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1. RESUMO 

 

O trabalho está sendo conduzido no campus do Centro Universitário Moura 

Lacerda, em Ribeirão Preto, SP. O campus foi dividido em 10 subáreas, as quais 

foram caracterizadas pela predominância de determinadas espécies vegetais. 

Quinzenalmente, em cada subárea foram colocadas 10 cartelas de papel cartão, 

contendo ovos de Anagasta kuehniella esterilizados colados na ponta. As cartelas 

foram colocadas pela manhã ou à tarde, e deixadas no campo por cerca de 4 horas. 

Depois de retiradas, as cartelas foram identificadas e acondicionados em câmara 

climatizada.Após 12 dias, as cartelas foram inspecionadas, o número de ovos 

parasitados foi quantificado e os parasitoides emergidos foram colocados em tubos 

Eppendorf de plástico com álcool. Esses tubos ainda serão enviados ao Dr. Valmir 

Antonio Costa, do Instituto Biológico, em Campinas, SP, para identificação da 

espécie.Esse trabalho terá por objetivos identificar as espécies de Trichogramma 

que ocorrem no campus do Centro Universitário Moura Lacerda e a flutuação 

populacional dessas espécies durante oito meses em diferentes composições 

vegetais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Centro Universitário Moura Lacerda se destaca pela produção científica na 

área de tecnologia de liberação de Trichogramma spp. em milho, cana-de-açúcar e 

soja no mundo. Desde 2002, foram vários trabalhos apresentados em Eventos 

Científicos no país, fruto dos trabalhos de conclusão de curso e de projetos de 

iniciação científica conduzidos na instituição. 

O conhecimento das espécies de Trichogramma que ocorrem nas áreas 

agrícolas, ornamentais, de pastagem, naturais e com plantas daninhas servirá de 

base para os trabalhos futuros que serão conduzidos na Instituição, contribuindo 

também para um melhor conhecimento da entomofauna brasileira. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Esse trabalho terá por objetivos identificar as espécies de Trichogramma que 
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ocorrem no campus do Centro Universitário Moura Lacerda e a flutuação 

populacional dessas espécies durante oito meses em diferentes composições 

vegetais. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O campus foi dividido em 10 subáreas, as quais foram caracterizadas pela 

predominância de determinadas espécies vegetais. Quinzenalmente, em cada 

subárea foram colocadas 10 cartelas de papel cartão azul claro de 0,6 x 10 cm, 

contendo ovos de Anagasta kuehniella esterilizados colados (com goma arábica 

diluída em água numa solução 50%) na ponta (0,6 x 0,2 cm – cerca de 40 ovos). 

Foram colocadas 5 cartelas presas a um pedação de papelão, que foi preso com um 

barbante à planta predominante no local. As cartelas foram colocadas pela manhã 

ou à tarde, e deixadas no campo por cerca de 4 horas. 

Após retiradas, as cartelas foram identificadas e colocadas dentro de 

recipientes de vidro (1 cm de diâmetro por 10 cm de comprimento), junto com um 

pequeno pedaço de algodão hidrófilo levemente umedecido, que foram fechados 

com filme plástico. Os tubos de vidro foram acondicionados em câmara climatizada 

mantida a 27±1ºC, 70±10% de umidade relativa do ar e fotofase de 14h. 

Após 12 dias, as cartelas foram inspecionadas, o número de ovos 

parasitados foi quantificado e os parasitoides emergidos foram colocados em tubos 

Eppendorf de plástico (0,5 mL) com álcool 70%.  

Esses tubos ainda serão enviados ao Dr. Valmir Antonio Costa, do Instituto 

Biológico, em Campinas, SP, para identificação da espécie. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Os pontos escolhidos foram nomeados da seguinte forma: Tratamento 1 (T1) 

Mata lado esquerdo/centro; Tratamento 2 (T2) Mata lado direito/abaixo; Tratamento 

3 (T3) Cana-de-Açúcar; Tratamento 4 (T4) Pomar Mangueiras; Tratamento 5 (T5) 

Pomar Bananeiras; Tratamento 6 (T6) Beira do Rio (lago); Tratamento 7 (T7) Horta; 

Tratamento 8 (T8) Café; Tratamento 9 (T9) Milho; Tratamento 10 (T10) Área central 

entre Blocos C e D. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o momento, as subáreas com árvores foram as que apresentaram maior 

parasitismo de ovos por Trichogramma spp. Entretanto, uma melhor discussão será 

realizada no relatório final, pois os dados coletados ainda não permitem tal 

detalhamento. 
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