresentaram o peso médio relativo semelhante ao das aves do tratamento C, este 

resultado não era o esperado uma vez que as aves dos tratamentos LF e LC foram 

suplementadas acima das suas necessidades nutricionais. Estes resultados não confirmam, 

porém, aos encontrados por Marono et al. (2017), uma vez que verificaram diferenças de 

pesos em aves alimentadas com incorporação de farinha de larvas Hermetia illucens.  
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Tabela 11- Peso vivo relativo semanal e ganho médio diário relativo por semana e dos 0 aos 28 dias. 

  
Idade 

Controlo 
(C) 

Larvas Crescente 
(LC) 

Larvas Fixo 
(LF) 

SEM* Anova 

Peso vivo relativo 

0 d 100 100 99 0,13 NS 

7 d 381 385 372 2,64 NS 

14 d 996 1051 1003 6,14 NS 

21 d 2066 2164 2102 8,98 NS 

28 d 3246 3325 3288 10,13 NS 

Ganho médio diário 
relativo 

0-7 d 100 102 97 0,38 NS 

7-14 d 219 237 225 0,58 NS 

14-21 d 381 396 391 0,47 NS 

21-28 d 421 414 423 0,84 NS 

0-28 d 100 103 101 0,36 NS 
NS - não significativo para P>0,05; * - significativo para P<0,05; ** - significativo para P<0,01; ***-significativo para P<0,001. 
*SEM dos valores relativos. 
 

A análise do ganho de peso médio diário relativo (Tabela 11), permite verificar que 

na primeira semana do estudo e nas seguintes, não foram verificadas diferenças estatísticas 

significativas entre os diferentes tratamentos, embora nas semanas dos 7 aos 14 dias e dos 

14 aos 21 dias, a diferença obtida esteja muito próxima de ser considerada diferente 

(P=0,060 e P=0,057, respetivamente). Esta proximidade com a classificação de diferença 

estatística pode ser efeito da suplementação, uma vez que foi nestes períodos, em geral, 

que se verificaram percentagens de suplementação mais altas. Se analisarmos o ganho 

médio diário relativo dos 0 aos 28 dias, verifica-se a ausência de diferenças estatísticas 

entre os diferentes tratamentos. Os resultados obtidos, estão em concordância com estudos 

semelhantes realizados por Mohammed et al. (2017), Maurer et al. (2016), Schiavone et al. 

(2016), Onsongo (2017) e Ruhnke et al. (2018). 

Porém, estes resultados não vão de encontro aos encontrados por Marono et al., 

(2017), uma vez que estes verificaram maior ganho médio diário nas aves alimentadas com 

alimento composto com incorporação de farinha de larvas Hermetia illucens. 

Analisando a Figura 10, referente à evolução do peso vivo relativo das aves ao longo 

do ensaio, é possível verificar que o tratamento LC, à imagem dos dados da Tabela 11, 

apresenta um peso vivo relativo superior aos restantes tratamentos ao longo do ensaio, 

embora não tenham sido verificadas diferenças estatísticas. É ainda possível verificar um 

crescimento exponencial a partir dos 14 dias em todos os tratamentos.  
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Conclui-se que a suplementação com larvas não teve efeitos negativos nos pesos 

dos animais, nem nos ganhos médios diários dos animais sujeitos aos tratamentos LC e LF. 

Mohammed et al. (2017) está em concordância com este resultado, que num estudo 

verificaram que a incorporação de farinha de larvas de Hermetia illucens no alimento 

composto (4% da composição total do alimento) de frangos de carne, em relação a um 

grupo controlo sem incorporação de farinha de larvas de Hermetia illucens, em nada alterou 

o peso e o ganho médio diário ao longo do estudo. 

5.2. Ingestão média diária 

Na Tabela 12, é possível verificar os resultados referentes à ingestão média diária 

relativa dos 0 aos 28 dias de idade e por semana. Dos 0 aos 7 dias, as aves do tratamento 

C obtiveram uma ingestão média diária relativa estatisticamente superior aos tratamentos 

LC e LF (P<0,01), Este facto pode ser explicado pela introdução da suplementação das 

larvas nos tratamentos LC e LF ao terceiro dia, uma vez que as larvas contribuíram na 

garantia das necessidades nutricionais das aves, diminuindo assim a ingestão de alimento 

composto. Estes resultados vão de encontro aos encontrados por Dabbou et al. (2018). 

Nos períodos dos 7 aos 14 dias, dos 14 aos 21 dias e dos 21 aos 28 dias, não foram 

verificadas diferenças significativas na ingestão de alimento entre as aves dos tratamentos. 

No global, ou seja, dos 0 aos 28 dias, não foram verificadas diferenças estatísticas na 

ingestão entre os tratamentos. Assim, a adição de larvas não parece afetar a ingestão, tal 
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Figura 10 - Evolução do peso vivo relativo das aves nos diferentes tratamentos ao longo do ensaio. 
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com verificou Maurer et al., (2016), Schiavone et al. (2016), Onsongo (2017) e Ruhnke et al. 

(2018), tendo sido palatáveis para as aves, à imagem do que foi verificado por Mohammed 

et al. (2017). 

Tabela 12 - Ingestão média diária relativa semanal e dos 0 aos 28 dias de idade 

 Idade 
 

Controlo (C) 

Larvas 
Crescente 

(LC) 

Larvas Fixo 
(LF) 

SEM* Anova 

Ingestão 
média diária 

relativa 

0-7 d 100 A 91 AB 86 B 0,45 ** 

7-14 d 169 183 173 0,75 NS 

14-21 d 420 424 421 0,87 NS 

21-28 d 559 542 545 1,07 NS 

0-28 d 100 99 98 0,59 NS 

 NS - não significativo para P>0,05; * - significativo para P<0,05; ** - significativo para P<0,01; ***-significativo para 
P<0,001. * SEM dos valores relativos. 

 

5.3. Índice de conversão alimentar  

Na Tabela 13 apresentam-se os resultados referentes ao índice de conversão 

alimentar relativo das aves durante o ensaio. É possível verificar que entre os 0 e os 7 dias 

ou 0 e os 14 dias se verificaram diferenças entre os tratamentos (P<0,001). Neste período, 

as aves sujeitas aos tratamentos LF e LC tiveram um índice de conversão alimentar inferior 

aos animais que foram sujeitos ao tratamento C. O mesmo se verificou no período 

compreendido entre os 0 e 21 dias, embora aqui o nível de significância estatístico seja 

menor (P<0,01). Estes índices de conversão alimentar mais baixos que os verificados no 

tratamento C podem ser explicados com o efeito da suplementação, uma vez que os 

animais não tiveram de ingerir a mesma quantidade de alimento que o tratamento C, para 

satisfazer as suas necessidades nutricionais. Em concordância com estes resultados 

encontram-se os resultados do estudo desenvolvido por Dabbou et al. (2018). 

Se analisados os resultados por semana, ou seja, dos 7 aos 14 dias, dos 14 aos 21 e 

dos 21 aos 28 dias, verifica-se que não existem diferenças estatísticas. 

No global, ou seja, dos 0 aos 28 dias, não foram verificadas diferenças estatísticas 

entre os diferentes tratamentos, embora, a diferença obtida esteja muito próxima de ser 

considerada diferente (P=0,0512). Estes resultados não vão de encontro, porém, aos 

encontrados por Schiavone et al. (2016), Onsongo, (2017) e Ruhnke et al. (2018).  
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Tabela 13 - Índice de conversão alimentar relativo. 

 Idade Controlo (C) 
Larvas 

Crescente 
(LC) 

Larvas Fixo 
(LF) 

SEM* Anova 

Índice de 
conversão 
alimentar 
relativo  

0-7 d 100 A  88 B 88 B 0,02 *** 

0-14 d 98 A 92 B 92 B 0,01 *** 

0-21 d 103 A 99 B 99 B 0,01 ** 

7-14 d 97  93  94  0,01 NS 

14-21 d 108  105  105  0,01 NS 

21-28 d 131 128 128 0,02 NS 

0-28 d 114 110 109 0,01 NS 

NS - não significativo para P>0,05; * - significativo para P<0,05; ** - significativo para P<0,01; ***-significativo para 
P<0,001. *SEM dos valores relativos. 

 

5.4. Mortalidade 

Na Tabela 14 apresentam-se as mortalidades dos animais dos 0 aos 28 dias. Não 

foram verificadas diferenças estatísticas entre os diferentes tratamentos ao longo do estudo, 

sendo que no total do período de estudo a mortalidade total não ultrapassou os 2 %.  

Analisando as taxas de mortalidade ao longo das diferentes semanas, podemos 

constatar que foi na primeira semana que se constataram os valores de mortalidade mais 

altos. Esta mortalidade pode estar relacionada em parte, com problemas de viabilidade dos 

pintos à chegada, tais como onfalites, deformações congénitas, entre outros. Nos restantes 

intervalos não foram verificadas diferenças estatísticas. No global, ou seja, dos 0 aos 28 

dias, o tratamento Crescente foi o que apresentou a taxa de mortalidade mais baixa, embora 

não tenham sido verificadas diferenças estatísticas. 

Os dados encontrados permitem afirmar que o fornecimento de larvas de Hermetia 

illucens não tem efeito negativos na sanidade das aves, resultados semelhantes foram 

verificados em estudos conduzidos por Maurer et al. (2016) e Cullere et al. (2016). Segundo 

bibliografia existente, esta baixa taxa de mortalidade verificada ao longo do estudo pode ser 

devida às larvas de Hermetia illucens serem ricas em ácidos gordos de cadeia média, em 

particular o ácido laúrico, que é conhecido pela atividade antiviral e antibacteriana; e ainda 

por ser compostas de quitina que tem a capacidade de fortalecer o sistema imunitário das 

aves, reduzem a probabilidade de E.coli e Salmonella, aumentam o nível de 

imunoglobulinas no sangue e reduzem infeções provocadas por protozoários (Gasco et al., 

2018).  
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Tabela 14 - Taxa de mortalidade por semana e dos o aos 28 dias. 

 Idade Controlo (C) 
Larvas Crescente 

(LC) 
Larvas Fixo (LF) SEM* Anova 

Taxa de Mortalidade 

0-7 d 1,5% 1,3% 1,3% 0,31 NS 

7-14 d 0,3% 0% 0,3% 0,12 NS 

14-21 d 0,5% 0% 0,5% 0,16 NS 

21-28 d 0,3% 0% 0,3% 0,12 NS 

0-28 d 2,5% 1,3% 2,3% 0,43 NS 

NS - não significativo para P>0,05; * - significativo para P<0,05; ** - significativo para P<0,01; ***-significativo para 
P<0,001. *SEM dos valores relativos. 

 

5.5. Análise de custo relativo por kg de peso vivo 

Após a conclusão do estudo, analisou-se os efeitos da suplementação no custo da 

produção de frango de carne, tendo em consideração o acréscimo do custo alimentar 

relativo ao tratamento controlo, devido à suplementação com larvas de Hermetia illucens e 

aos efeitos nas performances das aves, nomeadamente na conversão alimentar (Tabela 

15). Assumindo que um quilograma de larvas tem um custo de 0,48 euros/kg (dados 

fornecidos pela Entogreen), a sua distribuição aumentou o custo produção por quilograma 

de peso vivo em 3 a 4 pontos (Tratamento controlo = 100 pontos). Os tratamentos LF e LC, 

originaram um custo de produção superior uma vez que a ingestão de larvas não foi 

compensada por melhorias significativas das performances das aves. Concluí-se assim pela 

não viabilidade financeira das larvas de Hermetia illucens nas condições testadas neste 

ensaio. Só com um preço por quilograma de larvas vivas de Hermetia illucens mais baixo, 

poderia ter interesse a sua utilização. 

Tabela 15 - Custo por kg de peso vivo das larvas de Hermetia illucens. 

 Controlo Larvas crescente (LC) Larvas Fixo (LF) 

Custo relativo por Kg 
de peso vivo 

100 104 103 
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5.6. Resultados da análise sensorial 

Quadro 1 - Resultados da análise sensorial. 

 Controlo (C) Larvas Crescente (LC) Larvas Fixo (LF) 

Aparência Adequada Adequada Adequada 

Consistência Adequada Adequada Adequada 

Cheiro Próprio Próprio Próprio 

Sabor Agradável b) Agradável  Agradável a) 

a) sabor menos intenso que as restantes amostras analisadas; b) sabor mais intenso que as restantes amostras analisadas. 

Adicionalmente ao trabalho de controlo de performance descrito, 10 animais de cada 

tratamento foram abatidos, procedendo-se à recolha de um dos peitos para posterior análise 

sensorial. De salientar que devido ao baixo número de amostras, não foi realizado um 

estudo estatística. 

Através da observação do Quadro 1 é possível verificar que os peitos originários dos 

animais sujeitos aos tratamentos LC e LF não sofreram alterações ao nível da aparência, 

consistência e cheiro. Em relação ao sabor, todos os tratamentos foram classificados como 

agradáveis, embora, o tratamento C tenha sido o que apresentava um sabor mais intenso e 

o tratamento LF o menos intenso. 

Resultados semelhantes em relação à aparência, consistência e cheiro foram 

observados num estudo conduzido por Altmann et al. (2018), embora, este tenha verificado 

uma maior intensidade de sabor nos peitos de animais que ingeriram larvas ou farinha de 

Hermetia illucens. Constatações semelhantes, em relação ao aumento da intensidade do 

sabor, em peitos de animais alimentados com farinha de larvas de Hermetia illucens foram 

verificadas por Linden (2018). 

Conclui-se que a suplementação com larvas de Hermetia illucens, não afetou 

negativamente as características sensoriais da carne dos animais em estudo.  
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5.7. Resultados da análise microbiológica das larvas 

Quadro 2 - Resultados da análise microbiológica das larvas. 

 Amostra 1 Amostra 2 

Estafilococos coagulase positiva <1,0x102 ufc/g <1,0x102 ufc/g 

Escherichia coli 1,3x105 ufc/g 1,5x105 ufc/g 

Enterobacteriaceae >1,5x104 ufc/g 1,1x105 ufc/g 

Campylobacter sp. <1,0x101 ufc/g <1,0x101 ufc/g 

Salmonella spp. Negativo Negativo 

Exame Bacteriológico Cultural a) b) 

a) Foi detetada a presença de flora mista em abundância, de cocos e bacilos, com destaque para Streptococcus 
sp; Enterococcus fecais e Pseudomonas sp. Não foi detetada a presença de Reimellla. b) Foi detetada a 
presença de flora mista em abundância, de cocos e bacilos, com destaque para Escherichia coli, Streptococcus 
sp;Enterococcus sp. e Pseudomonas sp. Não foi detetada a presença de Reimellla. 

Uma vez que ainda não existe legislação em vigor que defina os valores 

microbiológicos mínimos e máximos para produtos à base de insetos para a alimentação 

animal, comparar-se-á os valores obtidos com o regulamento (CE) Nº 2073/2005 de 15 de 

novembro de 2005 relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios, 

nomeadamente carne e produtos derivados como meio comparativo. A partir da comparação 

com regulamento Nº 2073/2005, é possível afirmar que os valores para as bactérias 

escherichia coli, enterobactericiae, estafilocococcus coagulase positiva presentes nas larvas 

estão muito acima dos valores recomendados. 

Através da observação do Quadro 2 é possível verificar a inexistência de salmonella 

spp. para ambas as amostras. Este fator é importante uma vez que a presença da 

salmonella poderia acarretar riscos para os animais uma vez são responsáveis por provocar 

uma variedade de doenças agudas e crónicas (Cardoso et al., 2008). 

Em relação ao exame bacteriológico cultural (Quadro 2), nas amostras 1 e 2, foi 

detetada a presença de flora mista em abundância, de cocos e bacilos, com destaque para 

Streptococcus sp; Enterococcus fecais, Pseudomonas sp., Escherichia coli e Enterococcus 

sp. Estas bactérias resistentes são um veículo de transmissão, que colonizam o trato 

intestinal das aves através da ingestão de larvas contaminadas, podendo mais tarde ser 

seletivamente amplificadas, levando a problemas sanitários (Costa et al., 2007). 

Embora as análises realizadas apontem para a presença de bactérias nas larvas de 

Hermetia illucens, alguns estudos defendem que as larvas da mosca soldado negra 

possuem características antimicrobianas, conseguindo mesmo eliminar bactérias 
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patogénicas como a Salmonella e a Escherichia coli presente nos substratos (Wynants et 

al., 2018).  

A solução ideal para eliminar estes microrganismos patogénicos e garantir a 

segurança alimentar desta matéria prima, passa pelo tratamento térmico prévio das larvas 

antes da sua utilização.   
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6. Conclusão 

Esta tese desenvolveu-se com o intuito de analisar a influência da suplementação 

com larvas vivas de Hermetia illucens nas performances produtivas de frangos de carne  

A suplementação alimentar com larvas vivas de Hermetia illucens, não influenciou os 

pesos vivos relativos dos frangos ao longo do ensaio. Em relação aos ganhos médios 

diários relativos, não foram verificadas diferenças estatísticas em nenhum dos períodos, 

embora, nas semanas dos 7 aos 14 e dos 14 aos 21 dias tenha estado próximo de ser 

considerado estatisticamente diferentes, com maiores ganhos nas aves dos tratamentos LC 

e LF. Também não foram observadas diferenças na ingestão média diária pelas aves no 

conjunto do período de crescimento. O índice de conversão alimentar foi o parâmetro 

produtivo onde se verificaram mais diferenças estatísticas entre os tratamentos, em 

particular nos períodos entre os 0-7 dias, 0-14 dias e 0-21 dias. Nestes períodos indicados, 

o índice de conversão alimentar relativo dos tratamentos LC e LF foi inferior ao tratamento 

C. No período entre os 0-28 dias não foram verificadas diferenças estatísticas, embora 

tenha estado próxima da diferença estatística. 

 Baseado nos resultados obtidos com este estudo, conclui-se ainda que a 

suplementação da alimentação de frangos de carne com larvas vivas de Hermetia illucens, 

não apresentou consequências negativas para a saúde dos animais, uma vez que não 

foram verificadas diferenças estatísticas, em relação à taxa de mortalidade, nos diferentes 

tratamentos. As larvas de Hermetia illucens não parecem ter efeitos nas características 

sensoriais das amostras dos peitos das aves, mas esta análise carece de repetição do 

trabalho, devido à fraca amostragem. 

A análise bacteriológica das larvas mostrou uma contaminação com bactéria 

patogénicas, mas estas não parecem ter afetado a sanidades das aves, dado que a 

mortalidade não aumentou nas aves dos tratamentos LC e LF e as performances não foram 

afetadas negativamente. Contudo, a análise dos efeitos da contaminação bacteriana das 

larvas deve ser reforçada em trabalhos futuros. 

A utilização de produtos originários de mosca soldado negra e de outras espécies de 

insetos na alimentação animal podem ser o futuro, estando ainda presos por causa de 

trémitos legais, uma vez que o não cumprimento de parâmetros de qualidade e maneio, 

poderão implicar riscos para a saúde animal e humana. A suplementação de frangos de 



Conclusão 

44 
 

carne com larvas pode ser particularmente adequada em frangos em regime extensivo, com 

larvas sujeitas a um tratamento termicamente prévio, uma vez que em sistema intensivo é 

muito difícil controlar a administração e poderia por em causa a sanidade dos animais e da 

exploração. 

De futuro seria interessante ensaiar um estudo, mas com incorporação de farinha de 

Hermetia illucens na fórmula do alimento composto como substituto da principal matéria 

prima proteica, adaptado às necessidades nutricionais de frangos de carne, e verificar os 

seus efeitos nos diferentes indicadores produtivos.  
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