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1. RESUMO 

A agricultura brasileira começa a exigir, do meio científico, soluções rápidas para 

novas pragas e para facilitar a liberação de inimigos naturais em grandes áreas. O 

sucesso de um programa de controle biológico pode ser prejudicado pela técnica de 

liberação adotada. O presente trabalho teve por objetivos comparar técnicas de 

liberação de Trichogramma spp. em campo. Cada tratamento ocupará uma parcela 

de 2.500 m2, onde 10 subparcelas serão distribuídas ao acaso. Os tratamentos 

envolverão liberação de pupas em cápsulas ou desprotegidas por espalhamento, de 

duas idades diferentes. As culturas disponíveis no momento dos ensaios serão 

utilizadas, pois serão realizados ao menos sete repetições do mesmo no tempo. No 

ensaio realizado na cultura do feijão somente dois tratamentos foram avaliados e não 

houve diferença significativa entre os tratamentos liberação por espalhamento de 

pupas ou em cápsulas, o que, até o momento, valida a primeira tática de liberação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O controle biológico consiste em utilizar os inimigos naturais das pragas para 

controlá-las, em um manejo racional de populações. No Brasil, essa tática de controle 

ganha força, pois o agricultor e os consumidores estão ficando mais exigentes, as 

barreiras fitossanitárias impostas pelos países exportadores de nossos alimentos 

estão mais rigorosas, cada vez mais pragas se tornam resistentes aos inseticidas, 

entre outros argumentos. Os parasitoides do gênero Trichogramma (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae) são amplamente utilizados no Brasil no controle de ovos de 

Lepidoptera (PARRA; ZUCCHI, 2004). 

O sucesso de um programa de controle biológico pode ser prejudicado pela 

técnica de liberação adotada (PINTO; PARRA, 2002). A prática mais comum no Brasil 

é a liberação de adultos do parasitoide já emergido, mas Pinto et al. (2003) mostraram 

que a liberação de pupas protegidas em cápsulas aumenta a eficácia do método. 

Entretanto, Mills et al. (2000) verificaram que a liberação de pupas soltas de 

Trichogramma sobre a copa das plantas é uma técnica viável e de boa eficiência nos 

EUA e que a predação do material espalhado é pequena, mas poucos ensaios foram 

realizados para avaliar essa informação. 

 



3. OBJETIVO 

O presente trabalho terá por objetivo comparar técnicas de liberação de 

Trichogramma spp. em campo com cultura ou aberto. 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho está sendo conduzido no campus do Centro Universitário Moura 

Lacerda, em Ribeirão Preto, SP. Teve início em março e será concluído em dezembro 

de 2015. As parcelas serão distribuídas dentro de uma área com cultura (feijão ou 

cana-de-açúcar) ou não (área com pastagem) seguindo o delineamento de parcelas 

subdivididas com cinco tratamentos e dez repetições. Os tratamentos envolverão 

liberação de pupas em cápsulas ou desprotegidas por espalhamento, de duas idades 

diferentes. Para feijão e campo aberto, foi utilizado o parasitoide T. pretiosum, 

testando apenas os tratamentos (1) e (3), mas para cana-de-açúcar será utilizado T. 

galloi. 

Em 10 pontos distintos, serão colocadas 10 cartelas (7 x 0,5 cm) contendo 40 

ovos de Anagasta kuehniella esterilizados na ponta, presas às plantas. Após 24 h 

esses ovos serão coletados e levados ao laboratório para que, após 6 dias em câmara 

climatizada (27ºC, 70% de UR e 14 h de fotofase), seja avaliado do número de ovos 

enegrecidos (parasitados). Esse mesmo procedimento será repetido aos 1, 2, 3 e 4 

dias após a liberação. Serão realizados um a dois ensaios em feijão, dois a três em 

cana-de-açúcar e quatro a cinco em outra cobertura vegetal qualquer. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Até o momento foram realizados um ensaio em lavoura de feijão e um em 

área aberta. Entretanto, apesar de finalizados esses ensaios, somente o de feijão será 

apresentado nesse resumo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Verificou-se que não houve diferenças significativas entre os tratamentos 

quanto à porcentagem média de parasitismo (Figura 1). Os resultados indicaram que 



não há diferença entre as duas técnicas, mas Litholdo et al. (2013) verificaram 

vantagem para a técnica de espalhamento de pupas. Pode ser que nos novos ensaios 

esse resultado mude, visto que o anterior foi conduzido em época onde o tempo 

começou a ficar mais seco. 

 

Figura 1. Porcentagem média de parasitismo de ovos de A. kuehniella por T. pretiosum 

em duas técnicas de liberação, em plantação de feijão. Colunas seguidas pela mesma letra 

não diferem entre si pelo teste t, 5%. 
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