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afetar diretamente a duração do ciclo de vida
influência desse fator abiótico sobre os aspectos biológicos dos 

insetos é fundamental para a produção dos mesmos. Dessa forma, 
da emergência do parasitoide Cleruchoides noack

(Hymenoptera: Mymaridae) utilizado no controle biológico de 
Carpintero & Dellapé (Hemiptera: Thaumastocoridae), conhecido como 

percevejo bronzeado que causa sérios danos às plantações de eucalipto
o presente estudo teve por objetivo avaliar a influência da temperatura 

adultos de Cleruchoides noackae. Cada parasitoide foi 
individualizado em tubo de vidro, contendo uma gotícula de mel puro

climatizadas com UR de 70 % ± 10 %, fotofase de 12 h
temperatura específica para cada tratamento. Os tratamentos foram: 15°C, 18°C, 
21°C, 25°C, 28°C e 31°C. A sobrevivência dos adultos foi observada diariamente 
para avaliação da longevidade. Os resultados demonstraram que houve 
diferenças na longevidade de C. noackae de acordo com a temperatura utilizada 
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