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RESUMO

O girassol (Helianthus. annuus L.), família Asteraceae, se destaca mundialmente como importante espécie oleaginosa. Com o intuito de combater a principal praga desta planta,

Chlosyne lacinia saundersii, o homem vem causando grandes impactos ambientais prejudicando a fauna a ele associada e ao ecossistema envolvido. Diante disso, este estudo

teve como objetivo principal inventariar a himenopterofauna associada à cultura de girassol e as relações tritróficas (PLANTA-HOSPEDEIRO-PARASITOIDE), desde o plantio até

o final do ciclo, que é em torno de 90 a 130 dias, a partir da utilização de armadilhas de Moerick, trocadas semanalmente, durante o período de 05/04/016 a 14/06/016. A cada

coleta, o material era levado ao laboratório de entomologia, triado, separado e identificado em nível de família, depositado em frascos contendo álcool a 70% e etiquetados. Até o

momento foram realizadas 10 coletas, com 463 indivíduos. Destes, foram contabilizados 164 exemplares da família Vespidae, importantes no controle biológico, pois, são

carnívoros de pequenos invertebrados; seguidos de 137 da família Encyrtidae, que comportam-se como parasitóides de larvas, desenvolvendo-se internamente no corpo do

hospedeiro e emergindo do pupário. A terceira família de maior ocorrência foi Diapriidae,comum total de 70 indivíduos, que atuam como predadores e parasitoides de pequenos

invertebrados. Demais famílias identificadas tiveram uma representatividade baixa, sugerindo pouca relação com os hospedeiros e a cultura estudada. O fato de algumas famílias

de parasitóides terem apresentado maior abundância que outras, pode estar relacionado ao ataque da lagarta em algumas etapas do desenvolvimento da planta. As famílias

como Encyrtidae e Diapriidae estão bastante relacionadas com larvas de Lepidoptera.
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