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Parasitismo natural de Trichogramma spp. (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) sobre ovos de Diatraea saccharalis (Lepidoptera: 

Crambidae) em arroz*
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A broca do colmo, Diatraea saccharalis, é uma espécie polífaga, que tem como hospedeiro 
diversas gramíneas cultivadas, como a cana-de-açúcar, o arroz, o milho e o sorgo, sendo 
considerada uma ameaça à produtividade dessas culturas, em razão da sua alimentação 
dentro do colmo da planta. Atualmente, o principal método de controle dessa broca é o 
biológico, por meio de parasitoides, entre eles, as espécies do gênero Trichogramma, que são 
eficientes agentes de controle dessa praga, pois parasitam os ovos, e esse estádio é o fator 
chave de crescimento populacional da praga. A interação desses parasitoides de ovos e D. 
saccharalis em arroz é pouco estudada. Partindo disso, o presente trabalho visou investigar 
as espécies nativas de Trichogramma que parasitam ovos de D. saccharalis em lavouras de 
arroz, em área experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, Piauí. Foram realizadas 
coletas quinzenais de ovos/posturas de D. saccharalis por meio de inspeção visual das 
plantas, durante todo o ciclo fenológico da cultura. Os espécimes de parasitoides obtidos 
foram preparados e montados em lâminas, utilizando-se meio de montagem Hoyer’s, e a 
identificação específica foi baseada em estruturas de importância taxonômica presentes nas 
antenas e genitália dos machos. Foram registradas três espécies de Trichogramma associadas 
a D. saccharalis na região; T. pretiosum, T. galloi e T. atopovirilia. T. pretiosum é comumente 
encontrado associado a diversos lepidópteros-praga em diversas culturas de importância 
agrícola. T. galloi é um eficiente controlador de D. saccharalis, e bastante utilizado em 
programas de controle biológico dessa broca. T. atopovirilia é, pela primeira vez, relatado 
parasitando ovos de D. saccharalis no Brasil. O parasitismo natural de D. saccharalis 
por esses parasitoides de ovos demonstrou a sua importância como agentes de controle 
biológico, tornando-os importantes para o uso em programas de manejo integrado de pragas. 
Estudos complementares devem ser realizados, visando avaliar as espécies de parasitoides 
encontradas, com vistas à sua possível utilização como agentes de controle biológico.
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