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Incidência natural e caracterização taxonômica de parasitoides de ovos de Rupela 
albinella (Lepidoptera: Crambidae) em arroz
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A broca-do-colmo, Rupela albinella Cramer (Lepidoptera: Crambidae), é potencial ameaça para a 
produtividade do arroz. No entanto, medidas de controle para este lepidóptero nesta cultura são 
inexistentes no Brasil. Partindo disto, objetivou-se com o presente estudo identificar as espécies na-
tivas de parasitoides de ovos que atuam como agentes naturais de controle biológico da broca-do-
colmo, determinar a porcentagem de parasitismo natural e caracterizar taxonomicamente as espé-
cies de parasitoides. Para tanto, foram realizadas coletas de posturas de R. albinella em lavouras de 
arroz, nos estados do Piauí, Maranhão e Goiás, bem como, foram instaladas armadilhas com ovos 
deste lepidóptero em área experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, Piauí. Os espécimes 
obtidos foram identificados e as espécies caracterizadas taxonomicamente, bem como, realizada 
a descrição de duas novas espécies. Foram identificadas quatro espécies de parasitoides de ovos 
em R. albinella, duas pertencentes à família Trichogrammatidae: Trichogramma pretiosum Riley 
e Trichogramma lasallei Pinto; e duas novas espécies pertencentes à família Platygastridae: Teleno-
mus sp. nov. 1 e Telenomus sp. nov. 2. Dentre as espécies encontradas, Telenomus sp. nov. 1 apre-
sentou maior aptidão em parasitar os ovos de R. albinella. A obtenção destes parasitoides de ovos 
demonstrou sua atuação como agentes naturais de controle biológico deste lepidóptero-praga. A 
partir dos registros locais, associações hospedeiras, bem como, a sua caraterização taxonômica per-
mitirá o uso destas espécies em programas de controle biológico onde a broca-do-colmo venha a 
ser praga-alvo.
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