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O parasitoide de ovos, Fopius arisanus, tem sido usado com sucesso no Havaí no 
controle biológico de moscas-das-frutas, onde é multiplicado em laboratório sobre a 
espécie Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae). O objetivo deste trabalho foi avaliar 
o parasitismo efetuado por F. arisanus com diferentes idades e expostos a diferentes 
densidades de ovos do hospedeiro alternativo, C. capitata. O trabalho foi realizado no 
Laboratório de Entomologia da Embrapa Semiárido em salas climatizadas a 25 ± 1°C, 
60 ± 10% UR e fotofase de 14 horas. Os tratamentos testados foram: (i) idade dos 
parasitoides (5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 dias) e (ii) densidades de ovos (5, 10, 15, 20 e 
25 ovos/fêmea do parasitoide). Ovos de 24 h foram colocados sobre blocos de ágar 
(unidades de parasitismo) e expostos ao parasitismo por 24h. Os resultados 
mostraram que tanto a densidade do hospedeiro, como a idade do parasitoide são 
fatores que influenciam na emergência de parasitoides e a razão sexual. O maior 
número de parasitoides emergidos (17,21 ± 6,72) foi registrado na densidade de 25 
ovos/fêmea, na idade de 10 dias (P < 0,001). A razão sexual também foi maior (0,8 ± 
0,08) na densidade de 25 ovos/fêmea e na idade de 10 dias (P < 0,001). Estes 
resultados servirão de base para estabelecer um protocolo de criação deste 
parasitoide de ovos, recentemente importado do Havaí, sobre o hospedeiro alternativo 
C. capitata.  
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