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RESUMO 
 

Caracterização de espécies de Trichogramma Westwood (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae), parasitoides de ovos de Erinnyis ello (L.) (Lepidoptera: Sphingidae)  

 
Trichogramma demoraesi Nagaraja, 1983, T. manicobai Brun, Moraes e Soares, 

1984 e T. marandobai Brun, Moraes e Soares, 1986 têm sido referidos como parasitoides de ovos 
do mandarová-da-mandioca, Erinnyis ello (L., 1758), em plantações de mandioca no Brasil. 
Entretanto, com base na a análise comparativa dos caracteres morfológicos do parátipo (macho) 
de T. demoraesi, depositado no The Natural History Museum, Londres, com os exemplares, 
obtidos de ovos do mandarová-da-mandioca, identificados anteriormente como T. demoraesi 
(coleção da ESALQ), verificou-se que esses exemplares não pertencem a T. demoraesi, mas são 
realmente espécimes de T. marandobai. Portanto, T. demoraesi não parasita ovos de E. ello no 
Brasil. Assim, apenas T. manicobai e T. marandobai foram caracterizadas e ilustradas 
detalhadamente, pois as descrições originais dessas espécies são sucintas e não foram 
adequadamente ilustradas. O processo intervolselar de T. marandobai apresenta variações no 
ápice (arredondado ou truncado). Entretanto, com base nas análises biológicas (cruzamentos), 
morfométricas e moleculares, comprovou-se que os espécimes com processo intervolselar 
truncado ou arredondado são variações intraespecíficas de T. marandobai. 
 
Palavras-chave: Identificação; Morfologia; Cruzamentos; Morfometria; ITS2 

 



 14 



 15

ABSTRACT 

 

Characterization of the Trichogramma species Westwood (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae), egg parasitoids of Erinnyis ello (L.) (Lepidoptera: Sphingidae) 

 
 

Trichogramma demoraesi Nagaraja, 1983, T. manicobai Brun, Moraes e Soares, 
1984 e T. marandobai Brun, Moraes e Soares, 1986 have been reported as egg parasitoids of 
Erinnyis ello (L.) on cassava in Brazil. However, the comparative analysis of the morphological 
characters of the paratype (male) of T. demoraesi, deposited at The Natural History Museum, 
London, with specimens from eggs of Erinnyis ello, previously identified as T. demoraesi 
(ESALQ collection), indicated, in fact, that these specimens do not belong T. demoraesi, but to T. 
marandobai. Therefore, T. demoraesi does not parasitize eggs of E. ello in Brazil. Then, only T. 
manicobai and T. marandobai were characterized and illustrated in detail, because original 
descriptions for both species are succinct and poorly depicted. The intervolsellar process (blunt or 
truncated apically) of T. marandobai was found to be plastic.  However, based on biological 
(crossings), morphometric and molecular analyses, it was proved that specimens with blunt or 
truncated intervolsellar process are intraspecific variations of T. marandobai. 
 

Keywords: Identification; Morphology; Crossings; Morphometrics; ITS2 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As espécies de Trichogramma são micro-himenópteros parasitoides de ovos, usualmente 

associados a Lepidoptera. Algumas espécies têm sido utilizadas em programas de controle 

biológico em várias regiões do mundo, devido à sua eficiência e facilidade de criação em 

laboratório. 

A identificação das espécies de Trichogramma foi, durante muito tempo, baseada em 

caracteres imprecisos (cerdas das asas e coloração), resultando em identificações errôneas. 

Entretanto, no início da década de 1970, as identificações específicas tornaram-se mais bem 

fundamentadas com o uso dos caracteres da genitália do macho (NAGARKATTI; NAGARAJA 

1971). Portanto, as informações sobre Trichogramma, anteriores a 1970, são duvidosas 

(QUERINO et al., 2010). Com base na genitália do macho, várias espécies foram descritas, 

aumentando consideravelmente o registro de espécies conhecidas. Entretanto, apesar de a 

genitália do macho apresentar características uniformes, algumas estruturas podem variar 

(QUERINO; ZUCCHI, 2002). 

Em alguns casos, a identificação específica de Trichogramma não pode ser baseada 

exclusivamente em caracteres morfológicos, em razão da ocorrência de espécies crípticas. Nesses 

casos, a identificação precisa ser fundamentada também em caracteres biológicos e/ou 

moleculares para esclarecer a identidade da espécie. 

Várias espécies de Trichogramma parasitam ovos de Erinnyis ello (mandarová-da-

mandioca), entretanto, algumas delas não possuem descrição muito detalhada.  

Em estudos preliminares com Trichogramma demoraesi, Trichogramma manicobai e 

Trichogramma marandobai, registrados como parasitóides de E. ello foram observadas variações 

nas estruturas da genitália do macho dessas espécies. Assim, este trabalho, teve por objetivo a 

caracterização morfológica dessas três espécies. Com relação à T. marandobai, para a qual havia 

dúvida se a variação na genitália do macho era uma característica intraespecífica ou não, foram 

realizados também estudos moleculares, biológicos e morfométricos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Gênero Trichogramma 

 

O gênero Trichogramma, com aproximadamente 210 espécies em todo o mundo, é o 

maior da família Trichogrammatidae (PINTO, 2006). Aproximadamente 1/5 dessas espécies estão 

registradas na América do Sul e somente 26 no Brasil (QUERINO et al., 2010). 

A revisão mais recente foi realizada com espécies de Trichogramma da América do Norte 

(PINTO, 1999), mas algumas espécies desse estudo distribuem-se também na América do Sul. As 

espécies do continente sul-americano foram estudadas por Querino (2002) e, recentemente, essas 

espécies e seus respectivos hospedeiros foram catalogados (ZUCCHI et al., 2010). No Brasil, 

vários estudos taxonômicos de Trichogramma foram realizados: descrições de espécies (BRUN; 

MORAES; SOARES, 1984, 1986; ZUCCHI, 1985, 1988; QUERINO; ZUCCHI, 2003b, 2003c;), 

caracterização morfológica (QUERINO; ZUCCHI, 2003a; QUERINO; ZUCCHI, 2004); 

caracterização molecular (e.g CIOCIOLA et al., 2001; ALMEIDA, 2004), chave de identificação 

(QUERINO; ZUCCHI, 2005), além de um guia de identificação para as espécies de 

Trichogramma (QUERINO; ZUCCHI, 2011). 

 

2.2 Espécies de Trichogramma associadas a Erinnyis ello na cultura da mandioca 

 

Sete espécies de Trichogramma estão registradas como parasitoides de ovos de E. ello na 

América do Sul. Cinco espécies ocorrem no Brasil (T. atopovirilia Oatman e Platner, 1983, T. 

demoraesi, T. manicobai, T. marandobai e T. pretiosum Riley, 1879) (ZUCCHI et al., 2010); 

uma na Colômbia (T. colombiensis Velasquez de Rios e Teran, 1994) (VELÁSQUEZ; TÉRAN, 

1995); duas no Peru (T.exiguum e T. demoraesi) (ZUCCHI et al., 2010); duas na Venezuela (T. 

colombiensis e T. exiguum Pinto e Platner, 1983) (VELÁSQUEZ; TÉRAN, 1995). Portanto, com 

exceção de T. colombiensis e T. demoraesi, as demais espécies ocorrem exclusivamente em um 

único país. 

T. atopovirilia foi registrado pela primeira vez em E. ello no município de Felixlândia, 

Minas Gerais (BRUN, MORAES; SOARES, 1984), desde então, não houve mais registro dessa 
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espécie no mandarová-da-mandioca. Esse parasitóide está associado também com outras três 

pragas agrícolas no Brasil (ZUCCHI et al., 2010) 

T. demoraesi, coletada pela primeira vez em ovos de Glena bipennaria Guenée, 1857 

(Lepidoptera: Geometridae), em Eucalyptus grandis em Minas Gerais (NAGARAJA, 1983), tem 

sido associada a E. ello, em mandioca, nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, 

Paraná (QUERINO, 2002) e Amazonas (RONCHI- TELES; QUERINO, 2005). 

T. manicobai também foi encontrada pela primeira vez, parasitando ovos de E. ello (único 

hospedeiro conhecido) em mandioca em Minas Gerais (BRUN; MORAES; SOARES, 1984). 

Posteriormente, foi registrado nos Estados do Paraná, São Paulo (QUERINO; ZUCCHI, 2007) e 

Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA et al., 2010). 

T. marandobai foi associado pela primeira vez a E. ello (único hospedeiro conhecido), em 

Minas Gerais (BRUN; MORAES; SOARES, 1986), desde então foi registrado apenas no Mato 

Grosso do Sul (OLIVEIRA et al., 2010). 

T. pretiosum parasita mais de 240 espécies de hospedeiros ao longo de sua distribuição 

geográfica (PINTO, 1999). Essa espécie foi associada a ovos de E. ello nos estados de Minas 

Gerais, Paraná e São Paulo (QUERINO et al., 2002) e no Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA et al., 

2010). 

 

2.3 Métodos para identificação das espécies 

 

2.3.1 Morfológicos 

 

Os pioneiros no uso das estruturas da genitália do macho para a identificação das espécies 

de Trichogramma foram Nagarkatti e Nagaraja (1971). Além da genitália, as identificações são 

baseadas também nas antenas e asas dos machos (e.g. QUERINO; ZUCCHI, 2011). 

Variação intraespecífica tem sido observada em diversas espécies de Trichogramma, 

mostrando que os caracteres são plásticos. Por exemplo, foi observada significativa plasticidade 

em cinco espécies de Trichogramma (T.browningi Pinto e Oatman, 1985, T. deion Pinto e 

Oatman, 1986, T. fuentesi, T. platneri Nagarkatti, 1975 e T. pretiosum), no entanto, os caracteres 

da genitália do macho, pareciam ser resistentes à plasticidade ecofenotípica (PINTO et al., 1989). 

A morfologia desses parasitoides pode ser também influenciada por fatores relacionados às 
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variações ambientais e do hospedeiro (MARSTON; ERTLE, 1973; KAZMER; LUCK, 1991; 

GRENIER et al., 2001). Querino et al. (2002) detectaram mudanças na forma da cápsula genital 

de T. pretiosum provenientes de 10 hospedeiros. Nesse caso, fatores genéticos aliados aos fatores 

do hospedeiro (valor nutricional ou tamanho do ovo), podem ser os responsáveis pelas alterações 

encontradas nessa estrutura. Esse fato foi observado na variação da cápsula genital de T. bruni, 

no qual a influência do habitat, do hospedeiro, além da variação individual, acarretaram 

deformação na cápsula genital (QUERINO; ZUCCHI, 2002). Dessa forma, é preciso considerar 

esses aspectos nos estudos morfológicos de Trichogramma. 

 

2.3.2 Cruzamentos 

 

O valor dos dados reprodutivos para a taxonomia é justificado pela importância do 

isolamento reprodutivo na especiação, além da necessidade de reconhecer as populações, para 

emprego em programas de controle biológico (e.g. DE BACH, 1969). 

Os estudos de cruzamentos, complementando as características morfológicas, têm sido 

utilizados para resolver problemas taxonômicos de espécies de Trichogramma (PINTO et. al., 

1978; PINTO et al., 1983; NAGARAJA, 1987).  

Em estudos da compatibilidade reprodutiva de T. deion Pinto e Oatman, 1986, T. minutum 

Riley, 1871 e T. pretiosum e sua significância taxonômica, foram observados complexos modelos 

de compatibilidade reprodutiva, i.e., desde completa compatibilidade, variados níveis de 

incompatibilidade parcial até completa incompatibilidade, sendo que o isolamento reprodutivo 

estava relacionado às variações geográficas do complexo T. minutum (PINTO et al., 1991). Os 

cruzamentos têm sido usados também para esclarecer a identidade de espécies relacionadas, por 

exemplo, entre T. bruni Nagaraja, 1983 e T. lasallei Pinto, 1999 (QUERINO; ZUCCHI, 2002). 

 

2.3.3 Morfometria multivariada 

 

Os métodos morfométricos podem ser usados para detectar sutis diferenças entre 

populações (REYMENT et al., 1981). Essa é uma ferramenta útil em biologia evolutiva, não só 

para detecção de diferenças, mas também no estudo das variações de caracteres quantitativos, 

além de avaliar padrões de relação genética e, em alguns casos, para testar hipóteses filogenéticas 
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(REIS, 1988; CAVALCANTI; LOPES, 1993). O termo foi definido por Blackith e Reyment 

(1971) para o uso de análises multivariadas em morfometria.  

As análises multivariadas, em especial a análise dos componentes principais, das variáveis 

canônicas e das funções discriminantes, são extremamente úteis na ordenação dos dados 

morfométricos, permitindo que parâmetros biológicos subjacente às relações morfológicas entre 

indivíduos ou grupos possam ser mais facilmente detectados e interpretados (BLACKITH; 

REYMENT, 1971; REIS, 1988). 

No estudo de dez espécies européias de Trichogramma, as análises multivariadas 

possibilitaram a estimativa de divergências interespecíficas e, com exceção de T. brassicae 

Bezdenko, 1968 e T. voegelei Pintureau, 1990, foi possível separar as espécies (PINTUREAU, 

1993). Galán e Rodríguez (1993) caracterizaram morfometricamente cinco espécies de 

Trichogramma, utilizando a análise discriminante fatorial, identificando as estruturas e as razões 

responsáveis pela separação das espécies. A análise de componentes principais foi usada em T. 

pretiosum e T. atopovirilia, sendo que as variáveis relacionadas à genitália do macho foram as 

que mais contribuíram para a separação das duas espécies (VELÁSQUEZ DE RIOS; 

COLMENARES, 1999).  

No Brasil, estudos com espécies de Trichogramma utilizando análises multivariadas 

foram realizados por Querino e Zucchi (2002), que observaram variação intraespecífica na 

cápsula genital de T. bruni, influenciada principalmente pelo hospedeiro e pelo hábitat. A análise 

de componentes principais foi usada para analisar as variações nos caracteres morfométricos e 

avaliar os padrões de ordenação de T. acacioi Brun, Moraes e Soares, 1984, T. atopovirilia, T. 

bruni, T. demoraesi, T. distinctum Zucchi, 1988 e T. galloi Zucchi, 1988 (QUERINO; ZUCCHI, 

2004). 

 

2.3.4 Morfometria geométrica 

 

A utilização da morfometria geométrica no estudo da forma teve início com os 

trabalhos de Brookstein, (1996); Rolf e Marcus, (1993). Posteriormente, no início da década de 

90, houve um avanço na utilização e na utilização dessas técnicas (MONTEIRO; REIS, 1999). 

Os métodos de morfometria geométrica foram desenvolvidos para analisar as 

diferenças de forma entre os organismos com base nos marcos anatômicos, assim, o passo inicial 
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para essa análise é a definição dos pontos ou marcos anatômicos nos organismos estudados. Esses 

marcos são comparados, após a remoção de qualquer efeito que esteja relacionado à forma 

(tamanho, posição e orientação). Por essa razão, é fundamental que, os marcos anatômicos 

escolhidos sejam homólogos entre os indivíduos de uma população. Assim, é possível detectar, 

por meio da sobreposição dos marcos anatômicos, mudanças de forma entre as mesmas estruturas 

em diferentes organismos (MONTEIRO; REIS, 1999; PRETORIUS; CLARK, 2000).  

Os estudos de morfometria geométrica com espécies de Trichogramma são raros. Em 

realidade, um único trabalho foi realizado com T. pretiosum, demonstrando que sutis diferenças 

podem ser detectadas, por meio da análise das deformações relativas, na variação morfológica da 

cápsula genital dos espécimes oriundos de diferentes hospedeiros (QUERINO et al., 2002) 

 

2.3.5 Técnicas moleculares  

 

As primeiras técnicas moleculares utilizadas para identificação de Trichogramma foram 

por meio de isoenzimas (PINTUREAU; BABAULT, 1988). Posteriormente, foi demonstrada a 

utilidade de outras técnicas (RAPD, FRLP, microsatélites e sequenciamento da região do ITS1 e 

ITS2) na identificação de espécies de Trichogramma (ORREGO; AGUDELO SILVA, 1993; 

SILVA et al., 1995; PINTO et al., 1997; STHOUTHAMER et al., 1999). 

Ciociola Jr. et al. (2001) utilizaram a região do ITS2 para identificar T. Rojasi Nagaraja e 

Nagarkatti, 1973 e T. lasallei (CIOCIOLA Jr.et al., 2001). Almeida (2004) analisou a sequência 

de rDNA de 17 espécies de Trichogramma do Brasil. Esses resultados mostraram que análises 

moleculares são alternativas para a identificação de espécies crípticas de Trichogramma. Desse 

modo, espécies de difícil identificação com o emprego das técnicas taxonômicas tradicionais 

podem ter suas identidades esclarecidas mediante o emprego de técnicas moleculares do 

sequenciamento ou do polimorfismo do comprimento de sequências, gerado por meio das 

técnicas de marcadores moleculares (BORBA, 2005). 

Os dados moleculares representam valiosa fonte de caracteres alternativos para a 

taxonomia de Trichogramma. Tal recurso é necessário para testar os conceitos de “parentesco”, 

que atualmente se fundamentam bastante nos dados morfológicos. As características moleculares 

também são potencialmente valiosas para a identificação das fêmeas de Trichogramma, já que 

todas as identificações são baseadas nos machos. Outra vantagem da identificação molecular é a 
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identificação de variações intraespecíficas, que são geralmente indistinguíveis morfologicamente, 

mas potencialmente úteis para o controle biológico (PINTO, 1997; 1999). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material de estudo 

 

Foram examinados exemplares de Trichogramma demoraesi, T. manicobai e T. 

marandobai coletados em ovos de Erinnyis ello, no município de Janaúba, norte de Minas Gerais. 

Foram examinados também exemplares da coleção de Trichogramma da Escola superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), Piracicaba, e o parátipo de T. demoraesi do The Natural 

History Museum (NHM), Londres. 

 

3.2 Criação e manutenção de espécies de Trichogramma 

 

Os ovos de Erinnyis ello coletadas em Janaúba, norte de Minas Gerais, foram 

individualizados em tubos de vidro (8,5 cm de comprimento x 2,5 cm de diâmetro) e no interior 

desses, com auxílio de um estilete foram passadas gotículas de mel. Passadas 24 h da emergência 

dos espécimes (tempo para que ocorresse cópula), esses foram individualizados e para as fêmeas, 

foram oferecidos ovos de hospedeiros alternativos para o parasitismo. 

Inicialmente tentou-se multiplicar as espécies de Trichogramma em ovos de Anagasta 

kuehniella Zeller, 1879 (hospedeiro alternativo comumente utilizado para criação de espécies de 

Trichogramma), no entanto as espécies associadas ao mandarová-da-mandioca não se adequaram 

a esse hospedeiro. Diversos hospedeiros alternativos foram testados e se obteve êxito apenas com 

ovos de Heliothis virescens (Fabricius, 1781). 

Os ovos de H. virescens foram obtidos junto ao laboratório de Biologia de Insetos da 

ESALQ. Esses estavam aderidos a um tecido denominado tunil, o qual foi recortado e oferecido 

ao parasitismo. Decorridas 24 h, as cartelas foram retiradas e mantidas em câmaras climatizadas 

(25±1, UR- 70±10% e 14 h de fotofase). 

Após a emergência dos adultos, novas cartelas com ovos de H. virescens foram oferecidas 

ao parasitismo e posteriormente, os parasitóides foram sexados e conservados em álcool 70% 

para posterior identificação da espécie. 
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Depois de confirmada a identidade dos exemplares, foram mantidas, em laboratório, 

isolinhagens de T. marandobai que apresentavam o processo intervolselar truncado e 

arredondado. 

 

3.3 Preparação de lâminas de microscopia  

 

Os machos de cada espécie foram colocados em KOH 10%, por um período de tempo 

necessário para a clarificação (aproximadamente 30 min). Em seguida, foram colocados em água 

destilada e, posteriormente em ácido acético glacial (5 a 10 min). Foram então colocados dorso-

ventralmente sobre lâmina de microscopia, juntamente com uma gota do meio de montagem 

(Hoyer’s). Foi montado um espécime por lâmina, com as antenas, asas anteriores e posteriores 

distendidas com auxílio estiletes de microalfinetes, em seguida, foi coberto com uma lamínula. 

Cada lâmina recebeu etiqueta com os dados de coleta e a identificação.  

As lâminas foram colocadas em estufa a aproximadamente 50ºC, durante 5 dias, para 

completa secagem do Hoyer’s. Após a secagem,  foram passadas duas finas camadas de esmalte 

incolor ao redor da lamínula. Os espécimes foram depositados na coleção de Trichogramma da 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ). 

 

3.4 Identificação das espécies 

 

A identificação foi baseada nos caracteres da genitália, das antenas e das asas dos 

machos. As lâminas foram observadas em microscópio de luz com aumento entre 400 a 1.000x. 

Para identificação, foi utilizada a chave ilustrada de Trichogramma do Brasil (QUERINO; 

ZUCCHI, 2005). 

 

3.5 Ilustrações 

 

Foram realizadas fotografias com câmera acoplada ao microscópio de luz, das 

estruturas de importância taxonômica. Foram feitas também fotomicrografias no microscópio 

eletrônico de varredura. Para isso, os espécimes em álcool 70% foram imersos em NaOH 10%, 

por um período que variou segundo o grau de esclerotização e a origem do material. 
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Para a dissecação e manipulação das estruturas, foram utilizados estiletes de 

microalfinetes. A cápsula genital, extrovertida, mas unida ao abdome, passou por um processo de 

desidratação sucessiva em diferentes concentrações de álcool (10, 30, 40, 50, 60, 80, 95 e 100%) 

por 15 min. Após a secagem em banhos com hexametildisilazane por 30 min, os espécimes foram 

colocados em uma lâmina de microscopia, onde foi retirada a cápsula genital e montada sobre os 

stubs, juntamente com o restante do corpo do inseto. Posteriormente, foram metalizados com 

ouro (SputteringBalzers Union Med) e fotografados no microscópio eletrônico de varredura. 

 

3.6 Terminologias  

 

As estruturas utilizadas para identificação das espécies de Trichogramma são mostradas 

abaixo (Figura 1) e podem ser encontradas em Querino e Zucchi (2011). 

 
Figura 1 - Estruturas de importância para a taxonomia de Trichogramma 



 32 

Antenas 

- Cerdas flageliformes: cerdas alongadas que cobrem a superfície do flagelo. 

- Sensilo basicônico: estrutura bulbosa, ocorrendo em seis posições do flagelo da antena do 

macho. A fórmula do sensilo indica a presença e o número de sensilos em cada posição (1-2-2-0-

1-1). Quando um número estiver entre parêntese, indica que as duas situações são possíveis (e.g 

1-2(1)-2-0-1-1). 

- Sensilo placóide: são alongados e podem ser vistos na metade apical do flagelo da antena do 

macho. 

 

Escutelo:  

- Esclerito posterior do mesonoto. Termo usado por Vincent e Goodpasture (1986), segundo o 

qual “escutelo” é preferível a “mesoescuto” para Trichogramma e outros calcidóideos. 

 

Asa anterior 

- Cerdas da franja: são vistas ao longo da margem póstero-lateral da asa. 

- Número de cerdas: podem ser contadas entre a quarta e a quinta fileira de cerda. Nessa 

contagem, não estão inclusas as cerdas da franja da primeira fileira de cerdas imediatamente após 

a franja. 

 

Asa posterior 

- Formada pelas fileiras de cerdas anterior, mediana e posterior. A mediana alcança o ápice em 

todas as espécies, enquanto a primeira e a última, são úteis na identificação. 

 

Genitália do macho: composta por várias estruturas nas suas faces dorsais e ventrais. 

-Distância apical: da base do processo intervolselar ao ápice dos parâmeros, grosseiramente 

equivalente ao comprimento dos parâmeros. 

- Distância basal: da base do processo intervolselar à base da cápsula genital. 

- Largura apical: largura da cápsula genital ao nível do processo intervolselar. 

- Abertura dorsal: seção do dorso da cápsula genital que não é coberta pela lâmina dorsal. 

- Lâmina dorsal: estrutura que se estende posteriormente, em geral, estreitando-se apicalmente. 

- Processo intervolselar: estrutura ventral, localizada entre as volselas. 
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- Volselas: estruturas digitiformes, localizadas lateralmente ao processo intervolselar. 

- Carena ventral: estrutura mediana, que se estende anteriormente a partir da base do processo 

intervolselar. 

- Processos ventrais: duas estruturas pequenas situadas lateralmente a carena ventral e geralmente 

próximas a base do processo intervolselar. 

- Parâmeros: estrutura mais lateral do ápice da cápsula genital, define a distância apical da 

cápsula genital,  

- Edeago: estrutura entre a lâmina dorsal e a região ventral da cápsula genital. 

- Apodema do edeago: processos rígidos, formando o endoesqueleto dos insetos. 

 

Com base nessas estruturas foram feitas medidas dos caracteres taxonômicos das espécies 

de Trichogramma realizadas em microscópio de luz com ocular reticulada (400 a 1.000x). Foram 

medidos (QUERINO, 2002): comprimento do flagelo (CF); maior largura do flagelo (LF); 

comprimento da maior cerda do flagelo (CCF); comprimento da maior cerda da franja da asa 

anterior (CCFAA); comprimento das cerdas anteriores do mesoescuto (CCAM); comprimento 

das cerdas posteriores do mesoescuto (CCPM); comprimento das cerdas anteriores do escutelo 

(CCAE); comprimento das cerdas posteriores do escutelo (CCPE); comprimento do edeago (CE); 

comprimento dos apódemas (CA); comprimento da carena ventral (CCV); comprimento da 

cápsula genital (CCG); largura da cápsula genital (LCG); distância basal (DB); distância apical 

(DA); largura apical (LA); comprimento da abertura dorsal (CAD); largura da lâmina dorsal 

(LLD); comprimento da lâmina dorsal (CLD); comprimento da extensão posterior da lâmina 

dorsal (CEPLD); comprimento da base da extensão posterior da lâmina dorsal (CBEPLD); 

distância dos processos ventrais para a base do processo intervolselar (DVP); comprimento da 

projeção do sensilo placóideo (CPSP); comprimento da tíbia posterior (CTP); comprimento do 

escapo da antena (CEA); largura da asa anterior (LAA); comprimento da asa anterior (CAA). 

Foram contados: número de cerdas da fileira anterior da asa posterior (NCFAAP); número de 

cerdas da fileira posterior da asa posterior (NCFPAP) e número de cerdas na asa anterior (NC); 

A partir dessas medidas foram determinadas as seguintes razões: 

Comprimento do flagelo/ largura do flagelo; comprimento do flagelo/ comprimento das 

tíbias posteriores; comprimento da maior cerda do flagelo/ largura do flagelo; comprimento da 

maior cerda da franja da asa anterior/ comprimento da tíbia posterior; comprimento da maior 
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cerda da franja da asa anterior/ largura da asa anterior; largura da asa anterior/ comprimento da 

asa anterior; comprimento das cerdas anteriores do escutelo/ comprimento das cerdas posteriores 

do escutelo; largura da cápsula genital/ comprimento da cápsula genital; distância apical/ 

comprimento da cápsula genital; largura apical/ largura da cápsula genital; comprimento da 

lâmina dorsal/ comprimento da cápsula genital; comprimento da lâmina dorsal/ largura da lâmina 

dorsal; comprimento da abertura dorsal/ comprimento da lâmina dorsal; comprimento da 

extensão posterior da lâmina dorsal/ comprimento da lâmina dorsal; comprimento da carena 

ventral/ distância basal; distância basal/ comprimento da cápsula genital; comprimento do 

edeago/ comprimento da cápsula genital; comprimento dos apodemas/ comprimento do edeago. 

Os dados foram exportados para o programa Excel® e usados para calcular as médias e 

amplitudes para T. demoraesi, T. manicobai e T. marandobai. 

 

3.7 Caracterização das espécies 

 

As descrições originais de T. manicobai e T. marandobai são breves, pobremente 

ilustradas e não foram apresentadas as medidas e razões das estruturas de importância para a 

identificação dessas espécies, como da antena e da genitália do macho. Portanto, essas espécies 

estão sendo caracterizadas utilizando-se a terminologia do item 3.6 e respectivas medidas e as 

razões. Trichogramma pretiosum não foi caracterizada, pois a descrição dessa espécie está bem 

fundamentada (PINTO et al., 1978; PINTO, 1999). T. atopovirilia, outra espécie associada a E. 

ello, não foi coletada neste estudo. 

 

3.8 Morfometria multivariada 

 

Os dados morfométricos obtidos para Trichogamma marandobai com variação e sem 

variação no processo intervolselar foram utilizados para plotagem dos gráficos e visualização dos 

resultados. Foi utilizada a análises das variáveis canônicas por meio do programa Statística 9.0®. 

 

3.9 Morfometria geométrica 

 

Foi utilizada no estudo da variação da cápsula genital de Trichogramma marandobai. 
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Os espécimes utilizados foram provenientes de Janaúba (MG) e da coleção de 

Trichogramma da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/USP (Entomologia), 

coletados em Atibaia, Campinas (SP). As lâminas foram selecionadas a partir de espécimes que 

apresentavam perfeitas condições de montagem e quando fotografados apresentassem claramente 

todas as estruturas necessárias para assinalar os marcos anatômicos. O número de espécimes foi 

definido em razão da disponibilidade de espécimes coletados e da coleção da ESALQ.  

Os estudos morfométricos foram elaborados em imagens digitalizadas obtidas pelo 

sistema de imagens da câmera acopladas a um microscópio de luz para as medidas da cápsula 

genital, usando o “software” apropriado. Posteriormente, com “software” TPSUtil versão 1.38 

(ROHLF, 2006), foi construído um arquivo que permitiu a análise das imagens capturadas. Em 

seguida, como “software” Tpsdig versão 1.40 (ROHLF, 2004), foram assinalados 15 marcos 

anatômicos (pontos homólogos) em cada figura da cápsula genital, em regiões que melhor 

definiam as diferenças morfológicas observadas na estrutura (Querino et al., 2002). Esses marcos 

anatômicos foram transformados em coordenadas cartesianas (x e y). (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Descrição e tipos dos marcos anatômicos na cápsula genital masculina de Trichogramma marandobai 

Marcos Descrições Tipos 
anatômicos     

1 Ápice do parâmero direito II 
2 Projeção perpendicular na lateral direita da cápsula genital da junção da extensão I 
 posterior da lâmina dorsal com o parâmero direito  

3 Inserção da lâmina dorsal na lateral direita da cápsula genital I 
4 Extremidade anterior direita da abertura dorsal II 
5 Extremidade anterior da abertura dorsal II 
6 Inserção da lâmina dorsal na lateral esquerda da cápsula genital I 
7 Projeção perpendicular na lateral direita da cápsula genital da junção da extensão I 
 posterior da lâmina dorsal com o parâmero direito  

8 Ápice do parâmero esquerdo II 
9 Junção da extensão posterior da lâmina dorsal com o parâmero esquerdo I 
10 Base esquerda do processo intervolselar II 
11 Ápice do processo intervolselar Ápice da lâmina dorsal II 
12 Ápice da lâmina dorsal II 
13 Base direita do processo intervolselar II 
14 Junção da extensão posterior da lâmina dorsal com o parâmero direito I 
15 Extremidade posterior da abertura dorsal II 
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3.10 Análise das deformações relativas 

 

A partir dos 15 marcos anatômicos foram geradas 26 medidas de deformações relativas 

(K=2n-4), sendo K representado pelo número total de deformações relativas e n o número de 

marcos anatômicos. Por meio do programa TpsRewl versão 1.45 (ROHLF, 1997b), foram 

superpostas as configurações dos marcos anatômicos das cápsulas genitais de T. marandobai 

(com e sem variação no processo intervolselar), pelo método de quadrados mínimos. Esse método 

transforma uma configuração de marcos, superpondo-a em configuração de referência 

(consenso), transladando, normalizando e rotacionando uma das configurações, de modo que a 

soma dos quadrados da distância entre os pontos correspondentes entre configurações seja a 

menor possível (MONTEIRO; REIS, 1999). Por meio da matriz dos escores das deformações 

parciais foram obtidas as deformações relativas, que são componentes principais da matriz que 

combina escores de deformações parciais e componentes uniformes. Foram elaborados gráficos 

de ordenação das populações de T. marandobai (com ou sem variação no processo intervolselar) 

e grades das deformações associadas a cada eixo computado. Para que todas as deformações 

parciais apresentassem a mesma escala de variação foram estabelecidos valores de α = 0 no 

cálculo dos escores das deformações parciais. Os gráficos foram construídos pelo programa 

Statística 9.0®. As análises de superposição e deformações relativas foram realizadas, utilizando-

se o programa TpsRegr 1.33 (ROHLF, 1997). O grau de similaridade entre as populações foi 

estimado mediante o calculo da distância euclidiana, sendo organizado na forma de tabela e 

construído e convertido em fenograma, conforme algoritmo UPGMA pelo programa Statística 

9.0®. 

Os programas da série “TPS” estão disponíveis gratuitamente em 

http://life.biosunysb.edu/morph. 

 

3.11 Cruzamentos 

 

Os cruzamentos bidirecionais (homogâmicos e heterogâmicos), bem como o modo de 

reprodução foram testados para T. marandobai com processo intervolselar truncado (IT) e 

arredondado (IA), com base na metodologia de Pinto et al. (1991). 
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As isofêmeas foram criadas por várias gerações em tubos de vidro (13mm x 75 mm). 

Foram isolados aproximadamente 200 ovos de H. vierescens, parasitadas por T. marandobai com 

processo intervolselar truncado (IT) e arredondado (IA), os quais foram individualizados em 

tubos de vidro. Após a emergência, foram separados machos e fêmeas virgens (se emergissem 

indivíduos do mesmo sexo no tubo, esses eram descartados). Para a combinação heterogâmica, 

foram feitas as combinações de macho e fêmea com processo intervolselar truncado (IT) e macho 

e fêmea com processo intervolselar arredondado (IA), como se segue: 25 repetições ♂ IA x ♀ IT 

e 28 para ♂ ITx ♀ IA. Combinação homogâmica: 21 repetições para ♂ IA x ♀ IA e 28 para ♂ IT 

x ♀ IT. Para controle do modo de reprodução, foram montados 19 repetições de ♂ IA(virgem) e 

♀ IT (virgem). O número de repetições variou conforme a disponibilidade de indivíduos. Os 

cruzamentos foram conduzidos em B.O.D. a 28ºC e fotofase de 14 h. As repetições se 

constituíram de um único macho e fêmea virgens, colocados em recipientes de vidro com 25 de 

ovos do hospedeiro, fechados com filme plástico. Para confirmar que não houve “contaminação” 

com outra espécie no frasco de criação, machos de cada cruzamento foram montados em lâminas, 

identificados e mantidos como voucher specimens na coleção de Trichogramma da ESALQ 

(Entomologia). Foi avaliada a produção da progênie por meio da contagem de machos e fêmeas. 

 

3.12 Análises moleculares 

 

3.12.1 Extração do DNA 

 

Foi feita a extração do DNA das fêmeas correspondentes às isolinhagens de machos de 

Trichogramma marandobai com processo intervolselar truncado e arredondado. Posteriormente, 

os machos foram montados em lâminas, que foram depositados na coleção de Trichogramma 

ESALQ/USP. 

Para a extração de DNA, um indivíduo de cada isofêmea foi macerado com 80 µl de 

Chelex 100 (5%), 8 µl de proteinase K (20mg/ml) e incubados a 95ºC por 20 min. Decorridos 10 

min, o ‘‘eppendorf’’ era levemente agitado. As amostras foram centrifugadas por 45 seg e 

posteriormente transferidas para um novo ‘‘eppendorf’’ e armazenadas a -20ºC. 
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3.12.2 PCR, purificação e sequenciamento da região ITS2 do rDNA 

 

As amostras extraídas dos espécimes de Trichogramma foram submetidas à reação em 

cadeia da polimerase (PCR) para ampliação da região espaçadora do genoma nuclear 

‘‘International Trabscribed Spacer’’ (ITS2 do rDNA). 

Foram utilizados os mesmos amplificadores utilizados por Campbell et al. (1993), 

modificados para Trichogramma – ITS2F - trich: 5’-TGTGAACTGGAGGACACATG-3’; ITS2 

rev-trich: 5’-GTCTTGCCTGCTGAG-3’. As reações de amplificação continham 2 µL de amostra 

de DNA  (concentração indeterminada), 5µL de 5x PCR buffer, 1,5 mM MgCl2, 200µM de 

dNTP/reação, 0,32 µM de cada iniciador, 0,25 unidades de Taq DNA polimerase (Promega®) e 

água MiliQ estéril para volume final de 25 µL. 

O programador do termociclador usado foi de 1 ciclo de 3 min a 94ºC, 33 ciclos de 40s a 

94ºC e 45 s a 55ºC e 45 s a 72ºC, com um ciclo final de 5 min a 72ºC após o 33º ciclo. 

Os produtos de amplificação foram analisados em gel de agarose a 1,5% contendo 0,5 

µg/uL de brometo de etídio para coloração dos fragmentos de DNA, em tampão tris-acetato-

EDTA (TAE), a 5 V/cm. A visualização do gel foi feita em transluminador (UV) acoplado ao 

sistema de aquisição de imagens em sistema digitalizado Gel Capture® 4.1.11.4. Os produtos de 

PCR foram purificados após a adição de 0,1 volume de acetato de sódio e 2,5 volumes de etanol 

gelado à reação de amplificação, e incubação a -20 ºC por 16 h. Após a incubação, as amostras 

foram centrifugadas a temperatura ambiente (10 min a 18.188 g), o precipitado foi lavado com 

500 µL de etanol 80% e novamente centrifugado a temperatura ambiente (5 min a 18.188 g- 2x). 

A amostra foi mantida à temperatura ambiente para completa evaporação do etanol, o DNA foi 

ressuspenso em 10 µL de H2O milli-Q (Millipore) autoclavada e armazenado a -20ºC para envio 

ao serviço de sequenciamento. 

Os produtos de PCR purificados foram submetidos ao sequenciamento bidirecional 

utilizando os mesmos iniciadores empregado nas reações originais de amplificação. As 

sequências foram processadas pelo Centro de Estudos do Genoma Humano (GEGH-USP) 

(HTTP://genoma.ib.usp.br/serviços/sequenciamento.php), de acordo com o protocolo para 

AB13730, utilizando o Big Dye Terminator v 3.1 Cycle Sequencing Kit. Todas as sequências 

foram editadas manualmente no programa FinchTV 1.4 

(HTTP:WWW.softpedia.com/get/Science-CAD/FinchTV.shtml) e analisadas no programa 
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Bioedit (HTTP.mbio.ncsu.edu/Bioedit.html) para comparação das fitas e eliminação de eventuais 

erros de leitura. 

 

3.12.3 Alinhamento e análise dos dados moleculares 

 

As sequências foram alinhadas utilizando a ferramenta Clustal W, com penalidade por 

intervalo aberto (gap opening penalty) igual a 15,0 e a penalidade pela extensão do intervalo (gap 

extensiong penalty) igual a 6,66. Todas as análises foram conduzidas utilizando-se o pacote 

estatístico MEGA 4.0 (TAMURA et al., 2007). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Distribuição das espécies de Trichogramma associadas a Erinnyis ello 
 

Trichogramma demoraesi era comumente associada a esse hospedeiro no Brasil, porém, 

com base nos dados obtidos neste trabalho, essa associação não é verdadeira (v. item 4.2.1). 

Portanto, com base nesse dado, quatro espécies de Trichogramma estão associadas a Erinnyis ello 

no Brasil e seis na América do Sul (Figura 2). Dessas espécies, T. manicobai, T. marandobai e T. 

pretiosum foram coletadas em Janaúba, MG. Portanto, apenas T. atopovirillia não foi coletada 

neste estudo, entre as espécies registradas no Brasil. 

 
Figura 2 - Espécies de Trichogramma associadas a Erinnyis ello na cultura da mandioca na América do Sul 
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4.2 Caracterização morfológica das espécies 

 

4.2.1 Trichogramma demoraesi Nagaraja, 1983 

 

Nagaraja, 1983: 37 

T. demoraesi; Zucchi e Monteiro 1997: 53 (catálogo); Querino, 2002: 72; Querino, 2005: 51; 

Ronchi-Teles e Querino, 2005: 515; Zucchi et al., 2010: 222; Zucchi, 1985: 43 (erro); Querino e 

Zucchi, 2011: 38 (catálogo). 

 

Diagnose – Trichogramma demoraesi apresenta cápsula genital alongada e estreita. O processo 

intervolselar é distinto, afilado e com ápice arredondado. A antena apresenta cerdas flageliformes 

medianas, afilando-se abruptamente. A lâmina dorsal é estreita na base e se assemelha a uma 

forquilha. Os processos ventrais são afastados do processo intervolselar. 

 

Discussão. Os espécimes identificados como T. demoraesi obtidos de E. ello, em mandioca, em 

Atibaia e em Piracicaba (SP) depositados na coleção da ESALQ e os coletados, durante a 

realização deste estudo, em Janaúba (MG) (Figura 4), foram comparados com o parátipo (NMH) 

(Figura 3), coletado em Glena bipennaria em Felixlândia, MG, na cultura do eucalipto. 

Verificou-se que os espécimes obtidos dos ovos de E. ello diferem do parátipo, a saber: 

1) Comprimento das cerdas flageliformes. No parátipo, as cerdas flageliformes são mais 

longas, portanto, uma maior relação CCF/LF (2,05), quando comparados aos espécimes obtidos 

de E. ello, essa relação é de 1,52. 

2) Posição dos sensilos basicônicos. Só há um sensilo na posição 2 e não ocorre sensilo na 

posição 4 (1-1-2-0-1-1) no parátipo, quando comparado aos espécimes obtidos de ovos de E. ello 

1-2-2-0(1)-1-1. 

3) Processo intervolselar. No parátipo, é mais estreito (Figura 3b) do que os espécimens 

coletados em E. ello, em MG e SP. 

4) Lâmina dorsal. No parátipo, tem formato de forquilha, (Figura 3a), i.e. A largura da 

base da extensão posterior da lâmina dorsal é estreita e a abertura dorsal é mais profunda do que 

nos exemplares coletados em ovos de E. ello, em MG e em SP (Figura 4). 
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Portanto, com base no exame do parátipo, verificou-se que os espécimes obtidos de ovos 

E. ello, em culturas de mandioca no Brasil, identificados como T. demoraesi, em realidade, 

pertencem a T. marandobai. Portanto, T. demoraesi é uma espécie registrada, até o momento, 

apenas em ovos de G. bipennaria, em ambiente florestal.  

 

Material examinado: Parátipo ♂, BRASIL, Minas Gerais: Felixlândia, 11.v.1978, (Brun, 

Moraes e Soares) (MNH). 

 

Distribuição: Brasil: Minas Gerais 

 

 

Figura 3 –Trichogramma demoraesi (parátipo). Cápsula genital (40x); a-vista dorsal; b-vista ventral; c-antena (40x) 
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Figura 4 - Trichogramma marandobai (anteriormente identificado como T. demoraesi). a- vista ventral, b-vista 

dorsal (40x) (ESALQ) 
 

4.2.2 Trichogramma manicobai Brun, Moraes e Soares, 1984 

 

Brun, Moraes e Soares 1984: 807; Zucchi e Monteiro, 1997: 54; Querino e Zucchi, 2005: 40; 

Zucchi et. al., 2010: 233, Querino e Zucchi, 2011:57; Zucchi, 1985: 47. 

 

Diagnose – Essa espécie é facilmente reconhecida pela cápsula genital ampla (Figura 5a), 

principalmente por apresentar a lâmina dorsal com projeções laterais (Figura 5b) e pelo processo 

intervolselar curto e largo, podendo ser bífido ou truncado no ápice (Figura 5c e 5d). 
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Antenas: flagelo curto (0,14 ± 0,006) (Figura 5e), comprimento do flagelo/largura do flagelo 

(3,41±0,18); comprimento do flagelo/comprimento da tíbia posterior (0,81±0,03); cerdas 

flageliformes curtas (0,06±0,002), com ápice abruptamente afilado; comprimento da maior cerda 

do flagelo/maior largura do flagelo (1,38 ± 0,09); sensilos (0,05 ± 0,002). 

Asas anteriores: relação entre a largura e o comprimento da asa (0,54 ± 0,01); comprimento da 

maior cerda da franja da asa (0,03 ± 0,001); comprimento da maior cerda da franja da asa 

anterior/comprimento da tíbia posterior (0,18 ± 0,01) comprimento da maior cerda da franja da 

asa anterior/ largura da asa anterior (0,11 ± 0,01). Número de cerdas entre a 4ª e 5ª fileira (17,63 

± 1,96). 

Asas posteriores: fileira anterior com 2 cerdas, fileira posterior com 7 a 8 (7,88 ± 0,13), cerdas 

atingindo a metade da asa posterior.  

Escutelo: relação entre as cerdas anteriores e posteriores (0,31 ± 0,02). 

Genitália masculina: cápsula genital larga (0,07 ± 0,003) e moderadamente longa (0,13 ± 

0,001); relação entre a largura e o comprimento da cápsula genital (0,57 ± 0,02); distância 

apical/comprimento da cápsula genital (0,30 ± 0,01); largura apical/comprimento da cápsula 

genital (0,61 ± 0,03); lâmina dorsal com projeções laterais, comprimento da lâmina 

dorsal/comprimento da cápsula genital (0,33 ± 0,01); comprimento da lâmina dorsal/largura da 

lâmina dorsal (0,65 ± 0,02); comprimento da abertura dorsal/comprimento da lâmina dorsal (1,97 

± 0,07); comprimento da extensão posterior da lâmina dorsal (0,03 ± 0,001); lâmina dorsal larga, 

estreitando-se do ápice para base; comprimento da extensão posterior da lâmina 

dorsal/comprimento da lâmina dorsal (0,79 ± 0,02); carena ventral longa (0,05 ± 0,002), 

ultrapassando a metade da cápsula genital; carena ventral/distância basal (0,56 ± 0,02); distância 

basal/comprimento da cápsula genital (0,30 ± 0,01); processo intervolselar curto, largo e com 

ápice truncado, às vezes bífido; processos ventrais próximos da base do processo intervolselar. 

 

Material examinado - Brasil. Minas Gerais: Lavras, 10.v.1984, 1 ♂ (L, D. Pratissoli), Janaúba, 

9.iii.2010, 2 ♂ (J. M. Vieira); São Paulo: Campinas, 01.VI.1985, 1 ♂ (W. Reis) Paraná: 

Marechal Cândido Rondon, 12.XII.2001, 5♂ (V. Pietrowski) (ESALQ). 

 

Discussão - Foi observada variação no ápice do processo intervolselar dos exemplares coletados 

em Marechal Cândido Rondon (PR), i.e., quatro exemplares com ápice do processo intervolselar 
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truncado (Figura 5c) e um com ápice bífido (5d). A lâmina dorsal também apresentou variação no 

ápice, podendo ser arredonda, pontiaguda e bífida. 

 

Distribuição geográfica -Brasil: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. 

 

 

Figura 5- Trichogramma manicobai. a- vista ventral; b- vista dorsal; c-d- variações no processo intevolselar, c- 

truncado; d-bífido; e- antena 
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4.2.3 Trichogramma marandobai Brun, Moraes e Soares, 1986 
 

Brun, Moraes e Soares 1986: 807; Zucchi e Monteiro 1997: 54 (catálogo); Querino e Zucchi, 

2005: 50, Zucchi et al., 2010: 233; Querino e Zucchi, 2011: 58 (catálogo). 

Trichogramma demoraesi; Zucchi e Monteiro 1997: 53 (catálogo); Querino, 2002: 72; Querino, 

2005: 51; Ronchi-Teles e Querino, 2005: 515; Zucchi et al., 2010: 231 (catálogo); Querino e 

Zucchi, 2011: 38 (catálogo); Zucchi, 1985:43. 

 

Diagnose – Cápsula genital longa, lâmina dorsal afilando-se do ápice para a base, porém não 

ultrapassa o ápice das volselas (Figura 6a). Trichogramma marandobai é relacionada a 

Trichogramma demoraesi, mas distingue-se pela lâmina dorsal mais larga na base da extensão 

posterior, além do processo intervolselar mais largo e robusto. As cerdas flageliformes da antena 

em T. marandobai (Figura 7c-d) são mais curtas do que em T. demoraesi (Figura 3c). 

 

Antenas: flagelo longo (0,15 ± 0,003); comprimento do flagelo/largura do flagelo (4,01 ± 0,06); 

comprimento do flagelo/comprimento da tíbia posterior (0,90 ± 0,02); cerdas flageliformes curtas 

(0,06 ± 0,001); comprimento da maior cerda do flagelo/maior largura do flagelo (1,55 ± 0,03); 

sensilos basicônicos com fórmula (1-2-2-0(1)-1-1); três sensilos placóides, sendo o basal 

medindo (0,05 ± 0,001). 

Asas anteriores: Largura da asa anterior: (0,27 ± 0,01); relação entre a largura e o comprimento 

da asa (0,51±0,01); comprimento da maior cerda da franja da asa anterior (0,05 ± 0,001); 

comprimento da maior cerda da franja da asa/ comprimento da tíbia posterior (0,27 ± 0,01); 

comprimento da maior cerda da franja da asa anterior/ largura da asa anterior (0,18 ± 0,01). O 

número de cerdas entre a 4ª e 5ª fileira pode variar de 8 a 31 cerdas. 

Asas posteriores: fileira anterior com 2 a 5 cerdas, fileira posterior com 6 a 11 cerdas, podendo 

alcançar a metade da fileira mediana. 

Escutelo: relação entre as cerdas anteriores e posteriores (0,24 ± 0,01). 

Genitália masculina: cápsula genital mais longa (0,14 ± 0,002) do que larga (0,06 ± 0,001); 

relação entre a largura e o comprimento da cápsula genital (0,43 ± 0,01); distância 

apical/comprimento da cápsula genital (0,27 ± 0,02); largura apical/comprimento da cápsula 

genital (0,27 ± 0,02); comprimento da lâmina dorsal/comprimento da cápsula genital (0,37 ± 

0,01); comprimento da lâmina dorsal/largura da lâmina dorsal (1,34 ± 0,03); comprimento da 
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abertura dorsal/comprimento da lâmina dorsal (1,54 ± 0,03); comprimento da extensão posterior 

da lâmina dorsal (0,04 ± 0,001 ); lâmina dorsal longa (0,05 ± 0,001), estreitando-se do ápice para 

base; comprimento da extensão posterior da lâmina dorsal/comprimento da lâmina dorsal (0,86 ± 

0,01), carena dorsal ausente; carena ventral mediana (0,05 ± 0,001), alcançando a metade da 

cápsula genital; carena ventral/distância basal (0,51 ± 0,03); distância basal/comprimento da 

cápsula genital (0,73 ± 0,02); processo intervolselar longo (0,01 ± 0,00), distinto e com ápice 

arredondado ou truncado (Figura 6), não alcançando o ápice das volselas; processos ventrais 

próximos a base do processo intervolselar (0,01 ± 0,00). 

 

Material examinado- BRASIL, São Paulo: Atibaia (Instituto Biológico), 5♂; Piracicaba, 

1.vii.1999, 15 ♂ (como T. demoraesi) (R. B. Querino); Minas Gerais: Janaúba, 9.iii.2010 15 

♂(J.M. Vieira) (ESALQ). 

 

Discussão - O processo intervolselar de T. marandobai é extremamente variável, pode apresentar 

diferentes formas (arredondada ou truncada no ápice) (Figura 6c-d). A lâmina dorsal pode ser 

truncada no ápice (Figura 6b). 

 

Distribuição geográfica: Brasil – Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São 

Paulo. 
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Figura 6 - Trichogramma marandobai. Cápsula genital a-b- vista dorsal; a- (2.000 x, 20 µm); b- (400 x, 10 µm) ; c-

d- vista   ventral; c- (1.430 x , 20 µm); d- (7.000 x, 10 µm) 
 

 

Figura 7 - Trichogramma marandobai. a- escuto  (1.740 x, 20 µm); b- escutelo (1.810 x,  20 µm); c- antena  (1.210 

x, 100 µm); d- cerdas flageliformes (8.580 x, 10 µm); e- sensilo basicônico (20.250 x, 2µm) 
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4.2.3.1 Estudo biológico 

 

Os cruzamentos realizados com os morfotipos de T. marandobai auxiliaram na 

determinação da identidade e delimitação dessa espécie. Os indivíduos foram compatíveis nos 

cruzamentos bidirecionais, pois, originaram indivíduos de ambos os sexos, ou seja, as fêmeas 

foram fecundadas nos cruzamentos heterogâmicos (Tabela 2). As fêmeas virgens 

individualizadas originaram descendentes férteis por partenogênese, confirmando o modo de 

reprodução da espécie. 

 

Tabela 2 - Número médio de descendentes (machos e fêmeas) obtidos dos cruzamentos de 

Trichogramma marandobai com processo intervolselar truncado (IT) e arredondado 

(IA), em ovos de Heliothis virescens, a ± 25ºC 

 
Cruzamentos n Nº  ♂ Nº ♀ Total Ovos Parasitados 

Heterogâmicos 
♂ T.m IA x ♀ T.m IT 25 1,00 ± 0,32 2,48 ± 0,93 3,48 ± 1,20 4,76 ± 0,94 
♂ T.m IT x ♀ T.m IA 28 0,61 ± 0,29 3,68 ± 1,37 4,29 ± 1,62 5,11 ± 0,96 

      

Homogâmicos 
  ♂ T.m IA x ♀ T.m IA 21 0,81 ± 0,38 2,10 ± 1,11 2,90 ± 1,38 3,62 ± 0,91 
 ♂  T.m IT x ♀ T.m IT 28 1,00 ± 0,36 3,11 ± 1,19 4,11 ± 1,51   5,5 4± 1,11 

      
Modo de reprodução 

  ♀ T.m IA virgem 19 1,68 0 1,68 2,58 
 ♀ T.m IT virgem 43 9 0 9 6,14 

 
 

A progênie de isofêmeas de T. marandobai, dos cruzamentos homogâmicos, apresentou 

variações no processo intervolselar, ou seja, originaram indivíduos com processo intervolselar 

truncado e arredondado (Figura 8). Com base nos cruzamentos realizados também comprovou 

que esses formatos do ápice do processo intervolselar são variações intraespecíficas. 
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Figura 8 - Trichogramma marandobai. Variações no processo intervolselar de isofêmeas. a-e- processo intervolselar 

arredondado; f-j- processo intervolselar  truncado 
 

4.2.3.2 Estudos morfométricos 

 

Considerando-se que T. marandobai apresenta variações intraespecíficas e que pode ser 

confundida com T. demoraesi, foram realizadas análises multivariadas para melhor 

caracterização de T. marandobai. 

 

4.2.3.2.1 Morfometria multivariada 

 

Com base na análise das variáveis canônicas, os espécimes de T. marandobai formaram 

três grupos, relacionados aos locais de coleta: (1) Janaúba, MG, visto que os espécimes com 

processo intervolselar truncado e arredondado se agruparam, (2) Piracicaba, SP e (3) Atibaia, SP 

(Figura 9). O primeiro componente explicou 68% da variação total presente na matriz de 

covariância. As variáveis, comprimento do sensilo placóide (CPSP), comprimento do escapo da 

antena (CEA) e comprimento da lâmina dorsal (CLD) apresentaram os maiores valores absolutos 

(0,98, 0,92 e 0,92, respectivamente). Essas variáveis separam os exemplares dos três municípios 
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de coleta (Janaúba, Piracicaba e Atibaia), entretanto, mantiveram juntos os espécimes de Janaúba 

com variação no processo intervolselar, confirmando-se que esses indivíduos apresentam 

variações intraespecíficas. O segundo componente teve uma menor explicabilidade (21%), 

representado pela largura apical, comprimento do edeago e comprimento da extensão posterior da 

lâmina dorsal, que apresentaram os maiores valores absolutos (1,1, 0,90 e 0,89, respectivamente). 

Essas variáveis separaram os espécimes de Piracicaba dos demais, ao longo do segundo eixo 

canônico. 

 

 

Figura 9 – Gráfico de dispersão de Trichogramma marandobai de Piracicaba-SP, Janaúba-MG – indivíduos com 

processo intervolselar (PIV) truncado e arredondado e Atibaia-SP, no espaço bidirecional das variáveis 

canônicas VC1 e VC2 
 

4.2.3.2.2 Morfometria geométrica 

 

Com base na análise das variáveis canônicas VC1 e VC2, geradas por meio das 

coordenadas posicionais do plano cartesiano dos 15 marcos anatômicos da genitália dos machos 

de T. marandobai dos três municípios (Janaúba, Piracicaba e Atibaia), observaram-se 

similaridades entre as populações estudadas (Figura 10). Os resultados foram semelhantes aos 

obtidos com a morfometria multivariada, inclusive para os espécimes com variação no processo 
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intervolselar coletados em Janaúba. O teste de Wilks’ Lambda (P < 0,0001) mostrou que os eixos 

canônicos foram significativos. 

 

 
Figura 10 - Gráfico de dispersão de Trichogramma marandobai separados por municípios. Atibaia; Janaúba – 

indivíduos com processo intervolselar (PIV) truncado e arredondado – e Piracicaba, no espaço 

bidirecional das variáveis canônicas VC1 e VC2 

 

Por meio dos diagramas de deformação (Figura 11), é possível notar que os 

indivíduos localizados no VC1 extremo inferior apresentam a conformação da cápsula genital 

mais larga do que nos demais indivíduos. 

 

 
Figura 11 - Conformações da cápsula genital do macho de Trichogramma marandobai presumíveis para indivíduos 

situados no extremo superior e inferior das variáveis canônicas. As magnitudes das deformações foram 

aumentadas em 3x para visualização 
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Os valores das distâncias euclidianas, calculados a partir dos componentes de forma da 

cápsula genital dos machos de T. marandobai de Janaúba (processo intervolselar truncado ou 

arredondado), de Piracicaba e de Atibaia foram utilizados nas análises de cluster (UPGMA). De 

acordo com essa análise, os indivíduos de Janaúba- MG, com processo intervolselar truncado e 

arredondado, estão agrupados em um mesmo clado e estão mais próximos dos indivíduos de 

Atibaia,e estes estão mais próximos aos indivíduos coletados em Piracicaba (Figura 12). 

 

 
Figura 12 - Dendograma de Trichogramma marandobai coletado em Atibaia e Piracicaba-SP e em Janaúba-MG (T= 

processo intervolselar truncado; A = processo intervolselar arredondado) 

 

4.2.3.3 Estudos moleculares 

 

As análises moleculares corroboram com os resultados obtidos nas análises biológicas 

(cruzamentos), morfológicas e morfométricas. Por meio da análise da região do ITS2, foi 

confirmada que os espécimes de Janaúba com processo intervolselar truncado ou arredondado 

pertencem a T. marandobai. A reação em cadeia da polimerase amplificou fragmentos de 

aproximadamente 550 pb (Figura 13) para os dois morfotipos de T. marandobai 
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Figura 13 - Gel de agarose 1,5% com os produtos da reação de amplificação específica da região do ITS2, utilizando 

os iniciadores ITS2F-trich: 5’-TGTGAACTGGAGGACACATG-3’; ITS2rev-trich: 5’-

GTCTTGCCTGCTGAG-3’. A- Marcador 100pb Promega®. B-Trichogramma marandobai com 

processo intervolselar arredondado. C-Trichogramma marandobai com processo intervolselar truncado 
 

O sequenciamento não diferiu para os dois morfotipos de T. marandobai, mostrando que 

se trata de uma variação intraespecífica. Após o sequenciamento, o comprimento da região do 

ITS2 encontrado foi de 503 pb. A composição nucleotídica (anexo) foi idêntica para os dois 

morfotipos sendo T (23,7%), C (28,8%), A (20,4%) e G (27%).  

Essa região pode ser usada para identificação de espécies de Trichogramma, uma vez que a 

variação nas sequências é menor dentro da espécie quando comparada à variação existente entre 

as espécies (STHOUTAMER et al., 1999). Essa técnica é também usada para identificação de 

espécies crípticas de Trichogramma, cuja identificação baseada apenas em caracteres 

morfológicos é problemática (CIOCIOLA Jr. et al., 2001). 
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5 CONCLUSÕES 

 

Trichogramma manicobai Brun, Moraes e Soares, 1984, Trichogramma marandobai 

Brun, Moraes e Soares, 1986 e Trichogramma pretiosum Riley, 1879 estão associadas a Erinnyis 

ello (L.), em Janaúba, MG. 

 

Trichogramma atopovirilia Oatman e Platner, 1983, não ocorre em Janaúba, MG. 

 

Os registros de Trichogramma demoraesi Nagaraja, 1983 em ovos de E. ello na cultura da 

mandioca correspondem a T. marandobai.  

 

Trichogramma demoraesi não parasita ovos de Erinnyis ello. 

 

Trichogramma marandobai apresenta variações intraespecíficas no ápice do processo 

intervolselar. 
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Alinhamento ClustalW da região do ITS2 de Trichogramma marandobai. Processo intervolselar 

arredondado(tma) e truncado (tmt). 
 
      ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
              10         20         30         40         50              
Tma   ACGGATCTCG TTCCCGGACC ACGCCTGGCT GAGGGTCGTT TATAAAAACG  
Tmt   .......... .......... .......... .......... .......... 
 
 

      ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
              60         70         80         90        100             
Tma   AACCCGACTG CTCTCTCGCA AGAGTGAGCG TTGATCTGGG CGCTCGTCTC  
Tmt   .......... .......... .......... .......... .......... 
 
 

      ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
              110        120        130        140        150         
Tma   TCACTCTCAC TCTCTCTCTC TCTCTCTCTT TAGAGATAGA GAGAGAGAGC  
Tmt   .......... .......... .......... .......... .......... 
 
 

      ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
              160        170        180        190        200         
Tma   GAGAGCGTGT ATACGTCGCC TCAAACGAAA CGCAAGAAAA AAGATGAAAT  
Tmt   .......... .......... .......... .......... .......... 
 
 

      ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
              210        220        230        240        250         
Tma   TCCTTCGTCT GGCTGGCGCG CGCGCTTACC GCTTGGAGAG TGCTCGTTGA  
Tmt   .......... .......... .......... .......... .......... 
 
 

      ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
              260        270        280        290        300         
Tma   GAAGCGAGCA CTTCCGATCG TTCTGCGTCG AGTCCCGGAG CTTCTCGCCT  
Tmt   .......... .......... .......... .......... .......... 
 
 
      ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
              310        320        330        340        350         
Tma   CGTCGAGCAG CGGACCGACG TCTAGCACAC GATCAGGCTC GTCCATGTTA  
Tmt   .......... .......... .......... .......... .......... 
 
 

      ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
              360        370        380        390        400         
Tma   CGGTTATCGA ACGCGCGCGC GCGCGCTCGT GGTGCGTGTG TGTGCGTCGT  
Tmt   .......... .......... .......... .......... .......... 
 
 

      ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
 
              410        420        430        440        450         
Tma   TGTTGTAACG ACACACGCAC ACACACACAC ACACATTGTG GCCAGCTCGG  
Tmt   .......... .......... .......... .......... .......... 
 
 

      ....|....| ....|....| ....|....| ....|.... 
              460        470        480             
Tma   ATTTTGCGAA TGAGAGTCTT TTTTCTCGAT CGACGACCT 
Tmt   .......... .......... .......... ......... 


