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O parasitoide de ovos Telenomus pachycoris (Costa Lima, 1928) (Hymenoptera: 
Scelionidae), é um dos principais inimigos naturais do percevejo-do-pinhão-manso 
Pachycoris torridus (Scopoli, 1772) (Hemiptera: Scutelleridae). O objetivo do 
trabalho foi avaliar o efeito de diferentes temperaturas no desenvolvimento do 
período pré-imaginal e determinar as exigências térmicas de T. pachycoris. Foram 
oferecidas posturas de P. torridus com aproximadamente 25 ovos para fêmeas de 
T. pachycoris, em temperatura de 25±1ºC, umidade relativa de 70±20% e fotofase 
de 12h. O parasitismo foi permitido por 24 horas, quando as posturas foram 
colocadas em câmaras climatizadas em temperaturas de 18, 20, 22, 25, 28, 
30±1ºC, até a emergência dos parasitoides. Foram avaliadas a duração do 
período ovo-adulto, porcentagem de emergência e razão sexual e determinadas 
as exigências térmicas de fêmeas e machos, estimando o número de gerações do 
parasitoide em cada temperatura. A duração do período ovo-adulto na faixa 
térmica de 18 a 30ºC foi inversamente proporcional à temperatura, variando de 
34,56 a 10,08 dias para fêmeas e 32,34 a 9,35 dias para machos. A porcentagem 
de emergência não diferiu entre as temperaturas, variando de 58,15 a 71,34%. A 
razão sexual foi superior a 0,59. O limite térmico inferior de desenvolvimento (Tb) 
e a constante térmica (K) foram de 12,93ºC e 163,93 graus-dia, respectivamente.  
Na faixa térmica de 18 a 30ºC foram estimadas 11,36 a 38,14 gerações de T. 
pachycoris por ano.  
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