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Resumo
O controle biológico da larva-minadora-dos-citros, Phyllocnistis citrella, através de parasito ides já é um sucesso em diversas regiões 
do país, a exemplo do uso de Ageniapis citricola (Hymenoptera: Encyrtidae) no estado de São Paulo. Tão importante quanto o uso 
de inimigos naturais no controle biológico de pragas é o conhecimento dos agentes de controle, bem como do seu potencial para a 
redução do nível populacional das pragas. A larva-minadora é parasitada por uma série de inimigos naturais, porém são escassos os 
estudos desses parasitóides na região norte do Brasil. O objetivo deste trabalho foi o de investigar quais são os parasitóides nativos 
que estão efetuando o controle biológico da referida praga no estado de Roraima. Folhas de limão Tahiti, contendo formas imaturas 
de P. citrella, foram coletadas em área de produtor rural na região do Monte Cristo, Boa Vista/RR e colocadas em placas de Petri de 
9mm de diâmetro à temperatura de 25H]C no laboratório de Entomologia da Embrapa Roraima. Diariamente as placas foram 
analisadas para a verificação da emergência dos parasitóides, os quais foram coletados e acondicionados em álcool 70% e enviados 
para identificação no Instituto Biológico em Campinas-SP. Deste material foi obtido Cirrospilus neotropicus, espécie que ocorre 
desde o México até a Argentina, mas que ainda não havia sido registrada para Roraima. Essa nova ocorrência soma-se aos três 
parasitóides já relatados e que auxiliam no controle da larva-minadora no Estado, a saber: Galeopsomyia fausta , Horismenus sp. e 
Elasmus sp. (Hymenoptera: Eulophidae).
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