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Resumo 

A área plantada com eucalipto ro país está ao redor de três milhões de hectares, utilizados nas produções de lenha, carvão vegetal. 
celulose e papel. O psilídeo-de-coocha. Glycaspis brinbleconbei é mm séria praga de florestas de eucalipto recém chegada ro 
país. A trelror opção para tnarejo desta praga-exótica específica de florestas de eocalipto ttm sido o cortrole biológico clássico, 
utilizanlo o parasitóide específico Psyllaephagus bliteus qre COllD a praga é originário da Austrália. Como objetivo de observar e 
registrar fotografican:erte as caracteristicas do parasitisIID de P. bli1eus em ninfas do psilídeo-de-coocha, foi desenvolvido um 
trabalro ro Laboratório de Quarentena "Costa Lilna" da Errbrapa Meio AIrbiente, em Jaguariúna-SP. A tretodologia utilizada 
iniciou-se com a infestação de gaiola de criação por adultos da praga previan:ente copulados, e após 20 dias foram liberados 
adultos copulados do parasitóide P. bliteus ImItidos em corrliçàes controladas (25 ± 2°C, VR 60 ± 10% e fotofase 12h)., 
PosteriortreIte foi realizado processo de claríficaçãopor ácido lático do tegmrento das ninfas de G. brirrblicorrbei parasitadas, e 
o registro fotográfico, através de microscópio estereoscópio Olyll1'us BX 50, e de câtrera fotográfica digital Sony. Verificou-se 
que P. bliteus ovipositou ro tóra."'- do rospedeiro-pragfl, e q1l! a trorfologia da larva do trestro é verrnifonre, de coloração 
esbranquiçada; sendo a pupa de coloração regra, e eocontrada nas ninfas de segundo.é quinto instares da praga. A sexagem do 
parasitóide pode ser feita priocipaltreIte pela fonnato do corpo, cornos lDacros teTIIlÍDÍndo de fonna arredondada, e as Íetreas em 
fonna aguda devido ao ovopositor. Com essas observações prliminares foi possível registrar fotograficatrente os diferentes 

, estágios de desenvolvitreIto de P. bliteus. 
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