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RESUMO  

Taxonomia integrativa de Cotesia Cameron (Hymenoptera: Braconidae) e seu potencial para 

controle biológico na região Neotropical, com ênfase no Brasil 

Cotesia Cameron, 1891 é o segundo maior gênero de vespas parasitoides da 
subfamília Microgastrinae (Hymenoptera: Braconidae) em número de espécies, com 328 
espécies descritas. Para a Região Neotropical são conhecidas 33 espécies de Cotesia, 13 
destas presentes no Brasil. Não há, até o momento, uma revisão das espécies neotropicais 
deste gênero, nem para o Brasil, de modo que sua identificação é dificultada nesta região. 
Visando suprir lacunas de conhecimento relacionadas à taxonomia de Cotesia e utilizando-se 
de uma abordagem integrativa de taxonomia, o presente trabalho objetivou: (1) fornecer 
uma sinopse sobre o conhecimento atual das espécies registradas no Brasil e descrever 
novas espécies encontradas; (2) fornecer uma chave dicotômica de identificação para as 
espécies de Cotesia que ocorrem no Brasil, visando a utilização em entomologia aplicada; (3) 
analisar um potencial complexo de espécies que explora pelo menos três espécies de 
importância econômica. A partir do estudo morfológico de material obtido de pragas, 
levantou-se a hipótese de que os exemplares obtidos de três espécies de Lepidoptera-praga 
poderiam representar única espécie polífaga, ou, alternativamente, duas ou três espécies 
crípticas especialistas. Foram utilizadas análises morfológicas, moleculares (COI – região 
barcode), bem como análises filogenéticas preliminares e morfometria geométrica das asas 
anteriores de espécimes fêmeas. Neste estudo, foram descobertas e descritas três novas 
espécies de Cotesia que possuem ocorrência no Brasil, sendo estas denominadas como 
Cotesia sp.n.1, Cotesia sp.n.2 e Cotesia sp.n.3. Das novas espécies descritas, destaca-se C. 
sp.n.1 e 3, por possuírem registros sob hospedeiros de importância econômica, sendo eles: 
Chrysodeixis includens (Walker, 1858), Spodoptera frugiperda (JE Smith, 1797), Plutella 
xylostella (Linnaeus, 1758) para C. sp.n.1, e Anticarsia gemmatalis (Hübner, 1818) para C. 
sp.n.3. Comprovou-se no estudo através de análises morfológicas, moleculares e 
morfométricas que C. sp.n.1 se trata de uma única espécie com ampla distribuição no Brasil. 
O trabalho destaca a importância da integração de diferentes métodos quando se trata de 
taxonomia de grupos hiper diversos, como parasitoides, bem como a necessidade de revisão 
taxonômica do gênero Cotesia, especialmente para a região Neotropical. As contribuições 
apresentadas aqui deverão possibilitar a identificação das espécies conhecidas de Cotesia no 
Brasil, tanto por taxonomistas quanto entomologistas aplicados, impulsionando trabalhos 
que visem a revisões taxonômicas e descrições de novas espécies, bem como aqueles que 
necessitem de sua identidade para aplicação, em especial em programas de controle 
biológico de pragas.  
 
Palavras-chave: Taxonomia integrativa, Parasitoides, Braconidae, Microgastrinae 
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ABSTRACT 

Integrative taxonomy of Cotesia Cameron (Hymenoptera: Braconidae) and its potential for 

biological control in the Neotropical region, with emphasis on Brazil 

Cotesia Cameron, 1891 is the second largest genus of parasitoid wasps of the 
subfamily Microgastrinae (Hymenoptera: Braconidae) in number of species, with 328 
described species. For the neotropical Region, 33 species of Cotesia are known, 13 of which 
are present in Brazil. There is not, so far, a review of the neotropical species of this genus, 
even for Brazil, so their identification is difficult in this region. In order to fill knowledge gaps 
related to the taxonomy of Cotesia and using an integrative taxonomy approach, the present 
work aimed to: (1) provide a synopsis of the current knowledge of the species recorded in 
Brazil and describe new species found; (2) provide a dichotomous identification key for the 
Cotesia species that occur in Brazil, aiming to be used in applied entomology; (3) analyze a 
potential species complex that exploits at least three species of economic importance. From 
the morphological study of material obtained from pests, it was hypothesized that the 
specimens obtained from three Lepidoptera pest species could represent a single 
polyphagous species, or, alternatively, two or three specialist cryptic species. Morphological 
and molecular analyzes (COI – barcode region) were used, as well as preliminary 
phylogenetic analyzes and geometric morphometry of the forewings of female specimens. In 
this study, three new species of Cotesia that occur in Brazil were discovered and described, 
these being called Cotesia sp.n.1, Cotesia sp.n.2 and Cotesia sp.n.3. Of the new described 
species, C. sp.n.1 and 3 stand out, as they have records under economically important hosts, 
namely: Chrysodeixis includens (Walker, 1858), Spodoptera frugiperda (JE Smith, 1797), 
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) for C. sp.n.1, and Anticarsia gemmatalis (Hübner, 1818) 
for C. sp.n.3. The study proved through morphological, molecular and morphometric 
analyzes that C. sp.n.1 is a single species with wide distribution in Brazil. The work highlights 
the importance of integrating different methods when it comes to taxonomy of hyper 
diverse groups, such as parasitoids, as well as the need for taxonomic revision of the genus 
Cotesia, especially for the Neotropical region. The contributions presented here should make 
it possible to identify the known species of Cotesia in Brazil, both by taxonomists and applied 
entomologists, promoting works aimed at taxonomic revisions and descriptions of new 
species, as well as those that need their identity for application, especially in biological pest 
control programs. 
 
Keywords: Integrative taxonomy, Parasitoids, Braconidae, Microgastrinae 
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1. INTRODUÇÃO   

Diante do expressivo aumento da população humana global nos últimos duzentos 

anos, a agricultura moderna necessita cada vez mais produzir de maneira eficaz e em larga 

escala. Gradativamente, os insumos químicos se tornaram menos atrativos para a 

otimização das produções agrícolas e um dos principais fatores são seus efeitos nocivos, 

como desequilíbrios nos solos, água e mortalidade de organismos não-alvo, bem como a 

resistência das pragas aos inseticidas. Assim, busca-se cada vez mais conservar a integridade 

dos agroecossistemas, de forma a favorecer a fauna benéfica associada às culturas (FRIEL; 

FORD, 2015).   

Dos organismos que contribuem positivamente para as culturas agrícolas, destaca-se 

a fauna de parasitoides e predadores, que realizam um serviço ecossistêmico chave ao 

regularem a densidade populacional de suas presas ou hospedeiros. Parasitoide é um 

organismo de vida livre quando adulto, mas que em sua fase larval se desenvolve sobre ou 

dentro do corpo de um hospedeiro, levando-o à morte ao final de seu desenvolvimento. Um 

maior exemplo são as vespas parasitoides, insetos pertencentes à ordem Hymenoptera e 

que estão entre os grupos de organismos mais diversos do planeta, estimando-se que 

representem mais de 20% das espécies de insetos do mundo (FORBES et al., 2018; LASALLE; 

GAULD, 1991).  

Já os organismos que vivem às custas de outro animal (hospedeiro), mas que dependem 

do hospedeiro vivo para completar seu ciclo de vida são chamados de parasitas e assim 

como os parasitoides, podem se desenvolver dentro (endoparasitoide/endoparasita) ou fora 

(ectoparasitoide/ectoparasita) do animal explorado (GULLAN; CRANSTON, 2005). Por fim, os 

predadores são organismos de vida livre que matam suas presas durante todo o ciclo de 

vida. Um predador se alimenta de várias presas e geralmente são maiores que elas (PARRA 

et al., 2021).   

Em linhas gerais, no controle biológico baseado em macro-organismos (sendo ele 

clássico, conservativo ou aumentativo), os parasitoides são mais utilizados que os 

predadores, ainda que ambos participem da dinâmica de controle das populações em 

agroecossistemas (PARRA et al., 2021). Alguns fatores importantes à atratividade da 

utilização de parasitoides estão especialmente relacionados à íntima relação com seus 

hospedeiros, o que muitas vezes acarreta em uma faixa restrita de hospedeiros e previne 

efeitos colaterais indesejáveis em liberações (COLMENAREZ et al., 2018; VAN LENTEREN, 
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2012). Além disso, há maior facilidade em relacionar e quantificar o impacto de parasitoides 

nas populações hospedeiras em comparação com os predadores (PARRA et al., 2021).   

Outro fator importante a ser destacado é que das 440 espécies de inimigos naturais 

macrobiológicos comercializadas desde 1970 para o controle de pragas no mundo, mais de 

90% das espécies de invertebrados correspondem ao filo Arthropoda, sendo Hymenoptera 

correspondente a mais de 50% do total. Os outros grupos taxonômicos utilizados são Acari 

(~15%), seguindo-se por Coleoptera (~12%) e Hemiptera (~8%) (PARRA, 2014; VAN 

LENTEREN et al., 2018). O sucesso de programas de controle biológico depende da 

taxonomia em diferentes etapas, desde a sua elaboração e identificação da praga, até a 

identificação do inimigo natural e da constatação do sucesso ou do fracasso no programa 

(SABROSKY, 1955; DANKS, 1988; ZUCCHI, 2021).  

 

1.1. Taxonomia de inimigos naturais de pragas agrícolas   

Uma das limitações envolvidas nas diversas aplicações do campo do controle 

biológico é a determinação precisa das espécies de pragas e/ou inimigos naturais, que 

combinada ao conhecimento taxonômico da fauna adjacente a terras cultivadas, 

constituem-se como etapas essenciais para a avaliação da eficiência de controle por 

determinado inimigo natural (COCK, 2011).   

Além de ser uma etapa crítica para estudos de biodiversidade, a taxonomia é 

também o ponto de partida para inúmeras pesquisas, especialmente no controle biológico, 

sendo a etapa básica para o estabelecimento de um programa de controle biológico 

(ZUCCHI, 2021).   

Identificações errôneas ou aplicações de conceitos de espécies ambíguos podem 

acarretar em impactos negativos a longo prazo em programas de controle biológico, 

atrapalhando, ou até mesmo escondendo a investigação de algum fenômeno biológico, 

podendo levar ao atraso ou fracasso do programa (AUSTEN et al., 2016; ZUCCHI, 2021).   

Inúmeros casos de erros taxonômicos cometidos em programas de controle biológico 

são ilustrados na literatura (BIN; ROVERSI; VAN LENTEREN, 2012; DEBACH, 1960). Um caso a 

ser ilustrado refere-se à criação em massa e liberação de 300.000.000 de indivíduos de  

Trichogramma fasciatum (Perkins, 1912) anualmente durante 20 anos para o controle de 

Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (broca da cana-de-açúcar) em Barbados, onde na 

verdade a espécie de parasitoide que deveria ter sido usada era Trichogramma minutum 
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Riley, 1871 (BIN; ROVERSI; VAN LENTEREN, 2012). Além de identificações incorretas, podem 

haver registros errôneos de hospedeiros em etiquetas de materiais depositados em coleção, 

fazendo com que se acumule uma lista errônea de registros de parasitoide-hospedeiro na 

literatura (BIN; ROVERSI; VAN LENTEREN, 2012).   

Vale destacar também que o conhecimento taxonômico acerca de parasitoides de 

importância agrícola é muitas vezes defasado em relação a insetos praga (COCK, 2011; LYAL 

et al., 2008).  

Com relação a impactos de organismos em culturas agrícolas, pode-se destacar o 

papel das lagartas (Insecta: Lepidoptera), que são herbívoros dominantes em muitos 

ecossistemas terrestres, especialmente nos agroecossistemas, sendo muitas espécies 

constituídas como pragas chave em sistemas de cultivo de regiões temperadas, subtropicais 

e tropicais em todo mundo (VREYSEN; KLASSEN; CARPENTER, 2016). Portanto, a falha no 

controle de espécies de Lepidoptera pode acarrear em consequências graves e dispendiosas 

para a economia de produções agrícolas, especialmente quando aliados a fatores como o 

comércio global e mudanças climáticas, afetando de forma cada vez mais drástica a cadeia 

de produção de alimentos e o equilíbrio de muitos ecossistemas (FURLONG; WRIGHT; 

DOSDALL, 2013; SUCKLING et al., 2017).  

Além disso, como outros artrópodes-praga, muitas espécies de Lepidoptera estão 

passando por uma rápida expansão de alcance global (SUCKLING et al., 2017). Nesse 

contexto destaca-se a utilização de parasitoides larvais (especialmente em liberações 

inundativas) no controle do crescimento populacional de populações de Lepidoptera.   

Os himenópteros parasitoides são considerados parte de grupos taxonômicos complexos 

por inúmeras razões. Um dos fatores mais importantes é a diversidade mundial de espécies 

extremamente alta, desproporcional à porcentagem de espécies formalmente descritas. 

Estima-se que a Ordem Hymenoptera seja a maior Ordem de insetos, com 2,5 a 3 vezes mais 

espécies que Coleoptera, Ordem que ocupa essa posição atualmente (FORBES et al., 2018), 

sendo que grande parte das espécies desconhecidas são parasitoides. Além disso, fatores 

como tamanho corporal diminuto, ocorrência de espécies crípticas, dificuldade em 

identificação de espécimes machos (uma vez que tanto a busca pelo hospedeiro quanto a 

oviposição são restritas às fêmeas, os machos de espécies intimamente relacionadas podem 

ser muito semelhantes, dificultando ainda mais o trabalho taxonômico), agravam a 

complexidade dos estudos (GOKHMAN, 2018; QUICKE, 2015).   
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O uso de caracteres exclusivamente morfológicos para delimitar espécies 

intimamente relacionadas, como por exemplo grupos de espécies crípticas (espécies 

morfologicamente idênticas, mas que são isoladas reprodutivamente), pode ser insuficiente. 

Isso pode ser justificado pelo fato de que nestes grupos, os caracteres morfológicos podem 

ser consideravelmente modificados por fatores externos, resultando em uma variação 

intraespecífica visivelmente muito maior do que interespecífica (GOKHMAN, 2018). Assim, a 

combinação de múltiplas abordagens sob perspectivas complementares, pode-se mostrar 

uma estratégia mais eficiente.   

Essa combinação de métodos é chamada de “Taxonomia Integrativa”, utilizando-se 

dados acidionais àqueles obtidos da morfologia, tais como: métodos moleculares, aplicação 

de dados citológicos, bioquímicos, ecológicos, fisiológicos e comportamentais e abordagens 

em Biogeografia e Filogeografia (DAYRAT, 2005; SCHLICK-STEINER et al., 2010). Sheth & 

Thaker (2017) enfatizam que a identificação dos organismos via morfologia e molecular, 

combinada com informações sobre sua história de vida, riqueza de espécies, distribuição e o 

conhecimento das variações morfológicas e genéticas entre as espécies, são um passo 

essencial para o estabelecimento de programas de controle biológico. 

 

1.2. A família Braconidae   

Um grupo chave de parasitoides para o controle biológico é Braconidae (Insecta: 

Hymenoptera), que se constitui como a segunda maior família de Hymenoptera, com cerca 

de  

23.000 espécies descritas em todo o mundo. As espécies estão agrupadas em 43 subfamílias, 

98 tribos e cerca de 1.100 gêneros e possuindo alta diversidade na região Neotropical 

(CHEN; VAN ACHTERBERG, 2019). Seus membros podem ser reconhecidos pela combinação 

dos seguintes caracteres morfológicos: ausência da célula costal e da nervura 2m-cu em suas 

asas anteriores, presença de trocantelo e fusão dos tergos metassomais 2 e 3 (WHARTON; 

MARSH; SHARKEY, 1997).    

Os braconídeos utilizam exclusivamente outros insetos como hospedeiros (tanto 

larvas quanto ninfas e adultos; a grande maioria insetos holometábolos), sendo larvas de 

Lepidoptera, Coleoptera e Diptera os mais comuns. Neste grupo, ocorrem tanto 

ectoparasitoides quanto endoparasitoides. Os ectoparasitoides geralmente são idiobiontes 

(possuem estágios imaturos que se alimentam externamente de hospedeiros paralisados e 
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que não se desenvolvem), enquanto os endoparasitoides são quase sempre cenobiontes 

(alimentam-se internamente e permitem o desenvolvimento regular do hospedeiro após o 

parasitismo) (WHARTON; MARSH; SHARKEY, 1997).  

Devido à relação parasitoide-hospedeiro, as vespas parasitoides desempenham um 

papel fundamental na manutenção da estrutura e dinâmica de teias alimentares complexas 

(QUICKE, 2015). Como resultado, inúmeras espécies de Hymenoptera, em sua grande 

maioria Braconidae (WHARTON; MARSH; SHARKEY, 1997), foram introduzidas como agentes 

de controle biológico clássico de diversas espécies de hospedeiros de alta importância 

econômica em muitos países, apresentando resultados significativos. Alguns exemplos a 

serem citados são: Glyptapanteles liparidis (Bouchè, 1834) para controle de Lymantria dispar 

(Linnaeus, 1758) e Bracon instabilis Marshall, 1897 para o controle de Phthorimaea 

operculella (Zeller, 1873) (SALIM et al., 2016). No controle biológico aumentativo, pode-se 

citar a utilização de Aphidius colemani Viereck, 1912 e Aphidius ervi Haliday, 1834 

(Aphidiinae) para o controle de afídeos (Insecta: Hemiptera), em mais de 20 e 15 países 

respectivamente e Dacnusa sibirica Telenga, 1935 (Alysiinae) para o controle de minadores 

(VAN LENTEREN, 2012). No Brasil, o controle biológico aplicado utilizando-se Braconidae 

obteve êxito com Cotesia flavipes Cameron, 1981 (Microgastrinae), uma espécie introduzida 

no país em 1971 (PARRA, 2014). O sucesso da utilização de C. flavipes impulsionou o 

controle biológico de Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) em cultivos de cana-de-açúcar ao 

longo dos anos (S. PINTO, 2021). Os resultados satisfatórios se demonstraram em campo e 

até 2019, dos 9 milhões de hectares de cana-de-açúcar presentes no Brasil, em 3,5 milhões 

de hectares a espécie era utilizada para controlar a praga-alvo (PARRA; COELHO, 2019). 

  

1.3. A subfamília Microgastrinae    

Microgastrinae (Hymenoptera: Braconidae) é um grupo que contém 2.999 espécies 

descritas, mas estima-se que sua real riqueza alcance 30.000-50.000 espécies em todo 

mundo, ou seja, 90% das espécies ainda são desconhecidas (FERNANDEZ-TRIANA et al., 

2020). As estimativas realizadas por FERNANDEZ-TRIANA et al. (2020) atualizando dados de 

Rodriguez et al. (2013) foram feitas com base na proporção Lepidoptera/Microgastrinae, que 

segundo dados mais atuais seria de 10/1. Considerando a fauna brasileira, atualmente com 

cerca de 90 espécies de Microgastrinae descritas e uma estimativa de 53.400 a 89.000 

espécies de Lepidoptera (DUARTE et al., 2012), é possível que existam aproximadamente 
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entre 5 mil e 9 mil espécies de Microgastrinae no Brasil, ou seja, 98-99% das espécies que 

ocorrem no Brasil são desconhecidas ou ainda não foram registradas no país. Esta subfamília 

é composta exclusivamente de endoparasitoides cenobiontes de larvas de Lepidoptera, 

parasitando desde minadores e brocadores a grandes lagartas expostas, como Saturniidae e 

Sphingidae (RODRIGUEZ et al., 2013; WHITFIELD; AUSTIN; FERNANDEZ-TRIANA, 2018). 

Podem ser solitários ou gregários e muitas espécies tendem a ser altamente específicas 

quanto ao hospedeiro, atacando apenas uma ou algumas espécies taxonomicamente ou 

ecologicamente relacionadas.   

O grupo é considerado um dos mais importantes no controle biológico de 

Lepidoptera, tanto no âmbito agrícola, quanto florestal (WHARTON; MARSH; SHARKEY, 

1997). Não há estimativa exata do número de espécies de Microgastrinae sendo utilizadas 

como agentes de controle biológico no mundo; entretanto, segundo Fernandez-Triana et al. 

(2020), em levantamento de dados, mais de 800 espécies de Lepidoptera consideradas 

pragas são parasitadas por Microgastrinae. Desse número, mais de 110 representam pragas-

chave.    

A classificação taxonômica de Microgastrinae mudou consideravelmente ao longo 

das décadas. Dois trabalhos foram fundamentais para a classificação atualmente utilizada. O 

trabalho de Nixon (1965) foi pioneiro ao propor uma melhor estruturação na classificação de 

Microgastrinae. Nele, 20 gêneros eram reconhecidos, no entanto quase todas as espécies 

com segunda célula submarginal da asa anterior aberta eram classificados como Apanteles 

Foerster, 1864. Posteriormente, Mason (1981) descreveu 23 gêneros, muitos deles 

correspondendo aos grupos de espécies de Apanteles de Nixon, reconhecendo então 50 

gêneros e sendo até hoje um trabalho de grande relevância na classificação de 

Microgastrinae.  

Até a publicação de Whitfield, Austin & Fernandez-Triana (2018) eram reconhecidos 

63 gêneros para a subfamília. Como parte da contribuição dos diversos estudos sobre a 

fauna de Microgastrinae, Fernandez-Triana & Boudreault (2018) descreveram mais 17 

gêneros que possuem distribuição em todas as regiões tropicais (Afrotropical, Australásia, 

Neotropical e Oriental). Recentemente, um checklist das espécies de Microgastrinae no 

mundo pôde contribuir com a reunião do conhecimento acerca da taxonomia do grupo, 

totalizando 81 gêneros e 2.999 espécies (FERNANDEZ-TRIANA et al., 2020). Além disso, esta 

monografia fornece informações sobre espécies fósseis, nomes inválidos, distribuições 
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detalhadas das espécies, informações moleculares, instituições de depósito de tipos, entre 

outros, funcionando como uma bibliografia básica para se estudar Microgastrinae.   

O conhecimento da diversidade de espécies e padrões biogeográficos do grupo 

permaneceram distorcidos por muitos anos, em grande parte, devido à concentração de 

pesquisas sobre a fauna do Hemisfério Norte. É importante destacar um aumento 

significativo (212%, representando cerca de 77 espécies por ano) de descrições de novas 

espécies de Microgastrinae nos anos 2012 a 2016, demonstrando a alta diversidade e grande 

possibilidade de exploração como agentes de controle (WHITFIELD; AUSTIN; FERNANDEZ-

TRIANA, 2018), a exemplo de Cotesia scotti, recentemente registrada no Brasil sobre duas 

importantes pragas: Spodoptera cosmioides Walk, 1898 e Spodoptera eridania Stoll, 1781 

(FREITAS et al., 2019).  

Ainda que a importância do grupo seja clara (ecológica e economicamente), a maioria 

das espécies ainda é desconhecida, visto sua extraordinária riqueza aliada à ocorrência de 

muitas espécies crípticas. Ao nível de gênero, há muito a ser descoberto, especialmente pelo 

fato de alguns gêneros ainda não estarem bem definidos, como Glyptapanteles Ashmead, 

1904 (ARIAS-PENNA et al., 2019) e Diolcogaster Ashmead, 1900 (FERNANDEZ-TRIANA et al., 

2020). Os limites morfológicos e a monofilia dos gêneros destes e de outros gêneros comuns 

são fatores de extrema importância para o avanço na taxonomia do grupo. Um exemplo a 

ser citado é o trabalho de Parks et al. (2020), que demonstra a falta de estudos que atestem 

a monofila dos gêneros e ressalta a dificuldade de identificação morfológica de alguns deles. 

Freitas et al. (2019) enfatizam que devido ao fato dos limites taxonômicos de muitos gêneros 

permanecem indefinidos, especialmente por serem delimitados por poucos caracteres 

diagnósticos, o resultado é um impedimento taxonômico significativo que dificulta o avanço 

de estudos. Outro fator limitante se deve ao elevado número de espécies em alguns gêneros 

(e.g. Apanteles), o que torna o trabalho taxonômico cada vez mais difícil.  

Cotesia Cameron, 1891 é o segundo maior gênero de vespas da subfamília 

Microgastrinae em número espécies, contendo 328 espécies descritas (FERNANDEZ-TRIANA 

et al., 2020). No entanto, esse número tende a aumentar nos próximos anos, uma vez que se 

estima que existam entre 1500-2000 espécies em todo o mundo (FERNANDEZ-TRIANA et al., 

2020; MICHEL-SALZAT; WHITFIELD, 2004).   

Com distribuição cosmopolita, estas vespas possuem uma ampla gama de 

hospedeiros, sendo possível encontrar registros em mais de 30 famílias de Lepidoptera (YU, 
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2016). Entretanto, como enfatizado por Fernandez-Triana et al. (2020), muitos registros 

podem estar incorretos e necessitam de verificação. Pode ser encontrado no grupo hábito 

solitário, onde há o desenvolvimento de um único indivíduo no hospedeiro, ou gregário 

(desenvolvimento de vários indivíduos).  Muitas espécies de Lepidoptera de importância 

econômica são parasitadas por Cotesia, podendo ser citadas:  Ascia monuste orseis (Latreille, 

1819), Chrysodeixis includens (Walker, 1858), Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794), 

Helicoverpa zea (Boddie, 1850), Heliothis virescens (Fabricius, 1777), Lymantria dispar 

(Linnaeus, 1758), Manduca sexta (Linnaeus, 1763), Opsiphanes spp. (Doubleday, 1849), 

Plutella xylostella (Linnaeus, 1758), Spodoptera spp. Guenée, 1852, entre outras, o que 

coloca o grupo em uma posição especial dentro dos Microgastrinae, sendo um dos grupos 

mais estudados do ponto de vista do controle biológico.   

Uma das espécies mais amplamente utilizadas no controle biológico é Cotesia 

flavipes, introduzida em aproximadamente 40 países, inclusive no Brasil, para controlar 

diversas espécies de lepidópteros que atacam culturas como cana-de-açúcar, soja e milho 

(PARRA, 2014). Um outro exemplo de sucesso é a utilização de Cotesia sesamiae (Cameron, 

1906) no controle de Busseola fusca Fuller, 1901 (Lepidoptera: Noctuidae) em países 

africanos. Esta é uma importante praga de Zea mays L. e Sorghum spp. Moench.  Em 

Madagascar e Ilhas Maurícias, destaca-se a introdução de C. sesamiae para o controle de 

Sesamia calamistis Hampson, 1910 (Lepidoptera: Noctuidae) e Chilo partellus Swinhoe, 1885 

(Lepidoptera: Pyralidae) que atacam cereais de importância econômica (KAISER et al., 2017).  

  Cotesia sesamiae e Cotesia flavipes fazem parte do complexo flavipes, um clado (grupo 

monofilético) (Kimani Nijogu & Overholt, 1997) que atualmente inclui sete espécies: C. 

chilonis (Munakata, 1912), C. ferruginea (Marshall, 1885), C. flavipes (Cameron, 1891), C. 

nonagriae (Olliff, 1893), C. sesamiae (Cameron, 1906), C. typhae Fernandez-Triana, 2017 e C. 

testacea Fujie, Shimizu & Fernandez-Triana, 2018, sendo provável que outras sejam incluídas 

futuramente, especialmente pelo potencial de espécies crípticas (FUJIE et al., 2018). O 

complexo possui grande importância econômica em todo mundo, por incluir espécies com 

alto potencial de controle de pragas de cana-de-açúcar, milho, trigo e sorgo, sendo 

especializados em lepidópteros brocadores (Crambidae, Noctuidae e Pyralidae), que se 

alimentam de Poales (Cyperaceae, Poaceae e Typhaceae) (POLASZEK; WALKER, 1991).   

Por fim, outra espécie que merece destaque é Cotesia vestalis (Haliday, 1834) no 

controle de Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) em diversas regiões africanas, tendo sido 
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introduzida em mais de 20 programas de controle biológico clássico, muitos deles bem 

sucedidos (FURLONG; WRIGHT; DOSDALL, 2013).   

Com ocorrência na região Neotropical, são reportadas 33 espécies de Cotesia, sendo 

muitas de importância econômica pelo controle de espécies de Lepidoptera pragas agrícolas. 

Entretanto, é provável que este número de espécies seja muito maior devido à ausência de 

revisões do gênero e de ferramentas para sua identificação. 

    

1.4. DNA Barcoding e Microgastrinae   

A biologia molecular fornece técnicas altamente sensíveis e específicas para analisar 

a informação presente no genoma, sendo ferramentas como o DNA Barcoding eficientes ao 

“refinar” a taxonomia morfológica, devido ao fato de serem capazes de promover uma 

análise da variação genotípica entre os grupos (KJER et al., 2016). Análises em escalas 

taxonômicas que antes eram impossíveis, hoje são eficientes com o uso desta ferramenta 

(HEBERT et al., 2016).   

O DNA Barcoding consiste em uma técnica molecular que utiliza uma sequência de 

DNA de uma região gênica padronizada, com a proposta de se utilizar um único segmento de 

DNA como auxílio para a identificação de espécies de todos os táxons vivos (FIŠER PEČNIKAR; 

BUZAN, 2014; HEBERT et al., 2016). Para animais, a região do barcoding utilizada é localizada 

no Citocromo c Subunidade I (COI), um gene mitocondrial, e por isso, possui algumas 

vantagens, como primers universais robustos, permitindo a representação de muitos filos 

animais. Outro fator a ser destacado é que a taxa de substituição de nucleotídeos nos genes 

mitocondriais é maior do que nos genes nucleares, ocasionando em uma evolução molecular 

mais rápida (HEBERT et al., 2003) que seria adequada para identificação e delimitação de 

espécies, bem como para estudos populacionais.   

Uma das contribuições mais importantes na utilização do Barcoding se refere à 

identificação de espécies crípticas. Desde que começaram a ser aplicados à taxonomia, 

estudos moleculares têm demonstrado que muitas espécies acumularam diversas 

divergências genéticas sem que houvesse uma diferença perceptível em suas morfologias. 

Tais espécies crípticas são um grande desafio para os taxonomistas, já que a morfologia 

isoladamente não permite sua delimitação (FIŠER PEČNIKAR; BUZAN, 2014).    

Contudo, esse tipo de ferramenta depende de uma base de dados moleculares bem 

fundamentada e do conhecimento taxonômico dos organismos, bem como sua biologia e 
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interação com seus hospedeiros. A distinção de espécies é variável em diferentes grupos 

taxonômicos. Em alguns, a utilização da taxonomia morfológica é suficiente para preencher 

as lacunas existentes. Entretanto, para Braconidae, especialmente em Microgastrinae, a 

utilização da região do COI se mostrou bastante promissora para a delimitação de espécies, 

principalmente pelo fato do grupo possuir inúmeras espécies crípticas, o que apesar de 

intensificar o impedimento taxonômico no grupo, resultou em uma extensa biblioteca de 

dados moleculares e contribuiu para o avanço da taxonomia em algumas regiões (FAGAN-

JEFFRIES et al., 2018; FERNÁNDEZ-FLORES et al., 2013; RODRIGUEZ et al., 2013).   

Portanto, para grupos onde o conhecimento taxonômico tradicional existe, o DNA 

Barcoding pode ser utilizado em conjunto com esse conhecimento para simplificar ou 

complementar a identificação, mas não para substituí-la. Onde não se tem um bom 

embasamento taxonômico tradicional, pode ser uma ferramenta muito útil para acelerar o 

processo de descrição, não sendo uma pretensão desta abordagem substituir a taxonomia 

clássica, uma vez que toda nova espécie necessita de uma descrição morfológica, 

comparação com espécies já descritas e um holótipo depositado em coleção zoológica (DE 

QUEIROZ, 2007). Alguns autores sugeriram que o impedimento taxonômico, à exemplo do 

que foi citado para Microgastrinae, se deve ao fato de que a produção de descrições de 

espécies e nomes científicos que atendem aos requisitos do Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica (ICZN) é muito mais lenta que a produção de sequências de DNA 

(e.g. SMITH et al., 2013). As tentativas de acelerar este processo, nomeando espécies 

delimitadas apenas por DNA Barcoding e agrupadas pelo BIN (Barcode Index Number: 

Ratnasingham & Hebert, 2013), um algorítimo proprietário criado para o programa Barcode 

of Life (Sharkey et al., 2021), foram duramente criticadas (e.g. Engel et al. (2021) e Meier et 

al. (2021), abrindo uma discussão importante sobre o futuro da taxonomia frente ao 

impedimento taxonômico.   

  Trabalhos que utilizam somente a abordagem citada acima tendem a ser menos completos 

do ponto de vista da morfologia. Conforme discutido por Fernandez-Triana (2021) trabalhos 

como de Meierotto et al. (2019) acabam se tornando defasados por não incluir chaves para 

diferenciações de espécies ou descrições morfológicas, enquanto que muitos trabalhos, 

como comparado pelo autor, quando dispõem de dados morfológicos, moleculares, 

biológicos e ecológicos passam a suprir de forma positiva a necessidade de descrição rápida 

de espécies frente à perda de biodiversidade mundial.   
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Fernandez-Triana (2021) destaca que se faz extremamente necessário a necessidade 

de se estabelecer uma abordagem intermediária que alcance a velocidade para descrições 

de espécies bem como aumente o “valor” dos trabalhos. Assim, o autor propõe etapas 

importantes e procedimentos a serem tomados quando se tratam de abordagens em 

taxonomia que visem a descrição de muitas espécies, aplicando-se especialmente em grupos 

hiper diversos (e.g. Braconidae), nos quais haja disponibilidade relativamente alta (para 

maioria das espécies) de informações genéticas (DNA Barcoding), em banco de dados já 

disponíveis, aliados à outras fontes de dados (e.g. ecológicos e biológicos) para maioria dos 

espécimes, como forma de complementar as evidências de DNA e morfologia.   

Smith et al. (2008) enfatizam que a identificação de espécimes de grupos hiper 

diversos é impossível no campo e difícil em laboratório, exigindo um especialista para cada 

gênero. Portanto, considerando os principais fatores relativos ao impedimento taxonômico, 

como falta de mão de obra, formação de novos taxonomistas e investimento na área, muitas 

vezes faz-se necessário que taxonomistas optem por iniciar trabalhos visando espécies ou 

grupos diretamente úteis economicamente. Nesse sentido, a colaboração entre 

entomologistas aplicados e taxonomistas, é bastante desejável e capaz de produzir bons 

resultados à programas de controle biológico e melhor conhecimento taxonômicos de 

inimigos naturais (ZUCCHI, 2002).  

O DNA Barcoding possui um potencial muito importante em melhorar programas de 

controle, ao promover uma identificação mais precisa das espécies e uma melhor 

compreensão das fronteiras entre as espécies de parasitoides, sendo muitas falhas no 

controle de pragas devido à introdução de uma espécie de vespa identificada erroneamente 

por um não especialista no grupo, ou mesmo a identificação de determinada espécie 

somente pelo seu barcode, sem consulta taxonômica prévia (COCK, 2011). Tais fatores 

evidenciam a importância de uma acurada taxonomia na fase inicial de um programa de 

controle biológico como uma etapa crítica, uma vez que a má identificação de um inimigo 

natural pode levar ao não estabelecimento deste como agente de controle de determinado 

hospedeiro, como citado anteriormente, resultando em efeitos de longo prazo, que além de 

serem dispendiosos, atrasam o sucesso de um programa de controle biológico (BIN; 

ROVERSI; VANLENTEREN,2012; ZUCCHI,2021).    

Assim, sob a perspectiva do alto potencial de controle de pragas por vespas 

parasitoides da família Braconidae e levando-se em conta que no Brasil somente duas 



26 
 

espécies de braconídeos são comercializados para o controle biológico (i.e. Cotesia flavipes e 

Bracon hebetor Say, 1857), o presente trabalho visou contribuir com a supressão de lacunas 

do conhecimento relacionadas a identidade das espécies de parasitoides de importância 

agrícola na região neotropical, através da elucidação da taxonomia de um grupo eficiente no 

controle de lepidópteros: o gênero Cotesia Cameron, 1981.   

No presente trabalho apresenta-se uma sinopse do conhecimento das espécies de 

Cotesia presentes no Brasil, com destaque para potenciais espécies de importância 

econômica, fornecendo material de apoio para pesquisas em controle biológico utilizando-se 

de parasitoides, bem como fornecendo informações essenciais sobre a taxonomia e biologia 

do grupo. Trata-se de um estudo inédito sobre a taxonomia de Cotesia, uma vez que não há 

trabalhos que reúnem informações das espécies deste gênero no Brasil, bem como não há 

revisão do gênero para as espécies neotropicais. Para a elucidação taxonômica das espécies, 

implementamos uma abordagem integrativa, com a utilização de informações morfológicas, 

associações com hospedeiros, ferramentas moleculares (DNA Barcoding) e ferramentas de 

morfometria geométrica, e propomos uma chave de identificação para espécies de Cotesia 

presentes no Brasil. A complementação do banco de dados moleculares e descrição de novas 

espécies, especialmente as que atacam hospedeiros de importância agrícola, visa contribuir 

para o desenvolvimento do controle biológico em todas as suas modalidades, permitindo 

identificação rápida e confiável das espécies de Cotesia e por entomologistas aplicados, e 

impulsionar estudos taxonômicos com o grupo na região neotropical.   
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2. MATERIAL E MÉTODOS   

2.1. Obtenção de material biológico  

Os exemplares de Cotesia utilizados para identificação morfológica e molecular neste 

estudo foram obtidos de coleta de hospedeiros potenciais em campo e pela contribuição de 

pesquisadores colaboradores, que forneceram diferentes espécimes coletados em campo 

(sendo eles em álcool ou secos), além de imagens de holótipos depositados em coleções 

fornecidas por seus curadores.   

O material fresco foi coletado em localidades nos estados de São Paulo, Paraná e 

Goiás. Em São Paulo, as coletas foram realizadas no Sistema Agroflorestal mantido pelo 

Grupo SAF Pirasykáua, situado na Fazenda Areão, localizado na Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, sob as coordenadas 22° 42’ 06” S e 47° 38’ 41” 

O. A área conta com culturas de tomate (Solanum lycopersicum L.), repolho (Brassica 

oleracea L. var. capitata), couve (Brassica oleracea var. acephala), rúcula (Eruca sativa Mill), 

brócolis (Brassica oleracea L. var. italica), alface (Lactuca sativa L.), rabanete (Raphanus 

sativus L.), banana (Musa acuminata Colla), entre outras.   

No Paraná, as amostras foram obtidas em três localidades em diferentes municípios. 

A área agroecológica da Estação Experimental “Professor Alcibíades Luiz Orlando”, 

pertencente à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), está localizada no 

município de Entre Rios do Oeste, sob as coordenadas 24°68’16’’S e 54°28’37’’O. A área 

contava com culturas como soja (Glycine max (L.)), milho (Zea mays L.), abóbora (Curcubita 

L.), nabo (Brassica rapa L.), feijão-de-porco (Canavalia ensiformis (L.) DC), Lablab (Lablab 

purpureus (L.) Sweet) e couve (Brassica oleracea L.). O demais locais de coleta no estado 

foram em duas propriedades particulares nos municípios de Mercedes e Margarida, dos 

quais não foi possível obter as coordenadas geográficas dos locais de coleta. A primeira área 

constitui-se como uma propriedade com produção de soja (bt-rr2) e a segunda propriedade 

contava com uma produção orgânica de feijão (Phaseolus vulgaris (L.)), milho e abóbora.   

Por fim, em Goiás, as coletas foram realizadas em culturas de soja localizadas em 

quatro municípios, sendo eles: Cristalina (16° 12’ 27” S e 47° 29’ 54” O), Inaciolândia (18° 31’ 

09” S e 49° 47’ 51” O), Indiara (17° 06’ 00” S e 49° 58’ 54” O) e Santo Antônio (16° 28’ 57” S e 

49° 21’ 14” O).   

Na localidade de Piracicaba, as visitas a campo foram realizadas a cada 15 dias 

durante os meses de janeiro a junho no ano de 2019. Foi realizada busca direta por lagartas 
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de Lepidoptera de forma aleatória em 15 plantas em cada cultura, além da coleta por pano 

de batida, em outras 15 plantas de cada cultura. Aplicou-se a mesma metodologia para os 

municípios do Paraná, durante um período de sete dias em janeiro de 2020.   

Após coleta, as lagartas foram acondicionadas em potes plásticos (750 ml) em uma 

sala com incidência de luz e temperatura controladas (25°C ± 2°C), sendo alimentadas com 

folhas da planta associada na qual foram coletadas até a emergência dos adultos de 

Lepidoptera ou parasitoides. Após emergidos, os lepidópteros foram sacrificados e 

acondicionados em envelopes entomológicos, sendo parte dos espécimes, representativos 

das espécies encontradas, montados e armazenados. Os parasitoides obtidos foram fixados 

em álcool absoluto e armazenados a -20°C. Após as análises moleculares parte do material 

foi montado em dupla montagem e amazenado em caixas entomológicas.   

Nos municípios de Goiás, as coletas foram realizadas mensalmente por 

pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás nas safras de soja durante os anos 2018 e 

2019. As lagartas foram acondicionadas em embalagens plásticas junto com pedaços de 

folhas de soja e enviadas ao laboratório. Inicialmente, as lagartas foram classificadas em 

espécies com base em suas características morfológicas, individualizadas em potes plásticos 

fechados com tampa de acrílico (50 ml) e mantidas em laboratório à temperatura ambiente 

de 25 ± 1 °C, 60 ± 10% RH e fotoperíodo L:D 14:10. Para completar o ciclo larval, uma dieta 

artificial modificada de Greene et al. (1976) foi fornecida. O desenvolvimento das lagartas foi 

monitorado diariamente até a emergência de adultos ou parasitoides.  

Espécimes adicionais foram obtidos das seguintes instituições e pesquisadores (as): 

Universidade Federal de São Carlos, SP - Drª. Angélica Maria Penteado Martins Dias, 

Universidade Federal de Goiás - Drª. Cecília Czepak e Drª. Karina Cordeiro Albernaz, Instituto 

Biológico de São Paulo - Dr. Valmir Antônio Costa, Universidade Federal do Paraná - Ma. 

Tamara Takahashi, Universidade Federal de Santa Maria - Dr. Geraldo Salgado-Neto, 

Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes (Ottawa, Ontario) - Dr. 

Jose Fernandez-Triana, através do recebimento de pranchas de fotos de holótipos de Cotesia 

congregata (Say, 1836) (CNC666667), Cotesia marginiventris (Cresson, 1865) (CNC67608), 

Cotesia ruficrus (Haliday, 1834) (CNC474699) e Cotesia schini (Muesebeck, 1958) 

(USNMENT01569963) e de fotos de prancha de Cotesia paphi (Schrottky, 1902) depositada 

no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, SP, fornecido pela Drª Helena Carolina 

Onody.  
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O material-testemunho do presente estudo será depositado na Coleção Taxonômica 

do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), conforme indicado nas seções de material examinado sob cada descrição.  

  

Tabela 1: Informações referentes aos espécimes de Cotesia spp. utilizados no estudo 

(exemplar, hospedeiros, quantidades, plantas associadas e locais de coleta).   

Exemplar  Hospedeiros  Quantidade  
Plantas associadas  

Locais  

Cotesia alia  
Opsiphanes sp. 

(Nymphalidae)  
23  Heliconia sp.  Areia,PB  

Cotesia 

invirae  

Opsiphanes invirae 

(Nymphalidae)  
10  

Syagrus 
romanzoffianum,  

Livistona chinensis,  
Roystonea regia, 

Archontophoenix 

cunninghamiana  

Camobi, RS  

Cotesia 

glomerata  

Ascia monuste 

orseis (Pieridae)  
2  Brassica oleracea  Jarinu,SP  

Cotesia 

glomerata  

Pieris rapae 

(Pieridae)  
1  

Brassica oleracea 

var. italica  
Mogi Guaçu,SP  

Cotesia  

glomerata  

A. monuste orseis, 

P. rapae (Pieridae)  

  

331  

Brassica oleracea 
var. acephala,  

Brassica oleracea 

var. italica  

Campinas, 
Piracicaba, SP  

Cotesia 

flavipes  

Diatraea 
saccharalis  

(Crambidae)  
60  Zea mays  Piracicaba, SP  

Cotesia 

menezesi  

Hylesia aff. remex 

(Saturniidae)  3  Mimosa scabrella  
Curitibanos, SC 
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Cotesia scotti  
Spodoptera 
cosmioides  

(Noctuidae)  
10  

Solanum 
lycopersicum  
(orgânico) e  

Glycine max (btrr2)  
Hidrolândia,GO  

Cotesia scotti  
S. cosmioides 

(Noctuidae)  
20  

Canavalia 

ensiformis  

Entre Rios do 
Oeste, 

PR  

Cotesia sp.n.1  
Plutella xylostella 

(Plutellidae)  3  
Brassica oleracea 

var. capitata  

Seropédica,RJ  

Cotesia sp.n.1  
P. xylostella 

(Plutellidae)  10  
Brassica oleraceae 

var. acephala  

Tangará da Serra, 

MT  

Cotesia sp.n.1  
S. cosmioides 

(Noctuidae)  
3  Glycine max (btrr2)  

São José dos 
Pinhais, PR  

Cotesia sp.n.1  

Chrysodeixis 
includens  

(Noctuidae)  
4  Glycine max (btrr2)  

São José dos 
Pinhais,PR  

Cotesia sp.n.1  
C. includens 

(Noctuidae)  
13  Zea mays  

Indiara, Santo 

Antônio e  

Inaciolândia, GO  

Cotesia sp.n.1  

Spodoptera 
frugiperda  

(Noctuidae)  
9  Zea mays  

Indiara, GO, Santo  
Antônio, GO  

Cotesia sp.n.1  
S. frugiperda 

(Noctuidae)  4  Zea mays  
Nortelândia, MT  

Cotesia sp.n.1  

Helicoverpa 
armigera  

(Noctuidae)  
2  Zea mays  Indiara, GO  

Cotesia sp.n.1  
Spodoptera sp. 

(Noctuidae)  5  
Brassica oleraceae 

var. acephala  

Tangará da Serra, 

MT  
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Cotesia sp.n.2  

Cyanopepla 
jucunda  

(Erebidae)  
3  

Avena sativa em 
interior de  

Eucalyptus sp.  

São José dos 
Pinhais, PR  

Cotesia sp.n.3  

Anticarsia 
gemmatalis  
(Erebidae)  

2  Indeterminado  

Marechal 

Cândido  

Rondon, PR  

     

2.2. Conceito de espécie e delimitação  

O conceito de espécie utilizado e a forma como estas espécies são delimitadas são 

aspectos cruciais tratando-se de taxonomia. Pode-se dizer que os táxons descritos não são 

fatos, mas hipóteses testáveis sobre a estrutura da biodiversidade (PANTE et al., 2015). 

Ainda, Mishler (2010) discute que o táxon como hipótese não é verdade somente para 

categorias taxonômicas arbitrárias (classificações mais altas), mas também para a 

classificação das espécies, a única “realidade biológica” reconhecida pela maioria dos 

cientistas.  

A discussão na literatura sobre o conceito de espécie é muito ampla, havendo além 

dos 24 conceitos de espécies reunidos por Mayden (1997), diversos conceitos alternativos. 

Entretanto, conforme discutido por De Queiroz (2007), todos abrangem uma unidade 

conceitual subjacente, que fornece a base para um conceito unificado de espécie. Segundo o 

autor, as espécies constituem linhagens em evolução independente às quais são atribuídos 

nomes.   

Neste trabalho, tratam-se os táxons de espécies segundo o conceito unificado 

proposto por De Queiroz (2007) e como hipóteses científicas (hipóteses de espécies), 

delimitadas com base nas informações disponíveis e embasadas em processo de falsificação 

com base na aquisição de novas evidências (pode-se citar aqui a integração de informação 

de diferentes fontes). As espécies aqui propostas foram analisadas sob perspectiva de 

morfologia externa, distribuição geográfica, associação com hospedeiros, análises 

morfométricas e considera-se que correspondem à clusters nas comparações de sequências 

moleculares da região “barcode” do citocromo c subunidade I.  
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2.3. Caracteres morfológicos para identificação de Cotesia spp. e construção de chave 

dicotômica   

A identificação morfológica dos Microgastrinae a nível de gênero foi realizada 

utilizando-se a literatura proposta por Wharton; Marsh; Sharkey (1997). A caracterização 

inicial de espécies de Cotesia foi realizada com a ajuda da chave interativa proposta por 

Michael Sharkey no software Delta® (INTKEY) (DALLWITZ et al., 1995). Esta chave interativa 

contém espécies de importância agrícola de todo mundo, entretanto, possui poucas espécies 

de ocorrência na região neotropical. Termos para morfologia geral seguiram Fernandez-

Triana et al. (2014) (Figura 1) e nomenclaturas para esculturação seguiram Harris (1979). 

Eventuais consultas de caracteres morfológicos foram realizadas no Hymenoptera Anatomy 

Ontology (HAO) (SELTMANN et al., 2012; YODER et al., 2010).     

As abreviações T1, T2 e T3 são utilizadas para os tergitos metassomais 1, 2 e 3 (Figura 

1). Abreviações padrões para medidas entre os olhos compostos e ocelos foram: POL- Linha 

ocelar posterior (linha anatômica mais curta entre as margens dos ocelos laterais), OOL- 

Linha ocular ocelar (linha anatômica que conecta o olho composto e ocelo lateral) e OD- 

Diâmetro ocelar.   

Para a identificação de espécies pertencentes ao grupo de espécies flavipes, foi 

utilizada a chave proposta por Fujie et al. (2018). Por fim, foram realizadas comparações com 

descrições de espécies que ocorrem na região neotropical (publicadas por outros autores) 

bem como consultas ao especialista em Microgastrinae Jose L. Fernandez-Triana.   

A chave dicotômica para identificação das espécies de Cotesia do Brasil foi construída 

utilizando os principais caracteres diagnósticos de cada espécie, sendo priorizadas estruturas 

com maior facilidade de identificação.  

Foram analisados diversos caracteres morfológicos e suas variações em cada 

espécime, definidos principalmente por consulta nas descrições de espécies. Entretanto, 

somente alguns dos caracteres foram utilizados na construção da chave dicotômica de 

espécies. Além disso, utilizou-se como referência a chave dicotômica proposta por Fagan-

Jeffries (2020) para as espécies de Cotesia que ocorrem na Austrália. Os caracteres 

analisados foram:   
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Figura 1: Asa anterior de Cotesia scotti. Terminologia das principais veias da asa anterior utilizadas no 

estudo. pt=pterostigma. Foto: Sarah S. P. Garcia (2021).  

Formato da cabeça em vista lateral   
Cabeça com proeminência abaixo da antena;  
Cabeça sem proeminência abaixo da antena;  

Estrutura geral da cabeça   
Cabeça com face lisa;  
Face com área estriada ou rugosa;   

Distância entre os olhos (mm); Antena: Comprimento (mm)  
Antena com flagelômeros muito curtos, não alcançando o ápice do estigma;   
Antena com flagelômeros longos, tão longa ou maior que o comprimento do corpo; 

Tamanho corporal: 1,5 mm – 4,0 mm;  
Sulcos no pronoto   

Presença de dois sulcos crenados evidentes;   
Ausência de sulcos crenados;  

Esculturação do mesoscuto   
Mesoscuto pontuado em toda extensão;   
Mesoscuto pontuado nas porções basais e média, com interespaços menores ou 

muito menores do que as pontuações, formando área estriada no terço posterior;   
Mesoscuto pontuado no terço basal com pontuações que se tornam esparsas até o 

terço apical, que é completamente liso;   
Notauli no mesoscuto   

Evidência de notauli no mesoscuto, que se torna fraco ou obsoleto; 
Ausência de notauli no mesoscuto;   

Esculturação do escutelo   
Distintamente pontuado em toda superfície; presença de setas em toda extensão;  
Completamente liso, com setas esparsas em extensão lateral;   
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Cor da tégula e complexo umeral  
Tégula e complexo umeral marrom escuro a preto;  
Tégula amarela e complexo umeral amarelo translúcido;   

Veias r, 2RS, (RS+M) b e 2M das asas anteriores; Setas na célula basal da asa anterior   
Célula basal da asa anterior completamente preenchida de setas;   
Célula basal da asa anterior com ausência de setas em faixa na parte posterior;   

Formato do mesossoma lateralmente    
Mesossoma em vista lateral achatado, mais alto do que longo;   
Mesossoma em vista lateral não achatado;  

Esculturação do propódeo   
Propódeo levemente rugoso, apresentando carena médio longitudinal evidente;   
Propódeo muito rugoso, sem carena médio longitudinal evidente, ou se presente, é 

obsoleta;   
Esculturação do tergo metassomal 1   

Liso no terço basal e estriado ou rugoso no terço apical;   
Pontuado no terço basal e apical;  
Rugoso/estriado no terço basal e apical;   

Esculturação do tergo metassomal 2   
Tergo metassomal 2 rugoso, sem sulco médio longitudinal;   
Tergo metassomal 2 rugoso, apresentando sulco médio longitudinal;  

Formato do tergo metassomal 2   
Tergo metassomal 2 em formato triangular;   
Tergo metassomal 2 em formato trapezoidal;   
Tergo metassomal 2 em formato retangular ou sub-retangular;   

Esculturação do tergo metassomal 3   
Tergo metassomal 3 liso em toda extensão;    
Tergo metassomal 3 esculturado, pelo menos anteriormente;   

Formato do hipopígio em vista lateral  
Hipopígio extremamente curto, apicalmente arredondado;   
Hipopígio médio a longo, com ângulo agudo apicalmente;   

Cor dos laterotergitos metassomais 1 e 2  
Laterotergitos metassomais 1 e 2 amarelos translúcido a alaranjado;   
Laterotergitos metassomais 1 e 2 marrom escuro a preto;   

Cor das coxas posteriores   
Marrom escuro a preto;   
Marrom escuro a preto no terço proximal e amarelado no terço 

distal;  
Completamente amarelada e/ou alaranjada; 
 Cor dos fêmures posteriores   
Amarelados-mel em toda extensão;   
Amarelos a alaranjados na porção proximal e marrom escuro no ápice;   
Marrom escuro a preto em toda extensão;   

Cor das tíbias posteriores   
Tíbias posteriores amarelo-mel;   
Tíbias posteriores amarelo-mel com ápice marrom;  

Curvatura e tamanho (mm) dos esporões tibiais das pernas 
médias  Esporões tibiais das pernas médias não curvados;  
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     Esporões tibiais das pernas médias curvados.  
  

Todos os caracteres analisados e suas variações nos espécimes foram adicionados no 

software DELTA Editor® (DALLWITZ et al., 1995). O DELTA System constitui-se de um 

conjunto integrado de programas baseados no formato DELTA, sendo possível realizar a 

geração e composição de descrições e chaves convencionais, além de acesso à pacotes 

Intkey. Foram comparadas variações intraespecíficas e construída chave dicotômica para 

identificação das espécies de Cotesia do Brasil.   

As imagens dos parasitoides adultos foram obtidas com uma câmera digital Leica 

DFC450® acoplada a estereomicroscópio Leica M165C®, executando o software Leica 

Application Suite (LAS) e focalizado pelo processo de automontagem, no mesmo software. 

Pequenos ajustes nas imagens e preparo da prancha foram realizados no Adobe Photoshop 

versão CS4.  

Foram realizadas mensurações nos espécimes designados como holótipos, bem como 

nos parátipos designados. Terminologias para morfologia e esculturação seguiram a mesma 

metodologia citada no tópico 2.2.1. As cores foram definidas como: cores claras (amarelo 

claro e branco), laranja, marrom claro, e cores escuras (marrom escuro e preto).   
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Figura 2: Terminologia geral para a morfologia de Cotesia spp. msc=mesoscuto, ss= sulco escutelar, 

sc=escutelo, mt= metanoto, pp= propódeo, T1= tergo metassomal 1, T2= tergo metassomal 2, T3= tergo 

metassomal 3. Foto: Sarah S. P. Garcia (2021). 

  

2.4. Morfometria geométrica   

Um complexo de espécies potencialmente crípticas (Cotesia sp.n.1) foi analisado por 

meio de análises de morfometria geométrica, com relação à utilização de diferentes 

hospedeiros. Casos de espécies muito similares morfologicamente e com pouquíssima 

variação genética já foram retratados em Cotesia por Smith et al. (2008). Estes autores 

identificaram um processo de especiação recente por meio da comparação inicial dos 

padrões de utilização de hospedeiros.   

Utilizou-se a asa anterior esquerda de fêmeas para analisar a variação no tamanho e 

forma das asas utilizando-se uma abordagem em morfometria geométrica (ZELDITCH et al., 

2004).   

Para tanto, foram utilizadas asas de 56 espécimes, agrupados em nove grupos, 

referentes aos hospedeiros utilizados. A saber: (1) Opsiphanes sp. (Doubleday, 1849), 
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referente a Cotesia alia (Muesebeck, 1958); (2): Generalista,  referente a Cotesia congregata 

(Say, 1836); (3) Diatraea scaccharalis (Fabricius, 1794), referente a Cotesia flavipes; (4) Ascia 

monuste orseis (Linnaeus, 1764), referente a Cotesia glomerata (Linnaeus, 1758); (5) 

Opsiphanes invirae Huebner, 1818, referente a Cotesia invirae Salgado-Neto & Whitfield, 

2019; (6) Generalista, referente a Cotesia marginiventris (Cresson, 1865); (7) Spodoptera 

cosmioides (Walk, 1898), referente a Cotesia scotti (Valerio & Whitfield, 2009); (8) 

Spodoptera frugiperda (JE Smith, 1797), Chrysodeixis includens (Walker, 1858), Plutella 

xylostella (Linnaeus, 1758), S. cosmioides e Spodoptera sp. Guénee, 1852, referentes a 

Cotesia sp.n.1 e (9) Generalista, referente a Cotesia vestalis (Haliday, 1834).   

  As asas foram fixadas em Álcool Etílico Absoluto PA e montadas em lâminas, com a 

face dorsal voltada para cima. Por fim, as asas foram fotografadas utilizando-se 

estereomicroscópio Leica M165C® com câmera digital Leica DFC450 ® acoplada, sob a 

mesma ampliação e nas mesmas configurações do estereomicroscópio. Pequenas correções 

das imagens foram realizadas no programa Adobe Photoshop.   

Foram definidos 21 marcos anatômicos (=landmarks) fixos (Figura 3), digitalizados no 

software RStudio versão 1.4.1717, através do pacote geomorph (Geometric Morphometric 

Analyses of 2D/3D Landmark Data) versão 4.0.1 (ADAMS et al. 2021). As análises dos 

landmarks foram feitas no software MorphoJ 1.07a (KLINGENBERG, 2011).   

No campo da morfometria geométrica, a análise de componentes principais PCA e o 

CVA (análise de variáveis canônicas) são métodos de ordenação que simplificam as 

descrições da variação da forma entre indivíduos (PCA) e grupos (CVA). A morfometria 

geométrica define a forma em termos de operações que são independentes de parâmetros 

que mascaram a variação da forma (ou seja, translação, rotação e redimensionamento). 

Portanto, apenas as variáveis que afetam a forma das estruturas biológicas são examinadas, 

ou seja, o espaço morfométrico (ZELDITCH et al., 2004).   

Os 21 pontos de referência (figura 3) utilizados nas asas dos espécimes foram os seguintes:  

  

1) Base da veia C+SC+R (costal + subcostal);  
2) Base da M+CU (medial cubital);  
3) Base da anal (1A);  
4) Base do pterostigma;  
5) Ápice do pterostigma;  
6) Ápice da veia R1;   
7) Ápice da veia RS (não tubular): encontro com borda da asa;   
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8) Ápice da veia M (não tubular): encontro com borda da asa;  
9) Ápice da veia CU (não tubular): encontro com borda da asa;  
10) Ápice da dobra do lobo vanal;  
11) Encontro da veia RS com o parastigma;  
12) Encontro das veias RS, (RS+M)a e 1M;  
13. Encontro da veia r com o pterostigma;  
14) Encontro das veias r e 2RS;  
15) Encontro das veias M+CU e 1M;  
16) Encontro das veias 1cu-a e 1CU;  
17) Encontro das veias 1cu-a e 1-1a;  
18) Encontro das veias 1CU e m-cu;  
19) Encontro das veias m-cu e RS+M;  
20) Encontro das veias (RS+M)b, 2RS e 2M;  
21) Ápice da veia 2M;   
 

  
Figura 3: Asa anterior de Cotesia alia (Muesebeck, 1958) indicando os pontos de referência (landmarks) 

utilizados nas análises de morfometria. Foto: Sarah Garcia (2021). 
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2.5. Análises moleculares   

2.5.1. Extração de DNA  

O DNA genômico foi extraído de todo o inseto através da adaptação do método de 

extração não-destrutiva proposto por Gilbert et al. (2007). Este é um método útil para a 

pesquisa taxonômica pela possibilidade de extração do DNA do espécime mantendo seu 

exoesqueleto, permitindo que se realize posteriormente dupla montagem para análise dos 

caracteres morfológicos e depósito em museu.   

Os buffers utilizados e suas respectivas concentrações estão demonstrados na Tabela 

3. Os insetos ficam imersos em buffer de digestão, com 12,5 μl de proteinase K em banho 

maria por 14 a 20 horas, com produto de extração lavado em Etanol 70% e 95% e eluído em 

25 μl de H2O MilliQ.   

  
Tabela 2: Buffers utilizados e respectivas concentrações para a adaptação do método de extração não-

destrutiva proposto por Gilbert et al., (2007).  

Buffer de digestão  5 mL  10 mL  100 mL  

1M CaCl2 (1 M)  15 μl  30 μl  300 μl  

2% SDS  100 mg  200 mg  2 g  

DTT (1M)  200 μL  400 μL  4 mL  

Tris-HCl pH 8 (1 M)  
500 μL  1 mL  

10 mL  

NaCl (5 M)  100 μL  200 μL  2 mL  

H2O MilliQ  
4,185 mL  

8,37 mL  
83,7 mL  

  

  

2.5.2. Amplificação e sequenciamento do COI 

Foi utilizado o gene mitocondrial (mtDNA) COI (citocromo c subunidade 1) que foi 

amplificado através de duas diferentes reações da cadeia da polimerase (PCR), realizadas em 

diferentes etapas do desenvolvimento do estudo, sendo (1) amplificação utilizando os 

primers universais LCO1490-F (5′-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3′) e HCO2198-R 

(5′TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3′), propostos por Folmer et al. (1994) e (2) 
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amplificação utilizando os primers citados acima juntamente com os primers LepF 

(5′ATTCAACCAATCATAAAGATATTGG-3′) e LepR (5′-TAAACTTCTGGATGTCCAAAAAATCA-3′). A 

reação 1 seguiu o seguinte padrão: H2O (18,25 μl); PCR Buffer (0,25 μl); MgCl2: 50 mM (1,25 

μl); Primer F: 5 mM (1 μl) e primer R: 5 mM (1 μl); dNTP’s: 10 mM (0,125 μl); Taq polimerase 

Platinum (0,125 μl) e DNA (3 μl). Já a reação 2 seguiu o seguinte padrão: H2O (10,5 μl); PCR 

Buffer (2,5 μl); MgCl2: 50 mM (3 μl); Primer F LCO: 5 mM (0,5 μl), primer R HCO: 5 mM (0,5 

μl), primer F Lep (0,5 μl) e primer R Lep (0,5 μl); dNTP’s: 10 mM (0,8 μl); Taq polimerase 

Platinum (0,2 μl) e DNA (6 μl), totalizando o volume de 25 μl em cada reação.   

A reação em cadeia da polimerase (PCR) contou com os seguintes ciclos: temperatura 

de desnaturação inicial de 94° C (3 min), seguido por 35 ciclos de desnaturação a 94° C (30 

segundos), temperatura de anelamento a 53°C (45 segundos), temperatura de elongamento 

a 72° (2 min), concluindo com temperatura final de elongamento de 72°C (10 min).   

Por fim, o produto da PCR foi purificado utilizando-se FastAP Thermosensitive 

Alkaline Phosphatase (1U/μl) (ThermoFischer Scientific®) e Exonuclease I (20U/μl) 

(ThermoFischer Scientific®). Para cada 20 μl do produto de PCR foi adicionado 4 μl de FastAP 

e 2 μl de Exonuclease I. As amostras posteriormente passaram por secagem em estufa para 

garantir aumento da concentração de DNA das mesmas. Posteriormente, as amostras foram 

levadas ao termociclador com a programação de 30 minutos a 37°C e 15 minutos a 85°C. O 

produto da PCR purificado foi quantificado, utilizando-se Lambda-DNA (25 ng/ μl) 

(ThermoFischer Scientific®), DNA Gel Loading Dye 6x (ThermoFischer Scientific®) e Sybr Green 

(ThermoFischer Scientific®). As amostras foram corridas em Gel de agarose 1,5% v.v-1 e 

visualizadas em transiluminador UV BioDoc-lt2® acoplado a fotodocumentador. As 

intensidades das bandas foram comparadas com as amostras de PCR às bandas do Lambda e 

determinada a quantidade de DNA (em ng) em cada μl de PCR. As amostras foram enviadas 

para sequênciamento pelo método de Sanger na ACTGene Análises Moleculares Ltda., 

localizada no Rio Grande do Sul e no Laboratório de Biotecnologia Agrícola (CEBTEC), 

localizado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), Piracicaba, SP.   

  

2.5.3. Análise dos dados  

As sequências forward e reverse foram montadas, alinhadas e editadas no software 

Sequencher® versão 4.1.4. Foram utilizadas sequências consenso do fragmento do gene COI 

para geração de um arquivo em formato FASTA. O cálculo das distâncias genéticas 
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intraespecificas foi realizado no MEGA X (KUMAR et al., 2018). Posteriormente foram 

editadas utilizando-se ClustalW, também disponível no MEGA X, formando um conjunto de 

dados com 31 sequências. As sequências dos genes de espécies já descritas foram 

comparadas àquelas disponíveis junto aos bancos de dados do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), e BOLD Systems (Barcode of Life Data System v4) a fim de 

verificar como as espécies obtidas nesse estudo seriam definidas quando comparadas com 

outras espécies de outras regiões do mundo.  

Foi construída uma árvore filogenética bayesiana baseada na região do DNA Barcode 

do gene COI, utilizando-se o software MRBAYES v.3.2.7, com suporte de probabilidades 

posteriores baseado em 20.000.000 de gerações (HUELSENBECK; RONQUIST, 2001). O 

melhor modelo de substituição e nucleotídeos e parâmetros para a análise filogenética foi 

escolhido pelo software Mrmodeltest2 v.2.4 (NYLANDER, 2004). Para visualizar os dados em 

árvores filogenéticas, além da análise bayesiana, utilizou-se o software MAFFT (v.7.490) com 

alinhamento CLUSTAL realizado pelo próprio programa, utilizando-se o método de 

Neighbour Joining (NJ), com modelo de substituição de Jukes-Cantor (KATOH; ASIMENOS; 

TOH, 2009).   

A fim de se testar o enquadramento de espécies com base em “DNA Barcode”, foram 

utilizados diferentes métodos, como sugerido por Meier et al. (2021). Primeiramente foi 

realizada a comparação direta das distâncias genéticas interespecíficas e intraespecíficas, 

com base nos resultados das árvores filogenéticas (bayesiana e NJ). O segundo método 

utilizado foi a comparação por meio do Barcode Index Number (BIN), uma ferramenta 

disponível no BOLD Systems v.4. Finalmente, foi utilizado o software ASAP (Assemble Species 

by Automatic Partition) com arquivo alinhado contendo todas as sequências genéticas para 

as espécies presentes no BIN representativo das novas espécies descritas.  

Não foram incluídos nas análises os conjuntos de todas as sequências depositadas 

nos bancos de dados. Assim, foram selecionadas sequências representativas para espécies 

de Cotesia que ocorrem no Brasil, depositadas no NCBI e BOLD com os seguintes números de 

acesso: HQ552539, JQ851004, JQ852585, MF938710, DQ232320, MN182697, MK040535, 

JQ855221, BOLD:ABA1963, ACGBA10323-19, GU141080, JQ850878, JQ849283, HM423334, 

JQ848964 e KR900866-1 para a construção da árvore bayesiana.  

     



42 
 

  



43 
 

3. RESULTADOS   

3.1. Sistemática de Cotesia Cameron   

Classe Insecta Linnaeus, 1758  
Ordem Hymenoptera Linnaeus, 1758  

Família Braconidae Latreille, 1829   
  

Gênero Cotesia Cameron, 1891  
  

Espécie-tipo: Cotesia flavipes Cameron, 1891: 185.  
Cryptapanteles Viereck, 1910. Espécie-tipo: Cryptapanteles rileyanus Viereck, 1910.   
  

Cotesia Cameron é um gênero cosmopolita, com 328 espécies descritas, com 

distribuição em todas as regiões do planeta. Conforme citado por Fernandez-Triana et al. 

(2020), espécies da África, Austrália, China, Europa, Groenlândia, e o complexo de espécies 

flavipes foram revisados por diversos autores. Entretanto, sabe-se que muitas espécies no 

mundo ainda estão por ser descritas, tanto das regiões temperadas quanto tropicais 

(FERNANDEZ-TRIANA et al., 2020).   

Mais de 30 famílias de Lepidoptera têm registro como hospedeiros de Cotesia, 

entretanto, como discutido por Fernandez-Triana et al. (2020), muitos desses registros estão 

incorretos ou necessitam de revisão.   

Cotesia é um dos maiores gêneros de Microgastrinae e, do ponto de vista do controle 

biológico, o gênero mais estudado da subfamília (FERNANDEZ-TRIANA et al., 2020). Até a 

reclassificação de Microgastrinae realizada por Mason (1981), este gênero era tratado 

principalmente sob o grupo de espécies glomeratus de Apanteles sensu lato (s.l.).   

Os membros do gênero Cotesia podem ser diagnosticados entre os Microgastrinae 

pela seguinte combinação de caracteres: (1) asa anterior com a segunda veia r-m ausente; 

(2) propódeo rugoso, geralmente com presença de carena longitudinal média (muitas vezes 

a carena pode ser difícil de distinguir em espécies com o propódeo fortemente rugoso); (3) 

tergos metassomais 1 e 2 geralmente esculturados; (4) tergo metassomal 1 geralmente 

alargado na margem posterior, com laterais paralelas, ou em formato de barril 

(ocasionalmente o tergo metassomal 1 pode estreitar posteriormente, mas nunca se 

estreitando completamente em direção à margem posterior) e (5) presença de ovipositor e 

bainha do ovipositor curtos (raramente com bainha e ovipositor longos) (FAGAN-JEFFRIES; 

AUSTIN, 2020; FERNANDEZ-TRIANA et al., 2020).   
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Para a região neotropical, são registradas 33 espécies de Cotesia, sendo 13 as 

espécies que possuem registros para o Brasil: Cotesia alia (Muesebeck, 1958), Cotesia 

biezankoi (Blanchard, 1954), Cotesia congregata (Say, 1836), Cotesia flavipes Cameron, 1891, 

Cotesia glomerata (Linnaeus, 1758), Cotesia invirae Salgado-Neto & Whitfield, 2019, Cotesia 

itororensis Sousa-Lopes & Whitfield, 2019, Cotesia menezesi (de Santis & Redolfi, 1976), 

Cotesia ornatricis (Muesebeck, 1958), Cotesia paphi (Schrottky,1902), Cotesia scotti (Valerio 

& Whitfield, 2009), Cotesia schini (Muesebeck, 1958) e Cotesia vestalis (Haliday, 1834).    

A seguir, são apresentados os resultados referentes às espécies de Cotesia que 

ocorrem na região neotropical. As informações do material-tipo e distribuição geográfica 

foram obtidas principalmente a partir do checklist mundial de Microgastrinae de Fernandez-

Triana et al. (2020). A informação sobre hospedeiros foi obtida principalmente do TAXAPAD 

de Yu et al. (2016), entretanto, conforme discutido neste trabalho, há ainda a necessidade 

de revisão completa para os registros de hospedeiros presentes no catálogo do TAXAPAD, 

assim, optou-se aqui por citar os registros de hospedeiros mais frequentes na literatura, 

priorizando-se os hospedeiros de importância econômica.  Quanto ao material examinado 

no trabalho, cita-se a Tabela 1 deste trabalho.  

  

Cotesia alia (Muesebeck, 1958)   

Apanteles alius Muesebeck, 1958. 
   

Material-tipo: Holótipo fêmea, USNM. País de localidade do tipo: Venezuela 
(Fernandez-Triana et. al., 2020).    
Distribuição geográfica: Neotropical: Brasil (SP, RS, SC), Peru e Venezuela 
(Fernandez-Triana et. al.,2020).    
Lagartas hospedeiras: Nymphalidae: Opsiphanes cassiae cassiae (Linnaeus, 
1758), Opsiphanes invirae amplificatus (Stichel, 1904), Opsiphanes cassiae 
lucullus (Fruhstorfer, 1907); Opsiphanes spp.   
Plantas associadas: Euterpe oleracea Mart. (açaí); Musa spp. L (banana).  
Referências:  Quanto ao estudo taxonômico, pode-se citar Penteado-Dias 
(1987). Registros de hospedeiros no Brasil foram realizados por Sauer (1946), 
Costa Lima (1962), De Santis (1980), Salgado-Neto (2013). Quanto à biologia da 
espécie, pode-se citar Salgado-Neto (2013). Recentemente a espécie foi 
registrada pela primeira vez no litoral norte catarinense por Haro (2019). Por 
fim, destaca-se Fernandez-Triana et. al., (2020) para catálogo de espécies e Yu 
et al., (2016) para lista de hospedeiros e plantas associadas.  
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Cotesia americana (Lepeletier, 1825)  

Microgaster americanus Lapeletier, 1825.   
Microgaster flaviventris Cresson, 1865.   
Apanteles mexicanus Ashmead,1895.  

  

Material-tipo: Síntipos fêmea e macho, repositório desconhecido, País de 
localidade do tipo: Martinica (Fernandez-Triana et. al., 2020).    
Distribuição geográfica: Neártico (Estados Unidos); Neotropical: Cuba, 
República Dominicana, Guiana, Haiti, Martinica, México e Porto Rico 
(Fernandez-Triana et. al., 2020).    
Lagartas hospedeiras:  Sphingidae: Erinnyis alope (Drury, 1770), Erinnyis ello 

(Linnaeus, 1758); Pyralidae: Pococera subcanalis (Walker, 1863) (Yu et al., 2016).    
Plantas associadas: Carica papaya L. (mamão), Manihot spp. Mill. (mandioca), 

Sabal palmetto (Walt.) e Solanum lycopersicum L. (tomate) (Yu et al., 2016).  
 Referências: Quanto ao estudo taxonômico, pode-se citar Muesebeck (1921). 
Para registros de hospedeiros, cita-se Wilkinson (1930, c). Catálogo de espécies: 
Fernandez-Triana et al., (2020). Lista de hospedeiros e plantas associadas: Yu et 
al., (2016) 
  

Cotesia ayerzai (Brèthes, 1920)  
Apanteles ayerzai Brèthes, 1920. 

      Apanteles williamsoni Blanchard, 1935. 
     Apanteles ayerza Blanchard, 1920. 

 

Informações do tipo: Lectótipo fêmea, MACN. País de localidade do tipo: 
Argentina (Fernandez-Triana et. al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Argentina (Fernandez-Triana et. al., 2020).   
Lagartas hospedeiras:  Pieridae: Ascia monuste (Linnaeus, 1758), Ascia monuste 
orseis (Latreille, 1819), Ascia monuste automate (Burmeister, 1878), Colias 
lesbia (Fabricius, 1775), Leptophobia aripa (Boisduval, 1836) e Tatochila 
autodice (Hübner, 1818) (Yu et al., 2016).   
Plantas associadas: Brassica oleracea L. (couve), Brassica oleracea L. var. 
capitata (repolho) e Medicago sativa L. (alfafa) (Yu et al., 2016). 
 Referências: Registros de hospedeiros: Sharkey et al., (2000), Yu et al., (2016). 
Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020).  
 

Cotesia biezankoi (Blanchard, 1954)  

Apanteles biezankoi Blanchard, 1960   
 

Informações do tipo: Tipo e repositório desconhecidos. País de localidade do tipo: 
Brasil (Fernandez-Triana et. al., 2020).    
Distribuição geográfica: Neotropical: Brasil (RS) (Fernandez-Triana et. al., 2020).   
Lagarta hospedeira:  Nymphalidae: Opsiphanes invirae (Yu et al., 2016).  
Plantas associadas: Cocos nucifera L. (coqueiro), Euterpe oleracea Mart. (açaí) e 
Musa spp. (banana) (Yu et al., 2016). 
Referências: Para estudo taxonômico cita-se Biezanko (1960), para catálogo de 
espécies cita-se Fernandez-Triana et al., (2020) e lista de hospedeiros cita-se Yu 
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et al., (2016). Além do registro de hospedeiro feito por Biezanko (1960), para o 
Brasil, encontra-se na literatura registros somente para o Rio Grande do Sul em 
De Santis (1980) e Silva (1968).   
Notas: Esta espécie foi recentemente alocada como uma nova combinação, 
segundo Fernandez-Triana et al. (2020), com base no hospedeiro e 
comparações feitas com as espécies citadas por Biezanko (1960), hoje 
pertencentes a Cotesia. No trabalho de Biezanko (1960), C. biezankoi é descrita 
de forma muito vaga e com pouquíssimas informações morfológicas, exceto 
comparação da cor do metassoma com outras espécies de Cotesia que 
parasitam Opsiphanes spp. Além disso, a localização dos tipos é desconhecida, o 
que torna ainda mais necessária uma revisão das espécies de um possível 
complexo de espécies (ver adiante no tópico 4 (discussão).   
  

Cotesia bonariensis (Brèthes, 1916)  

Protapanteles bonariensis Brèthes, 1916   
  

Informações do tipo: Síntipos fêmea e macho, MACN. País de localidade do 
tipo:  
Argentina (Fernandez-Triana et. al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Argentina (Fernandez-Triana et. al., 2020).     
Lagarta hospedeira: Desconhecida (Yu et al., 2016).    
Planta associada: Desconhecida (Yu et al., 2016).   
Referências: Taxonomia: Brèthes (1916). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
 

Cotesia caligophagus (Blanchard, 1964) 

Apanteles caligophagus Blanchard, 1964 
  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, MACN. País de localidade do tipo: 
Argentina (Fernandez-Triana et. al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Argentina (Fernandez-Triana et. al., 2020).   
Lagarta hospedeira: Nymphalidae: Caligo spp. (Hübner, 1819) (Yu et al., 2016).     
Planta associada: Desconhecida (Yu et al., 2016).  
Referências: Taxonomia: Blanchard (1964). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
 

Cotesia cassina Salgado-Neto, Vásquez & Whitfield, 2021 Cotesia cassina Salgado-

Neto, Vásquez & Whitfield, 2021 

  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, UNC. Parátipos machos (2), INHS. País de 
localidade do tipo: Colombia (Salgado-Neto et al., 2021).  
Distribuição geográfica: Neotropical: San Andrés de Tumaco, Nariño, Colombia 
(Salgado-Neto et al., 2021).    
Lagarta hospedeira: Nymphalidae: Opsiphanes cassina (Felder & 
Felder, 1862) (Yu et al., 2016).    
Planta associada: Elaeis oleifera x E. guineensis (Yu et al., 2016). 
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Referências: Taxonomia e registro de hospedeiros: Salgado-Neto 
et al., (2021). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., 
(2020).  
  

Cotesia congregata (Say, 1836)  

(Figura 4: A, B, C, D, E)   
Microgaster congregata Say, 1836.  

Microgaster utilis French, 1880.   
Apanteles augustus Viereck, 1917.   

  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, MACN. País de localidade do tipo: 
Argentina (Fernandez-Triana et. al., 2020).     
Distribuição geográfica: Neártico: Canadá e Estados Unidos); Neotropical: Brasil 
(SP), Honduras, Jamaica, Nicarágua, Peru e Porto Rico (Fernandez-Triana et. al., 
2020).   
Lagartas hospedeiras:  Lagartas das famílias Lasiocampidae, Noctuidae, 
Crambidae, Pieridae, Pyralidae e Sphingidae. Mais de 20 espécies com registro, 
entretanto alguns registros podem estar incorretos. As espécies com registros 
mais frequentes são: Ceratomia catalpae (Boisduval, 1875), Darapsa myron 
(Cramer, 1780), Dolba hyloeus (Drury, 1773), Eumorpha pandorus (Hübner, 
1821), Manduca quinquemaculata (Haworth, 1803), Manduca sexta (Linnaeus, 
1763), Pieris rapae (Linnaeus, 1758), Pseudaletia unipuncta (Haworth, 1809), 
Sphecodina abbotti (Swainson, 1821), Spodoptera frugiperda (J.E.Smith, 1797) e 
Trichoplusia ni (Hübner, 1803) (Yu et al., 2016).  
Plantas associadas: Diversas espécies; algumas de importância agrícola: 
Solanum lycopersicum L., Annona muricata L., Catalpa sp, e Datura stramonium 
L., Capsicum annum L., Nicotiana sp., Zea mays L. Avena sativa L., Oryza sativa, 
Sorghum bicolor L., Saccharum officinarum L., Triticum spp (Yu et al., 2016).   
Referências: Taxonomia: Say (1836), Provancher (1889) e Gilmore (1938). 
Registros de hospedeiros: Yu et al., (2016). Catálogo de espécies: Fernandez-
Triana et al., (2020). No Brasil, para além dos registros em São Paulo, destaca-se 
os registros da espécie realizados por Dorfey; Köhler (2010), no Rio Grande do 
Sul, com relação à entomofauna relacionada ao tabaco (Nicotiana tabacum L.).   
 

Cotesia electrae (Viereck, 1912)   

Apanteles electrae Viereck, 1912.   
    

Informações do tipo: Holótipo fêmea, USNM. País de localidade do tipo: 
Estados Unidos (Fernandez-Triana et. al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neártico: Canadá e Estados Unidos. Neotropical: 
México (Fernandez-Triana et. al., 2020).   
Lagartas hospedeiras: Saturniidae: Agapema galbina (Clemens, 1860), 
Automeris io (Fabricius, 1775), Coloradia pandora Blake, 1863, Hemileuca burnsi 
(J.H. Watson, 1910), Hemileuca chinatiensis (Tinkham, 1943), Hemileuca 
eglanterina (Boisduval, 1852), Hemileuca electra G. Wright, 1884, Hemileuca 
grotei (Grote & Robinson, 1868), Hemileuca hera (Harris, 1841), Hemileuca 
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nevadensis Stretch, 1872, Hemileuca oliviae Cockerell, 1898, Hemileuca slosseri 
(Peigler &Stone, 1989), Hemileuca tricolor (Packard, 1872) (Yu et al., 2016).   
Plantas associadas: Diversas espécies de importância agrícola, entre elas 
Quercus havardii Rydberg (Yu et al., 2016).  
Referências: Taxonomia: Papp (1987). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
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Figura 4: Cotesia congregata (CNC 666667). A: Habito lateral; B: Asa posterior; C: Cabeça, vista frontal; D: 
Mesossoma, vista dorsal; E: Metassoma, vista dorsal. Fotos cedidas por Jose L. Fernandez-Triana (2021).  
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Cotesia empretiae (Viereck, 1913)  

Apanteles empretiae Viereck, 1913.   
Apanteles sibinidis Rohwer, 1915.   

  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, USNM: País de localidade do tipo: 
Estados Unidos.   
Distribuição geográfica: Neártico: Estados Unidos. Neotropical: Equador.   
Lagartas hospedeiras: Limacodidae: Acharia stimulea (Clemens, 1860); Apoda 
Haworth, 1809; Apoda biguttata (Packard, 1864); Euclea delphinii (Gray, 1832), 
Lithacodes fasciola (Herrich-Schäffer, 1854), Parasa chloris (Herrich-Schäffer, 
1854), Parasa indetermina (Boisduval, 1832).   
Plantas associadas: Acer negundo L., Acer saccharinum L., Prunus serotina Ehrh, 
Quercus alba L., Robinia pseudoacacia L., Quercus coccinea Muenchh., Carpinus 
caroliniana Walter., Diospyros virginiana L., Quercus alba L.   
Referências: Taxonomia: Papp (1987). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 

 

Cotesia euphobetri (Blanchard, 1935)  

Apanteles euphobetri Blanchard, 1935  
  

Informações do tipo: Síntipos fêmea e macho, MACN. País de localidade do 
tipo: Argentina.   
Distribuição geográfica: Neotropical: Argentina.   
Lagarta hospedeira:  Erebidae: Halysidota cinctipes Grote, 1865.  
Plantas associadas:  Coccoloba diversifolia Jacq., Coccoloba uvifera L., Hibiscus 
L.   
Referências: Taxonomia: Blanchard (1935). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
 

Cotesia flavipes Cameron, 1891 

Apanteles (Stenopleura) nonagriae Viereck, 1913.  
Apanteles simplicis Viereck, 1913. 
Apanteles flavatus Ishida, 1915.   

  

Informações do tipo: Holótipo macho, NHMUK. País de localidade do tipo: 
Índia.   
Distribuição geográfica: Neártico; Paleártico; Oriental; Afrotropical; Australásia; 
Neotropical: Barbados, Brasil, Costa Rica, Guadalupe, Jamaica, México, Peru, 
Trindade e Tobago e Venezuela.   
Lagartas hospedeiras: Há registros em 71 espécies de diferentes famílias de 
Lepidoptera, incluindo Brachodidae, Crambidae, Noctuidae, Pyralidae e 
Tortricidae. Destacam-se as espécies hospedeiras: Sesamia inferens (Walker, 
1856), Chilo infuscatellus Snellen, 1890, Chilo partellus (Swinhoe, 1885), Chilo 
supressalis (Walker, 1863) e Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (Yu et al., 
2016).  
Plantas associadas:  Muitas espécies, sendo diversas de importância agrícola, 
como Saccharum L., Saccharum officinarum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, 
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Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf, Zea mays L., Oryza sativa L. e Ricinus 
communis L (Yu et al., 2016).   
Referências: Taxonomia: van Achterberg & Walker (1998), Kimani Nijogu & 
Overholt, (1997). Sene-Pinto (2021): histórico do estabelecimento da espécie no 
Brasil com liberação nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Amapá. Registros de 
hospedeiros: Yu et al., (2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., 
(2020). 
Notas: Cotesia flavipes é a única espécie do complexo de espécies flavipes que 
se tem registro formal no Brasil. Este complexo monofilético inclui sete espécies 
descritas. Distribuição: cosmopolita. Biologia: endoparasitoides gregários de 
algumas famílias de Lepidoptera que se alimentam de caule de Poales (Plantae), 
como Crambidae, Noctuidae e Pyralidae.  
Chilo partellus e C. supressalis, duas das espécies hospedeiras, são consideradas 
Pragas Quarentenárias Ausentes no Brasil, segundo Instrução Normativa 
SDA/MAPA n° 85 (organismos que podem causar prejuízos econômicos por não 
estarem presentes no território nacional). C. flavipes destaca-se Brasil pelo 
sucesso como agente de controle biológico de D. saccharalis.  
 

Cotesia glomerata (Linnaeus,1758)  

(Figura 5: A,B,C,D,E,F)   
Ichneumon glomeratus Linnaeus, 
1758.   

Ichneumon glomerator Thunberg, 1822.   
Microgaster nigriventris Nees, 1834.  

Microgaster stellatarum Bouché, 1834. 
Microgaster crataegi Ratzeburg, 1844. 

 Microgaster oleracea Taylor, 1860.  
Microgaster pieridis Packard, 1881.  
Microgaster pieridivora Riley, 1882.  

Apanteles aporiae Ivanov, 1899.  
Glyptapanteles nawaii Ashmead, 1906.   
Apanteles aporiae Matsumura, 1908.  

Apanteles heterotergis Fahringer, 1936 
    

Informações do tipo: Tipo desconhecido, NHRS. País de localidade do tipo: 
incerto (Fernandez-Triana et al., 2020).    
Distribuição geográfica: Neártico; Paleártico; Oriental; Afrotropical; Australásia;  
Neotropical: Barbados, Brasil (SP, DF, PR), Chile e Uruguai (Fernandez-Triana et 
al., 2020).    
Lagartas hospedeiras: 67 espécies das famílias Bombycidae, Geometridae, 
Lasiocampidae, Lycaenidae, Noctuidae, Nymphalidae, Pieridae, Sphingidae e 
Tortricidae, dentre elas destaca-se: Ascia monuste (Latreille, 1819), Lymantria 
dispar (Linnaeus, 1758); Trichoplusia ni; Spodoptera frugiperda; Aporia crataegi 
(Linnaeus, 1758); Pieris brassicae (Linnaeus, 1758); Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 
(Yu et al., 2016).   
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Plantas associadas: Brassica oleracea L., Brassica oleracea L. var. capitata, 
Brassica oleracea var. botyrisi L., Brassica oleracea var. gemmifera L., Oryza 
sativa L., Prunus domestica L., Malus domestica Borkh (Yu et al., 2016).   
Referências: Taxonomia: Muesebeck, 1921 e Sharkey et al., 2000.  Registros de 
distribuição: Castro; Montalvão (2019), Pentado-Dias (1986), Gobbi et al. (1989) 
e Pizzatto et al. (2016). Registros de hospedeiros: Yu et al., (2016). Catálogo de 
espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
Notas: Quanto à lista de lagartas hospedeiras, destaca-se Lymantria dispar na 
lista de Pragas Quarentenárias Ausentes no Brasil, segundo Instrução Normativa 
SDA/MAPA n° 85.   
  

  
Figura 5: Cotesia glomerata. A: Habito lateral; B: Vista dorsal; C: Asas; D: Cabeça, vista lateral; E: 

Mesossoma, vista dorsal; F: Metassoma, vista dorsal. Foto por Sarah S. P. Garcia (2021).  
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Cotesia hypantriae (Riley, 1887)  

Apanteles hypantriae Riley, 1887.   
  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, USNM: País de localidade do tipo: 
Estados Unidos (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neártico, Paleártico e Neotropical: México (Fernandez-
Triana et al., 2020).  
Lagartas hospedeiras: 23 espécies de hospedeiros nas famílias Erebidae, 
Galacticidae, Geometridae, Hesperiidae, Lymantriidae e Noctuidae, destacando-
se: Hypantria cunea (Drury, 1773) (praga quarentenária no Brasil), Lacanobia 
suasa (Denis & Schiffermüller, 1775), Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 
1775), Orthosia cerasi (Fabricius, 1775), Panolis flammea (Denis & 
Schiffermüller, 1775).   
 Plantas associadas: Acer negundo L., Alnus incana (L.) Moench, Pseudotsuga 
menziesii (Mirbel), Quercus alba L., Quercus coccinea Muench, Quercus rubra L., 
Quercus stellata Wangenh, Quercus velutina Lam., Salix nigra Marshall.   
Referências: Taxonomia: Papp (1987). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
 

Cotesia invirae Salgado-Neto & Whitfield, 2019  
Cotesia invirae Salgado-Neto & Whitfield, 2019  

  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, USNM. País de localidade do tipo: Brasil 
(Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Brasil (RS) (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Lagarta hospedeira: Opsiphanes invirae Hübner, 1818 (Nymphalidae) (Yu et al., 
2016).  
Plantas associadas: Syagrus romanzoffianum (Cham.), Livistona chinensis 
(Jacq.), Roystonea regia (Kunth) e Archontophoenix cunninghamiana (H. Wendl.) 
(Yu et al., 2016).   
  Referências: Taxonomia: Salgado-Neto et al., (2019). Registros de 
hospedeiros: Yu et al., (2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., 
(2020). 

 

Cotesia itororensis Sousa-Lopes & Whitfield, 2019   
Cotesia itororensis Sousa-Lopes & Whitfield, 2019.   

  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, MZUSP. País de localidade do tipo: Brasil 
(Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Brasil (MG) (Fernandez-Triana et al., 2020).  
Lagarta hospedeira:  Geometridae: Oospila pallidaria (Schaus, 1897) (Yu et al., 
2016).    
Plantas associadas: Mimosa setosa var. paludosa (Benth.) (Yu et al., 2016).   
Referências: Taxonomia: Sousa-Lopes et al., (2019). Registros de hospedeiros: 
Yu et al., (2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
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Cotesia kraussi (Muesebeck,1958)  

Apanteles kraussi Muesebeck, 1958.   
  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, USNM. País de localidade do tipo: México 
(Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: México (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Lagarta hospedeira: Nymphalidae: Chlosyne ehrenbergii (Geyer, 1833) (Yu 
et al., 2016).  
Plantas associadas: Buddleja sp. (Yu et al., 2016).  
Referências: Taxonomia: Mason (1981). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
   

Cotesia lesbiae (Blanchard, 1947)  

Apanteles lesbiae Blanchard, 1947.   
Informações do tipo: Holótipo fêmea, MACN. País de localidade do tipo: 
Argentina (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Argentina (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Lagarta hospedeira: Pieridae: Colias lesbia (Fabricius, 1775) 
Yu et al., (2016).  
Planta associada: Glycine max (L.) Merr (soja) (Yu et al., 
2016).   
Referências: Taxonomia: Blanchard (1947). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
 

Cotesia lizeri (Blanchard, 1947)  

Apanteles lizeri Blanchard, 1947   
 

Informações do tipo: Holótipo fêmea, MACN. País de localidade do tipo: 
Argentina (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Argentina (Fernandez-Triana et al., 2020).  .   
Lagartas hospedeiras: Lasiocampidae: Titya proxima (Burm, 1878), Tolype 
guentheri Ber, 1883 (Yu et al., 2016).  
Planta associada: Desconhecida (Yu et al., 2016).  
Referências: Taxonomia: Blanchard (1947). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 

 

Cotesia marginiventris (Cresson, 1865)  

(Figura 6: A,B,C,D,E,F)  
Microgaster marginiventris Cresson, 1865.  

Apanteles grenadensis Ashmead, 1900.  
Apanteles harnedi Viereck, 1912.   

   

Informações do tipo: Holótipo macho, ANSP. País de localidade do tipo: Cuba 
(Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Australásia, Neártico, Oriental e Paleártico, 
Neotropical: Argentina, Bermuda, Brasil (SC,RS,PR), Chile, Cuba, Granada, 
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Honduras, Mexico, Nicaragua, Peru, Porto Rico, Suriname Uruguai e Venezuela 
(Fernandez-Triana et al., 2020).   
Lagartas hospedeiras: 79 espécies das famílias Ethmiidae, Geometridae, 
Noctuidae (maioria dos hospedeiros), Pieridae, Plutellidae e Pyralidae, dentre 
elas destaca-se:  
Helicoverpa zea (Boddie, 1850), Chloridea virescens (Fabricius, 1777), Hypena 
scabra (Fabricius, 1798), Pseudaletia unipuncta (Haworth, 1809), Chrysodeixis 
includens (Walker, 1850), Spodoptera exempta (Walker, 1856), Spodoptera 
exigua (Hübner, 1808) Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797), Spodoptera 
praefica (Grote, 1875), Spodoptera eridania Stoll, 1781, Trichoplusia ni (Hübner, 
1803), Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) (Yu et al., 2016).   
Planta associada: Muitas espécies no qual se incluem diversas de 
importancância agrícola, como Abelmoschus esculentus (L.) Moench., Oryza 
sativa L. Gossypium hirsutum L., Asparagus officinalis L., Brassica spp., Sorghum 
bicolor (L.) Moench, Solanum tuberosum L., Glycine max,  Zea mays L (Yu et al., 
2016).  
Referências: Taxonomia: Muesebeck (1921). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 

 

Cotesia mayaguezensis (Viereck, 1913)  
Apanteles mayaguezensis Viereck, 1913.   

  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, USNM. País de localidade do tipo: Porto 
Rico (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Porto Rico (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Lagarta hospedeira: Desconhecida (Yu et al., 2016). 
Planta associada: Cissus sicyoides L. (Yu et al., 2016). 
Referências: Taxonomia: Viereck (1913). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
 

Cotesia menezesi (de Santis & Redolfi, 1976)  
Apanteles menezesi de Santis & Redolfi, 1976.   

  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, MLP. País de localidade do tipo: Brasil 
(Fernandez-Triana et al., 2020).     
Distribuição geográfica: Neotropical: Brasil (SP) (Fernandez-Triana et al., 2020).     
Lagarta hospedeira: Hylesia spp. (Hübner, 1820) (Yu et al., 2016).    
Planta associada: Citrus L.  (Yu et al., 2016).  
Referências Taxonomia: De Santis & Redolfi (1976). Registros de hospedeiros: 
Yu et al., (2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 

 

Cotesia oeceticola (Blanchard, 1935)  

Apanteles oeceticola Blanchard, 1935.   
 

Informações do tipo: Holótipo fêmea, MACN. País de localidade do tipo: 
Argentina (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Argentina (Fernandez-Triana et al., 2020).     
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Lagartas hospedeiras: Psychidae: Oiketicus geyeri (Berg, 1877), Oiketicus kirbyi 
(Guilding, 1927), Oiketicus platensis (Berg, 1883) (Yu et al., 2016).   
Planta associada: Desconhecida (Yu et al., 2016).    
Referências: Taxonomia: Blanchard (1935). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
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Figura 6: Cotesia marginiventris (CNC677608) A:Habito lateral; B: Cabeça, vista frontal; C: Cabeça, vista 

frontolateral; D: Asa anterior; E: Metassoma, vista dorsal; F: Mesossoma, vista dorsal. Fotos cedidas por 

Jose L. Fernandez-Triana (2021).  
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Cotesia opsiphanis (Schrottky, 1909)  

Apanteles opsiphanis Schrottky, 1909.     
  

Informações do tipo: Tipo e repositório desconhecido. País de localidade do 
tipo: Paraguai (Fernandez-Triana et al., 2020).     
Distribuição geográfica: Neotropical: Paraguai (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Lagartas hospedeiras: Opsiphanes cassiae crameri (Felder & Felder, 1862) 
(Yu et al., 2016).   
Planta associada: Musa x paradisíaca L. (Yu et al., 2016).   
Referências: Taxonomia: Schrottky (1909). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 

 

Cotesia ornatricis (Muesebeck,1958)  
Apanteles ornatricis Muesebeck, 1958.   

  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, USNM. País de localidade do tipo: 
Colômbia (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Colômbia, Brasil (SP) (Fernandez-Triana et 
al., 2020).   
Lagartas hospedeiras: Utethesia ornatrix (Linnaeus, 1758) (Yu et al., 2016).  
Planta associada: Crotalaria L. (Yu et al., 2016).  
Referências: Taxonomia: Muesebeck (1958). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 

 

Cotesia paphi (Schrottky,1902)  

Apanteles paphi Schrottky,1902.   

  

Informações do tipo: Síntipo fêmea e macho, depositório desconhecido. País de 
localidade do tipo: Argentina (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Argentina, Brasil (SP), Peru e Uruguai 
(Fernandez-Triana et al., 2020).     
Lagartas hospedeiras: Sphingidae: Manduca sexta (Linnaeus, 1763) e Pieridae: 
Tatochila autodice (Hübner, 1818) (Yu et al., 2016). 
Plantas associadas: Plantas da família Solanaceae, no qual se incluem Nicotiana 
L., Solanum lycopersicum L., Capsicum L. e Solanum melongena L (Yu et al., 
2016).  
Referências: Taxonomia: Schrottk (1902). Registros de hospedeiros: Yu et al., (2016). 
Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
 

Cotesia prenidis (Muesebeck,1921)  
Apanteles prenidis Muesebeck, 1921.   

  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, USNM. País de localidade do tipo: Porto 
Rico (Fernandez-Triana et al., 2020).     
Distribuição geográfica: Neotropical: Porto Rico (Fernandez-Triana et al., 2020).    
Lagartas hospedeiras: Hesperiidae: Nyctelius nyctelius (Latreille, 1824) e 
Panoquina nero (Fabricius, 1798) (Yu et al., 2016). 
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Plantas associadas: Desconhecidas (Yu et al., 2016). 
Referências: Taxonomia: Muesebeck (1921). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 

 

Cotesia riverai (Porter, 1916) 
Apanteles riverae Porter, 1916.   

  

Informações do tipo: Síntipos fêmea e macho, depositório desconhecido. País 
de localidade do tipo: Chile (Fernandez-Triana et al., 2020).       
Distribuição geográfica: Neotropical: Chile (Fernandez-Triana et al., 2020).       
Lagartas hospedeiras: Sphingidae: Manduca sexta (Linnaeus, 1763) e Erebidae: 
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) (Yu et al., 2016). 
Plantas associadas: Desconhecidas (Yu et al., 2016).  
Referências: Taxonomia: Porter (1916). Registros de hospedeiros: Yu et al., (2016). 
Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 

 

Cotesia ruficrus (Haliday,1834)  

(Figura 7: A,B,C,D,E)  
Microgaster ruficrus Haliday, 1834.  

Apanteles antipoda Ashmead, 1900.  
Apanteles manilae Ashmead, 1904.  

Apanteles sydneyensis Cameron, 1911.  
Apanteles narangae Viereck, 1913.   

Microgaster contextus Imhof & Labram, 1836.  
Apanteles sesamiae Risbec, 1956 [nomen nudum].   

  

Informações do tipo: Lectótipo fêmea, MVMMA. País de localidade do tipo: 
desconhecido (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Paleártico; Oriental; Afrotropical; Australásia; 
Neotropical: Trindade e Tobago (Fernandez-Triana et al., 2020).       
Lagartas hospedeiras: Noctuidae e Erebidae. Encontra-se na literatura registros 
em 104 espécies hospedeiras, incluindo Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766), 
Chrysodeixis includens (Walker, 1858), Spodoptera Guenée, 1852 e Helicoverpa 
Hardwick, 1965 (Yu et al., 2016). 
Plantas associadas: Diversas espécies de importância agrícola, como Gossypium 
L., Zea mays L. e Glycine max (L.) Merr. (Yu et al., 2016). 
Referências: Taxonomia: Haliday (1834). Registros de hospedeiros: Yu et al., (2016). 
Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 

   

Cotesia scotti (Valerio & Whitfield, 2009)  

Parapanteles scotti Valerio & Whitfield, 2009.   
  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, INBio. País de localidade do tipo: Costa 
Rica (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Distribuição geográfica: Neotropical: Costa Rica (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Lagartas hospedeiras: Noctuidae: Spodoptera cosmioides (Walker, 1858) e 

Spodoptera eridania Stoll, 1781 (Yu et al., 2016).  
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Plantas associadas: Solanum lycopersicum L. e Glycine max (L.) Merr. (Yu et al., 
2016). 
Referências: Taxonomia: Freitas et al., (2019). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016), Freitas et al., (2019). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 

    

Cotesia schini (Muesebeck,1958)  

(Figura 8: A,B,C,D,E)  
Apanteles schini Muesebeck, 

1958.   
  

Informações do tipo: Holótipo fêmea, USNM. País de localidade do tipo: Brasil 
(Fernandez-Triana et al., 2020).     
Distribuição geográfica: Neotropical: Brasil (SP) (Fernandez-Triana et al., 2020).   
Lagartas hospedeiras: Riodinidae (espécie desconhecida).    
Plantas associadas: Schinus terebinthifolius G. Raddi Yu et al., (2016).  
Referências: Taxonomia: Muesebeck, 1958. Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 
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Figura 7: Cotesia ruficrus (CNC474699) A: Hábito lateral; B: Cabeça, vista frontal; C: Asas; D: Metassoma, 

vista dorsal; E: Mesossoma, vista dorsal. Fotos cedidas por Jose L. Fernandez-Triana (2021).   
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Figura 8: Cotesia schini Holótipo fêmea A Hábito lateral; B: Cabeça, vista frontal; C: Asas; D: Mesossoma, 

vista dorsal; E: Metassoma, vista dorsal. Fotos cedidas por Jose L.  Fernandez-Triana (2021).   
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Cotesia theclae (Riley,1881) 

Apanteles theclae Riley, 1881.   
  

Informações do tipo: Síntipos fêmea e macho, USNM. País de localidade do 
tipo: Estados Unidos (Fernandez-Triana et al., 2020).       
Distribuição geográfica: Neotropical; Neártico: México (Fernandez-Triana et al., 
2020).    
Lagartas hospedeiras: Cupido comyntas (Godart, 1824); Helicoverpa zea 
(Boddie, 1850), Chloridea virescens (Fabricius, 1777) e Lycaena xanthoides 
(Boisduval, 1852) (Yu et al., 2016).   
Plantas associadas: Arachis hypogaea L. e Rumex L.  (Yu et al., 2016).   
Referências: Taxonomia: Muesebeck (1921). Registros de hospedeiros: Yu et al., 
(2016). Catálogo de espécies: Fernandez-Triana et al., (2020). 

 

Cotesia vestalis (Haliday,1834)  
Microgaster vestalis Haliday, 1834.  

Apanteles plutellae Kudjumov, 1912.   
  

Informações do tipo: Lectótipo fêmea, NMID. País de localidade do tipo: 
Irlanda.   
Distribuição geográfica: Afrotropical; Australásia; Neártico; Oriental; Paleártico; 
Neotropical: Argentina, Brasil (PE).   
Lagartas hospedeiras: Espécies das famílias Arctiidae, Noctuidae, Nymphalidae 
e Plutellidae, destacando-se Plutella xylostella (Linnaeus, 1758).   
Plantas associadas: Brassica L., Brassica oleracea L. e Malva sylvestris L.  
Referências:  Taxonomia: Haliday (1834). Registro de hospedeiro: Silva-Torres 
et al. (2010) e Massarolli (2019).  
Notas: Analisando-se o material-testemunho do estudo de Massarolli (2019), 
verificou-se que não se trata de C. vestalis e sim de C. sp.n.1 (ver adiante).   

3.2. Descrições de novas espécies   

Cotesia sp.n. 1   

Diagnose   
Cotesia sp.n.1 pode ser diferenciada das outras espécies de Cotesia presentes no Brasil 

pela seguinte combinação de caracteres: mesoscuto densamente pontuado 
com área posterior lisa; escutelo com pontuação fraca (rasa), propódeo rugoso 
com carena longitudinal média distinta e completa, T1 ligeiramente abaulado 
posteriormente, estreitando antes de chegar o T2. T2 trapezoidal a retangular 
e rugoso; T3 esculturado (rugoso) anteriormente, com setas esparsas por todo 
o tergito; esporão interno da metatíbia longo: >0,5 vezes o basitarso 
distintamente mais longo que o esporão interno. Semelhante a Cotesia scotti, 
da qual difere por ser solitária e pela presença da carena longitudinal na região 
medial do propódeo, ausente em C. scotti, em que o propódeo apresenta 
aréola mais ou menos definida. T1 com margens retas e ligeiramente se 
afastando em direção ao ápice em C. scotti, enquanto que em C.sp.n.1 a 
margem é ligeiramente abaulada posteriormente, estreitando logo antes de 
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encontrar o T2. A porção posterior do mesoscuto, próxima à margem, é lisa em 
C. sp.n.1, mas em C.  
scotti é pontuada a fracamente rugosa. As pontuações no escutelo são fortes e 
regulares em C. scotti, mas rasas e ausentes na área medial em C. sp.n.1.   

  

Material examinado   
  

Holótipo   
Brasil, MT, ♀ Tangará da Serra. 21.XI.2016. Emergiu de Plutella xylostella (Lepidoptera: 
Plutellidae).  
Parátipos   
1 ♀ Brasil, GO, Indiara. 04.II.2019. Emergiu de Chrysodeixis includens (Lepidoptera: 

Noctuidae).  
1 ♀  Brasil, GO, Indiara. 07.II.2019. Emergiu de Helicoverpa zea (Lepidoptera: 
Noctuidae).   
1 ♀ Brasil, GO, Indiara. 20.II.2019. Emergiu de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: 

Noctuidae).   
  

Descrição   
Fêmea   
COR. Cabeça, antena e mesossoma marrons, sendo a antena marrom-claro; metassoma 

com porção lateral de T1-T3 amarelo translúcido e dos demais tergitos 
metassomais marrom translúcido; pro, meso e metacoxa amarelas, sendo a 
última com mancha marrom; pro, meso e metafêmur amarelos, o último com 
faixa marrom distal; pro, meso e metatíbia amarelas, sendo a última com 
porção proximal marrom; tégula e complexo umeral claros; pterostigma claro e 
asas hialinas com venação marrom-claro.   

  

COMPRIMENTO DO CORPO. Cabeça ao ápice do metassoma: 2,3 (2,6) mm.   
  

CABEÇA. Antena longa, quase alcançando o comprimento do corpo; diâmetro do 
oocelo posterior 0,045 mm; comprimento da antena : 2,2 (2,6) mm; cabeça 
completamente preenchida de setas e face pontuada.   

  

MESOSSOMA. Pronoto pontuado lateralmente com sulcos em Y bem definidos e 
crenulados; mesoscuto densamente pontuado com área posterior lisa e com 
setas em toda extensão; número de fóveas no sulco escutoescutelar: 10 (11); 
escutelo pontuado com presença de setas em toda a extensão; altura máxima 
das lúnulas do mesoescutelo/ altura máxima da face lateral do mesoescutelo: 
0,045 mm;  

  

ASAS. Comprimento da asa anterior 2,1 (2,3) mm; comprimento das veias r/2RS: 0,9 
(1,0) mm; comprimento das veias 2RS/2M: 1,8 (2,0) mm; comprimento das 
veias 2M/(RS+M)b:  
1 (1,4);  
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PERNAS. Metacoxa lisa em toda a superfície dorsal. Esporão interno da metatíbia longo: 
>0,5 vezes o basitarso e distintamente mais longo que o esporão interno.   

  

PROPÓDEO. Metapleura rugosa; propódeo rugoso com carena longitudinal média 
distinta e completa.   

  

METASSOMA. Altura/largura do T1 na margem posterior: 0,48 mm; T1 ligeiramente 
abaulado posteriormente, estreitando antes de chegar o T2, T1 estriado na 
base e rugoso no restante do tergito; altura/largura do T2: 0,39 mm, 
trapezoidal a retangular e rugoso, apresentando borda crenulada evidente ; 
altura/largura do T3: 0,43 mm, tergo metassomal 3 esculturado (rugoso) 
anteriormente, com setas esparsas por todo tergito; hipopígio curto, com 
ângulo obtuso apicalmente e não emarginado ventralmente; bainha do 
ovipositor com setas concentradas apicalmente.    
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Figura 9: Cotesia sp.n.1. A: Hábito lateral; B: Asas; C: Cabeça; D: Mesossoma, vista dorsal; E: Metassoma, 

vista dorsal. Foto: Sarah S. P. Garcia (2021).  

  

Macho   
Difere-se da fêmea pelo tamanho do corpo, sendo menor em comprimento e coloração 

da metacoxa, que é completamente marrom.   
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Hospedeiros  
Chrysodeixis includens, Spodoptera frugiperda e Plutella xylostella.  
  

Distribuição   
Paraná: Tangará da Serra, Nortelância. Goiás: Inaciolância e Santo Antônio; Rio de 

Janeiro: Seropédica. 
 

Sequências moleculares  

 

Espécime 1 (C_sp_n_1_C16)  

TAAAGATATTGGAATATTATATTTTATTTTTGGTTTATGATCACGAATATTAGGATTTTCAATAAGATT

ATTAATTCGTTTAGAATTAGGTATACCTGGAAGATTAATTGGAAATGATCAAATTTTTAATAGTATTG

TAACTTCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTGTTATAATTGGTGGTTTTGGTAATTG

ATTAATTCCTTTAATATTAGGATCTCCTGATATATCTTTTCCTCGAATAAATAATATAAGTTTTTGGTTA

TTAATTCCTTCTTTATTATTATTAATTTTAAGAATATTTATTAATGTAGGTGTTGGAACTGGTTGAACTG

TATATCCTCCTTTATCATTAATTTTAGGTCATGGAGGAATATCAGTTGATTTAGGAATTTTTTCTTTACA

TTTGGCTGGAGCTTCTTCAATTATAGGTGCTGTTAATTTTATTACTACTATTATAAATATGCGTTCAAA

TTTATTTAATATAGATAAAATATCTTTATTTTCTTGATCAGTATTTATTACTGCAATTTTATTATTATTAT

CTTTACCTGTTTTAGCTGGTGCTATTACTATATTATTAACTGATCGTAATATAAATACAAGATTTTTTGA

TCCTTCAGGTGGGGGAGATCCCATTCTTTATCAACATTTATTTTGATTTTT  

 

Espécime 2 (C_sp_n_1_C19) 

TAAAGATATTGGAATATTATATTTTATTTTTGGTTTATGATCACGAATATTAGGATTTTCAATAAGATT

ATTAATTCGTTTAGAATTAGGTATACCTGGAAGATTAATTGGAAATGATCAAATTTTTAATAGTATTG

TAACTTCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTGTTATAATTGGTGGTTTTGGTAATTG

ATTAATTCCTTTAATATTAGGATCTCCTGATATATCTTTTCCTCGAATAAATAATATAAGTTTTTGGTTA

TTAATTCCTTCTTTATTATTATTAATTTTAAGAATATTTATTAATGTAGGTGTTGGAACTGGTTGAACTG

TATATCCTCCTTTATCATTAATTTTAGGTCATGGAGGAATATCAGTTGATTTAGGAATTTTTTCTTTACA

TTTGGCTGGAGCTTCTTCAATTATAGGTGCTGTTAATTTTATTACTACTATTATAAATA  

 

Espécime 3 (C_sp_n_1_C22)  

ATTTTTGGTTTATGATCACGAATATTAGGATTTTCAATAAGATTATTAATTCGTTTAGAATTAGGTATA

CCTGGAAGATTAATTGGAAATGATCAAATTTTTAATAGTATTGTAACTTCTCATGCTTTTATTATAATT

TTTTTTATAGTTATACCTGTTATAATTGGTGGTTTTGGTAATTGATTAATTCCTTTAATATTAGGATCTC

CTGATATATCTTTTCCTCGAATAAATAATATAAGTTTTTGGTTATTAATTCCTTCTTTATTATTATTAATT

TTAAGAATATTTATTAATGTAGGTGTTGGAACTGGTTGAACTGTATATCCTCCTTTATCATTAATTTTA

GGTCATGGAGGAATATCAGTTGATTTAGGAATTTTTTCTTTACATTTGGCTGGAGCTTCTTCAATTATA

GGTGCTGTTAATTTTATTACTACTATTATAAATATGCGTTCAAATTTATTTAATATAGATAAAATATCTT

TATTTTCTTGATCAGTATTTATTACTGCAATTTTATTATTATTATCTTTACCTGTTTTAGCTGGTGCTATT

ACTATATTATTAACTGATCGTAATATAAATACAAGATTTTTTGATCCTTCAGGTGGGGGAGATCCCAT

TCTTTATCAACATTTATTTTGATTTTTT 
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Espécime 4 (C_sp_n_1_C31)  

TAAAGATATTGGAATATTATATTTTATTTTTGGTTTATGATCACGAATATTAGGATTTTCAATAAGATT

ATTAATTCGTTTAGAATTAGGTATACCTGGAAGATTAATTGGAAATGATCAAATTTTTAATAGTATTG

TAACTTCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTGTTATAATTGGTGGTTTTGGTAATTG

ATTAATTCCTTTAATATTAGGATCTCCTGATATATCTTTTCCTCGAATAAATAATATAAGTTTTTGGTTA

TTAATTCCTTCTTTATTATTATTAATTTTAAGAATATTTATTAATGTAGGTGTTGGAACTGGTTGAACTG

TATATCCTCCTTTATCATTAATTTTAGGTCATGGAGGAATATCAGTTGATTTAGGAATTTTTTCTTTACA

TTTGGCTGGAGCTTCTTCAATTATAGGTGCTGTTAATTTTATTACTACTATTATAAATATGCGTTCAAA

TTTATTTAATATAGATAAAATATCTTTATTTTCTTGATCAGTATTTATTACTGCAATTTTATTATTATTAT

CTTTACCTGTTTTAGCTGGTGCTATTACTATATTATTAACTGATCGTAATATAAATACAAGATTTTTTGA

TCCTTCAGGTGGGGGAGATCCCATTCTTTATCAACATT 

 

Espécime 5 (C_sp_n_1_C51)  

CTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTGTTATAATTGGTGGTTTTGGTAATTGATTAATTCCTTTA

ATATTAGGATCTCCTGATATATCTTTTCCTCGAATAAATAATATAAGTTTTTGGTTATTAATTCCTTCTT

TATTATTATTAATTTTAAGAATATTTATTAATGTAGGTGTTGGAACTGGTTGAACTGTATATCCTCCTT

TATCATTAATTTTAGGTCATGGAGGAATATCAGTTGATTTAGGAATTTTTTCTTTACATTTGGCTGGAG

CTTCTTCAATTATAGGTGCTGTTAATTTTATTACTACTATTATAAATATGCGTTCAAATTTATTTAATAT

AGATAAAATATCTTTATTTTCTTGATCAGTAT  

 

Espécime 6 (C_sp_n_1_C92) 

GCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTGTTATAATTGGTGGTTTTGGTAATTGATTAATTCCTTT

AATATTAGGATCTCCTGATATATCTTTTCCTCGAATAAATAATATAAGTTTTTGGTTATTAATTCCTTCT

TTATTATTATTAATTTTAAGAATATTTATTAATGTAGGTGTTGGAACTGGTTGAACTGTATATCCTCCT

TTATCATTAATTTTAGGTCATGGAGGAATATCAGTTGATTTAGGAATTTTTTCTTTACATTTGGCTGGA

GCTTCTTCAATTATAGGTGCTGTTAATTTTATTACTACTATTATAAATATGCGTTCAAATTTATTTAATA

TAGATAAAATATCTTTATTTTCTTGATCAGTATTTATTACTGCAATTTTATTATTATTATCTTTACCTGTT

TTAGCTGGTGCTATTACTATATTATTAACTGATCGTAATATAAATACAAG 

 

Cotesia sp. n. 2  

Diagnose   
Cotesia sp.n.2 pode ser diferenciada das outras espécies de Cotesia presentes no Brasil 

pela seguinte combinação de caracteres: T1 com margens laterais paralelas, 
rugoso apicalmente; T2 em formato de semicírculo e rugoso em toda extensão. 
Escapo e pedicelo amarelos e flagelômeros marrom claro; mesoscuto com 
pontuações por toda a extensão e que se tornam esparsas no terço posterior; 
escutelo com pontuações rasas; veia 2RS não se estendendo até a r; T3 liso e 
com múltiplas faixas de setas, particularmente visíveis nas margens laterais; 
hipopígio longo, não emarginado ventralmente.   

  

Material examinado   
Holótipo   

Brasil, PR ♀ São José dos Pinhais. 13.X.2016. Emergiu de Cyanopepla jucunda 
(Lepidoptera:Erebidae).   
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Parátipos   

2 ♀ Brasil, PR. São José dos Pinhais. 03.X.2016, 13.X.2016. Emergiram de Cyanopepla 
jucunda (Lepidoptera:Erebidae).   

  

Descrição   
Fêmea   
COR. Cabeça, antena e mesossoma marrons, sendo a antena com escapo e pedicelos 

amarelos e flagelômeros marrom-claro; metassoma com superfícies laterais 
dos tergitos T1-T3 amarelo translúcido e nos demais tergitos metassomais 
marrom translúcido; pro, meso e meta coxa amarelo translúcido, sendo a coxa 
posterior com o primeiro terço marrom na base; pro, meso e metafêmur 
amarelo translúcido, sendo o último com mancha marrom distal; pro, meso e 
metatíbia amarela, sendo a última com porção proximal marrom; tégula e 
complexo umeral claros; pterostigma claro e asas hialinas com venação escura.   

  

COMPRIMENTO DO CORPO. Cabeça ao ápice do metassoma: 2,6 mm.   
  

CABEÇA. Antena longa, ultrapassando o comprimento do corpo; diâmetro do ocelo 
posterior 0,075 mm; comprimento da antena: 3 mm.   

  

MESOSSOMA. Pronoto inteiramente liso lateralmente com sulcos em Y bem definidos, 
porém finos e quase lisos (sem crenulação evidente); mesoscuto pontuado, 
com presença de poucas setas, pontuações mais esparsas no terço posterior; 
número de fóveas  
no sulco escutoescutelar: 7; escutelo com pontuações rasas e setas 
distribuídas irregularmente em toda extensão; altura máxima das lúnulas do 
mesoescutelo/ altura máxima da face lateral do mesoescutelo: 0,06 mm;   

  

ASAS. Comprimento da asa anterior 2.2 mm; comprimento das veias r/2RS: 0,56 mm; 
comprimento das veias 2RS/2M: 2,1 (2,2) mm; comprimento das veias 
2M/(RS+M)b:  
1,25;   

  

PERNAS.  Esporão da metatíbia curto, <0.5 do basitarso, esporão externo quase tão 
longo quanto interno.   

  

PROPÓDEO. Metapleura lisa anteriormente e levemente estriada; propódeo rugoso 
(carenado) em toda extensão, sem evidência de carena médio-longitudinal.   

  

METASSOMA. Altura/ largura do T1 na margem posterior: 1,3 mm; T1 com lados 
paralelos, curvando-se ligeiramente na margem posterior, liso basalmente e 
rugoso apicalmente; altura / largura do T2: 0,53 mm, em formato de 
semicírculo, rugoso; altura / largura do T3: 0,44 mm, T3 liso e brilhante, com 
múltiplas faixas de setas, mais visíveis lateralmente; porção externa da bainha 
do ovipositor: 0,19 mm; hipopígio longo, não emarginado ventralmente.   
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Macho   
Desconhecido.   
  

Hospedeiro  
Cyanopepla jucunda (Lepidoptera: Erebidae) em lavoura de Avena strigosa no interior 

de Eucaliptus sp.   
  

Distribuição   
A espécie é atualmente conhecida a partir da localidade tipo em São José dos Pinhais 

(PR,Brasil), embora o hospedeiro tenha sido documentado no Brasil para os 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, além de 
registros do hospedeiro na Argentina, México e Uruguai.    

 

Sequência molecular  

TAAAGATATTGGAATATTATATTTTATTTTTGGTTTATGATCACGAATATTAGGATTTTCAATAAGATT

ATTAATTCGTTTAGAATTAGGTATACCTGGAAGATTAATTGGAAATGATCAAATTTTTAATAGTATTG

TAACTTCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTGTTATAATTGGTGGTTTTGGTAATTG

ATTAATTCCTTTAATATTAGGATCTCCTGATATATCTTTTCCTCGAATAAATAATATAAGTTTTTGGTTA

TTAATTCCTTCTTTATTATTATTAATTTTAAGAATATTTATTAATGTAGGTGTTGGAACTGGTTGAACTG

TATATCCTCCTTTATCATTAATTTTAGGTCATGGAGGAATATCAGTTGATTTAGGAATTTTTTCTTTACA

TTTGGCTGGAGCTTCTTCAATTATAGGTGCTGTTAATTTTATTACTACTATTATAAATATGCGTTCAAA

TTTATTTAATATAGATAAAATATCTTTATTTTCTTGATCAGTATTTATTACTGCAATTTTATTATTATTAT

CTTTACCTGTTTTAGCTGGTGCTATTACTATATTATTAACTGATCGTAATATAAATACAAGATTTTTTGA

TCCTTCAGGTGGGGGAGATCCCATTCTTTATCAACATTTATTTT 
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Figura 10: Cotesia sp.n.2. A: Hábito lateral; B: Asas anteriores; C: Cabeça, vista frontal; D: Mesossoma, 

vista dorsal; E: Metassoma, vista dorsal. Foto: Sarah S. P. Garcia (2021).  
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Cotesia sp. n. 3  

Diagnose   
Cotesia sp.n.3 pode ser diferenciada das outras espécies de Cotesia presentes no Brasil 

pela seguinte combinação de caracteres: T1 em formato de barril, rugoso 
estriado apicalmente; T2 em formato trapezoidal, muito rugoso em toda 
extensão e com borda crenulada muito forte; T3 rugoso anteriormente; 
pedicelo em coloração mais escura que escapo e flagelômeros; mesoscuto 
pontuado e completamente preenchido com setas; escutelo com pequena 
banda posteromediana rugosa; escutelo com pontuações rasas; veia r fina na 
base e 2RS estendendo-se até r; hipopígio longo, não emarginado 
ventralmente.   

  

Etimologia Material examinado   
Holótipo   

Brasil, PR ♀ Marechal Cândido Rondon. 14.X.2016. Emergiu de Anticarsia gemmatalis 
(Lepidoptera:Erebidae).   

  

Descrição  Fêmea   
COR. Cabeça e mesossoma pretos, antena com escapo marrom, pedicelo marrom-

escuro e flagelômeros marrons; metassoma com porções laterais dos tergitos 
T1-T3 amarelo translúcido e nos demais tergitos metassomais, marrom; pro, 
meso e meta coxa marrom-claro, sendo as últimas marrom-escuro a preto; 
pro, meso e metafêmur marrom-claro, sendo a última com área marrom na 
porção distal; pro, meso e metatíbia marrom-claro, sendo a última com porção 
proximal marrom escuro; tégula e complexo umeral amarelos, contrastando 
diretamente com o mesossoma; pterostigma marrom e asas hialinas com 
venação escura.   

  

COMPRIMENTO DO CORPO. Cabeça ao ápice do metassoma: 2,03 mm.   
  

CABEÇA. Antena longa, ultrapassando o comprimento do corpo; diâmetro do ocelo 
posterior 0,039 mm; comprimento da antena : 2,5 mm.  

  

MESOSSOMA. Pronoto pontuado lateralmente com sulcos em Y não muito bem 
definidos, porém, crenulados; mesoscuto pontuado completamente 
preenchido de setas, pontuações bem definidas; número de fóveas no sulco 
escutoescutelar: 7; escutelo com pontuações muito rasas e setas distribuídas 
irregularmente em toda extensão; escutelo com pequena banda 
posteromediana rugosa.  

  

ASAS. Comprimento da asa anterior 2,3 mm; comprimento das veias r/2RS: 0,846 mm; 
comprimento das veias 2RS/2M: 2,06 mm; comprimento das veias 
2M/(RS+M)b: 0,93mm; veia r com ápice fino.   

   

PERNAS. Esporão da metatíbia <1.5 do basitarso, esporão externo quase tão longo 
quanto interno.  
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PROPÓDEO. Metapleura rugosa reticulada; propódeo muito rugoso em toda a sua 
extensão, sem evidência de carena médio-longitudinal.   

  

METASSOMA. Tergo metassomal 1 largo em formato de barril, curvando-se 
ligeiramente na margem posterior, rugoso estriado apicalmente; altura do T2/ 
largura do T2: 0,38 mm, em formato trapezoidal, rugoso e com borda 
crenulada muito forte; altura do T3/ largura do T3: 0,45 mm, tergo metassomal 
3 rugoso anteriormente, com múltiplas faixas de setas, mais visíveis 
lateralmente; porção externa da bainha do ovipositor: 0,11 mm; hipopígio 
longo, com ângulo agudo apicalmente e não emarginado ventralmente.  

  

Macho   
Desconhecido.  
  

Hospedeiro  
Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Erebidae) em lavouras de Glycine max.   
  

Distribuição   
A espécie é atualmente conhecida a partir da localidade tipo em Marechal Cândido 

Rondon (PR, Brasil), embora o hospedeiro seja documentado no Brasil para as 

regiões Centro-Oeste e Sul. 
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Figura 11: Cotesia sp.n.3. A: Asa anterior e posterior; B: Cabeça, vista frontal; C: Mesossoma, vista dorsal; D: 

Metassoma, vista dorsal. Foto: Sarah S. P. Garcia (2021).  

 

3.3. Chave para identificação de espécies de Cotesia Cameron no Brasil   

1. Mesossoma mais longo do que alto (1,5x) (Figura 12A); cabeça com proeminência 
abaixo da antena; antena muito menor que o comprimento do corpo; antena 
com flagelômeros curtos, quadrados a subquadrados (comprimento do 
flagelômero igual à largura); altura do olho <0,5x a distância entre os olhos ... 
Cotesia flavipes Cameron,1891.   

1’. Mesossoma mais alto do que longo (Figura 12B); cabeça sem proeminência abaixo 
da antena; antena geralmente tão longa quanto o comprimento do corpo; 
antena com a maioria dos flagelômeros longos, retangulares (flagelômero mais 
longo do que largo, exceto 2-3 flagelômeros apicais, que podem ser 
quadrados); altura do olho >0,5 x a distância entre os olhos ... 2  
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Figura 12: A: Cotesia flavipes. Cabeça e mesossoma em vista lateral. B: Cotesia sp.n.1. Cabeça e 

mesossoma em vista lateral. Foto: Sarah S. P. Garcia (2021).  

  

2(1’).   Tergo metassomal 3 inteiramente liso ou pelo menos com as áreas laterais lisas 
(Figura 13A) … 3  
2’.   Tergo metassomal 3 rugoso anteriormente (Figura 13B) ... 12   
  

  
Figura 13: A: Cotesia sp.n.1. Metassoma em vista dorsal, evidenciando-se o tergo metassomal 3 liso 

anteriormente. B: Cotesia glomerata. Metassoma em vista dorsal. Foto: Sarah S. P. Garcia (2021).  

  

3(2).  Hipopígio emarginado na margem posterior (Figuras 14A, 14B) (Em C. glomerata 
a porção do hipopígio emarginada é 0,3x o comprimento ventral, enquanto 
que em C. alia a porção emarginada é 0,1x o comprimento ventral do 
hipopígio)…. 4   

3’.   Hipopígio não emarginado posteriormente (Figura 14C) … 5   
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Figura 14: A: Cotesia glomerata. Metassoma em vista ventral, evidenciando o hipopígio emarginado 

posteriormente. B: Cotesia alia. Metassoma em vista ventral, evidenciando o hipopígio emarginado 

posteriormente. C: Cotesia sp.n.2. Metassoma em vista ventral.  Foto: Sarah S. P. Garcia (2021). 

  

4(3).  Tergo metassomal 1 abaulado, distintamente mais largo na porção subapical em 

comparação à base; tergo metassomal 2 liso com pontuações esparsas … Cotesia 

alia (Muesebeck, 1958).  

4’   

  

Tergo metassomal 1 levemente abaulado na porção subapical; tergo metassomal 2 

rugoso … Cotesia glomerata (Linnaeus,1758).   

5(3’).   Tergo metassomal 1 liso; propódeo essencialmente liso, exceto pela presença de 

carena longitudinal média ... Cotesia itororensis Sousa-Lopes & Whitfield, 2019.    

5’  

  

Tergo metassomal 1 rugoso ou pontuado, pelo menos posteriormente; propódeo 

rugoso, podendo ou não apresentar carena longitudinal média ... 6    

6(4’).   Tégula marrom-escura a preta, não contrastando com a coloração do mesossoma 

...7  

6.   

  

Tégula clara, amarelada, distintamente mais clara que a coloração do mesossoma 

… 9  
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7(6).   Tergo metassomal 3 regularmente setoso, com setas mais adensadas e área 

triangular glabra (sem setas) bem marcada na base do tergito; perna posterior 

com esporão tibial interno relativamente longo, >0.5x o comprimento do 

basitarso e distintamente mais longo que o esporão externo ... Cotesia menezesi 

(de Santis & Redolfi, 1976). 

7’.   

  

Tergo metassomal 3 com setas esparsas, formando duas linhas transversais 

irregulares; perna posterior com esporão tibial interno relativamente curto, <0.5 x 

o comprimento do basitarso e quase tão longo quanto o esporão externo … 8   

8(7’).   Porção posterior da depressão mesoescutelar estriada; metacoxa marrom-

escura... Cotesia ornatricis (Muesebeck,1958).   

8’   

  

Porção posterior da depressão mesoescutelar distintamente lisa; metacoxa preta 

… Cotesia paphi (Schrottky,1902).   

9(6).  Escutelo fortemente pontuado, pontuações profundas e próximas umas às outras; 

tergo metassomal 1 bastante largo apicalmente, quase tão largo quanto a largura 

basal do tergo metassomal 2... Cotesia vestalis (Haliday,1834).   

9’.   Escutelo fracamente pontuado, pontuações rasas e esparsas, geralmente com 
área central lisa; tergo metassomal 1 com laterais quase paralelas, largura apical 
distintamente menor que largura basal do tergo metassomal 2 ... 10  

   

10(9’).  Pronoto lateralmente liso e brilhante, exceto pelo sulco bifurcado crenulado; 
coloração do corpo marrom, perna posterior com coxa amarela, exceto pela 
porção mais basal marrom ... Cotesia sp.n. 2.   

10’.  Pronoto lateralmente com pontuações evidentes além do sulco bifurcado 
crenulado; corpo essencialmente preto, incluindo coxas posteriores ... 11  

  

11(10’). Tergo metassomal 1 2x mais longo do que largo ... Cotesia schini 
(Muesebeck,1958).  

11’.   Tergo metassomal 1 não tão longo quanto largo ... Cotesia congregata (Say, 
1836).  12(2’). Banda posterior média do escutelo rugosa; veia r da asa anterior fina na 
base … Cotesia sp.n. 3.  
12’.   Banda posterior média do escutelo lisa; veia r da asa anterior grossa na base ... 13  
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Figura 15: A: Cotesia sp.n.2. Mesossoma em vista dorsal, com banda posterior média do escutelo lisa. B: 

Cotesia sp.n.3. Mesossoma em vista dorsal, evidenciando a banda posterior média do escutelo rugosa. 

Foto: Sarah S. P. Garcia (2021).  

  

13(12’). Perna posterior com esporão tibial interno relativamente curto, <0.5 x o 
comprimento do basitarso e quase tão longo quanto o esporão externo; 
propódeo fortemente rugoso, com aréola mais ou menos definida; propódeo 
sem carena longitudinal média; parasitoide gregário ... Cotesia scotti (Valerio & 
Whitfield, 2009)   

  

13’.  Perna posterior com esporão tibial interno relativamente longo, >0.5x o 
comprimento do basitarso e distintamente mais longo que o esporão externo; 
propódeo rugoso, sem aréola; propódeo com carena longitudinal média 
presente; parasitoides solitário ... 14  

  

14(13’) Mesoscuto pontuado no terço posterior; coxas posteriores pontuadas em toda 
a superfície dorsal; tergo metassomal 1 rugoso no terço basal… Cotesia 
marginiventris (Cresson, 1865).   

14’. Mesoscuto liso no terço posterior; coxas posteriores lisas em toda a superfície 
dorsal; tergo metassomal 1 estriado no terço basal… Cotesia sp.n. 1.   

  

    

3.4. Morfometria geométrica de Cotesia sp.n.1  

Os resultados de morfometria geométrica para Cotesia sp.n.1 demonstram a 

formação de grupos homogêneos na amostra. A análise de componentes principais (PCA) 

demonstra que os eixos dos componentes principais 1 e 2 explicam 34,41% e 15,98% da 

variância total, respectivamente. No gráfico dos componentes principais (Figura 16), 

observa-se uma separação clara dos espécimes de C. sp.n.1 (Grupo 8) do restante da 

amostra estudada, corroborando a hipótese de que C. sp.n.1 é uma única espécie distinta.   
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Figura 16: Gráfico de dispersão da análise de componentes principais para os 21 landmarks definidos no 

estudo em cada grupo de Cotesia spp. Grupo 1: Cotesia alia; Grupo 2: Cotesia congregata; Grupo 3: 

Cotesia flavipes (excluído da amostra); Grupo 4: Cotesia glomerata; Grupo 5: Cotesia invirae; Grupo 7: 

Cotesia scotti; Grupo 8: Cotesia sp.n.1; Grupo 9: Cotesia vestalis.  

 

No espaço das variáveis canônicas CV1 e CV2 avaliadas por grupos formados a priori 

(i.e. equivalente a hipóteses de espécies), também é possível observar uma separação 

completa do grupo 8 com o restante da amostra. Na mesma análise, observamos a 

sobreposição dos grupos 1 e 5 (representando respectivamente C. alia e C. invirae), o que 

indica a proximidade das duas espécies pela variação na forma da sua venação alar. Os 

valores P de testes de permutação (1.000.000 rodadas de permutação) para distâncias de 

Mahalanobis entre os grupos indicaram significância dos resultados para C. sp.n.1 (<.0001, 

0,0218, <.0001, 0,0004, <.0001) quando comparado com todos os outros grupos definidos.   
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Figura 17: Gráfico de dispersão da análise de Variáveis Canônicas para os 21 landmarks definidos no 

estudo em cada grupo de Cotesia spp definido a priori. Grupo 1: Cotesia alia; Grupo 2: Cotesia 

congregata; Grupo 3: Cotesia flavipes (excluído da amostra); Grupo 4: Cotesia glomerata; Grupo 5: 

Cotesia invirae; Grupo 7: Cotesia scotti; Grupo 8: Cotesia sp.n.1; Grupo 9: Cotesia vestalis.  

  

Quando as amostras foram definidas a priori com base em hospedeiros (Figura 18), a 

análise de variáveis canônicas novamente demonstra a separação de C. sp.n.1 em um grupo 

homogêneo, explorando diferentes hospedeiros de importância agrícola (i.e. P. xylostella, C. 

includens e S. frugiperda). Os grupos 1 e 5 apresentam alguma separação, em função do eixo 

CV2 (Figura 18).  
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Figura 18:  Gráfico de dispersão das análises de Variáveis Canônicas pelo hospedeiro.   

   

3.5. Filogenia e caracterização molecular de espécies  

Foram utilizadas nas análises moleculares sequências da região barcode do gene COI  

de 30 espécimes (Tabela A.1). Foram obtidas sequências para duas das três novas espécies 

descritas no estudo. Referente à Cotesia sp.n.1, foram obtidas com sucesso seis sequências, 

sendo elas: C.sp.n.1: C16, C19 e C22 (espécimes obtidos de Chrysodeixis includens), C.sp.n.1: 

C31 e C92 (espécimes obtidos de Spodoptera frugiperda) e C. sp.n.1: C51 (espécimes obtidos 

de Helicoverpa armigera). Quanto à Cotesia sp.n.2, foi obtida apenas uma sequência. Para 

Cotesia glomerata coletada em Ascia monuste orseis obteve-se uma sequência, com 100% 

de correspondência com C. glomerata (GenBank EU143657).  

Quanto à arvore filogenética bayesiana (Figura 18), o melhor modelo de substituição 

de nucleotídeos escolhido foi GTR+I+G. A espécie putativa C. sp.n.1 forma um clado 

monofilético com suporte máximo, juntamente com C. jft40. As sequências de C. jft40 nos 

bancos de dados (i.e. BOLD e GenBank), apresentam similaridade de 99.5% com C. sp.n.1. A 

espécie foi coletada por armadilha Malaise na América do Norte (local- EUA: Florida, 

Alabama, Oklahoma; Canadá: New Brunswick, Ontario; México: Chiapas) e referenciada por 

Smith et al. (2013) e Salgado-Neto et al., (2021). Também é possível observar que Cotesia 
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sp.n.2 foi recuperada como como grupo-irmão da espécie Cotesia invirae, e que as 

sequências identificadas como Cotesia rufricus pertencem a duas espécies não relacionadas.   

O conceito da espécie C. sp.n.1 foi testado com respeito às sequências obtidas de 

duas formas: comparações entre as distâncias genéticas entre os indivíduos da mesma 

espécie putativa e entre as diferentes espécies avaliadas. A distância genética interespecífica 

máxima entre as espécies de Cotesia analisadas foi de 8%. A distância entre C. sp.n.1 e as 

outras espécies foi de 4% no mínimo, o que poderia corroborar a hipótese de se tratar de 

uma espécie distinta das demais, seguindo-se a convenção de que distâncias entre 2 e 3% 

são consideradas significativas para a separação de espécies em Microgastrinae (Smith et al., 

2013). Os dados também sugerem se tratar de uma única espécie, uma vez que não foram 

encontradas distâncias genéticas significativas entre os espécimes de C. sp.n.1 provenientes 

de diferentes hospedeiros (Tabela A.1) (exceção feita a espécimes parasitando P. xylostella, 

para os quais não foram obtidas sequências).  
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Figura 19: Árvore filogenética bayesiana para região barcode de citocromo c oxidase 1 para espécies de 

Cotesia.  

 

As distâncias genéticas de Cotesia sp.n.1 e Cotesia jft40 foram comparadas e os 

resultados foram valores entre 0,47% e 0,65% (Tabela A.1), valores que indicam a 

possibilidade de se tratar de uma só espécie.  As sequências de C.sp.n.1 encontram-se 

dentro da amplitude de variação intraespecífica do cluster ao qual pertencem os indivíduos 

de C. jtf40no banco de dados do Bold Systems (BIN BOLD:AAG1401), (intraespecífico 

máximo: 0,71%; interespecífico para o BIN mais próximo: 2,56%). Nesse grupo, constam 122 

sequências obtidas de amostras de cinco países, sendo eles Canadá, Costa Rica, Estados 

Unidos, México e Argentina, referenciadas com os seguintes nomes provisórios: Cotesia 

Whitfield94 (22); Cotesia jft40 (19); Cotesia sp. Sff3b (1) e 80 espécimes sem nomes 

provisórios.   

A distância genética entre Cotesia sp.n.2 e as outras espécies analisadas foi de pelo 

menos 5%. No banco de dados do BOLD Systems, a sequência encontra uma 
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correspondência de 99.1% com uma espécie sem nome (BOLD:ACN8967; sequências: 

GMARS494-14; GMARS508-14) coletada na Argentina.   

Uma terceira análise foi realizada utilizando a ferramenta ASAP (Assemble Species by 

Automatic Partitioning), na qual são pontuadas e classificadas partições delimitadas pelo 

software. Foram analisadas um total de 154 sequências, sendo 122 sequências do BIN 

comparado (i.e. BOLD:AAG1401). Para a análise, quanto menor o valor das classificações, 

melhor é a sustentação. O melhor modelo  de partição (ASAP-score de 1,50, P<0,001) 

(Tabela 4) para as sequências analisadas sugere a existência de 12 espécies (incluindo o 

grupo externo).  

  

Tabela 3: 10 melhores partições encontradas pelo ASAP. Legenda:● <0.001; ● <0.05; ●<0.1; ●>0.1  

N.o espécies  ASAP-score  P-val (rank)  W (rank)  Treshold dist.  

12  1.50  
  

4.00e-05 (1)  1.29e-04 (2)  0.023914  

12  3.00  
  

4.87e-03 (3)  8.26e-05 (3)  0.036873  

12  5.50  
  

1.68e-01 (7)  5.72e-05 (4)  0.037794  

6  6.50  
  

8.78e-02 (5)  2.21e-05 (8)  0.054293  

6  7.00  
  

6.60e-04 (2)  6.90e-06 (12)  0.048698  

9  7.50  
  

8.12e-02 (4)  9.28e-06 (11)  0.040211  

2  8.00  
  

1.68e-01 (6)  1.16e-05 (10)  0.067077  

4  8.50  
  

2.28e-01 (10)  2.32e-05 (7)  0.060780  

13  9.00  
  

8.60e-01 (17)  4.86e-04 (1)  0.010613  

14  9.50  
  

3.25e-01 (13)  3.48e-05 (6)  0.009844  

   

A partições com os três melhores scores agruparam as sequências em 12 espécies. A 

análise ASAP corrobora a delimitação calculada por meio do BIN, com a inclusão de todas as 

sequências do BIN BOLD:AAG1401 e das sequências de C. sp.n.1 em uma única espécie. 

Também inclui C. sp.n.2 juntamente com os espécimes argentinos citados (BIN- 

BOLD:ACN8967). Os grupos para a partição 1 (ASAP Score 1.5) foram:  

Grupo [ 1 ] n: 129; Cotesia sp.n.1 (C. sp.n.1=7, BOLD:AAG1401=122)  

Grupo [ 2 ] n: 4; Cotesia congregata (HQ552539, MF938710, JQ851004, JQ852585)  
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Grupo [ 3 ] n: 1 ; Cotesia invirae (MK040535)   

Grupo [ 4 ] n: 2; Cotesia sp.n.2 (Cotesia_spn2, GMARS508-14)   

Grupo [ 5 ] n: 2 : Cotesia glomerata (ES09, MN182697)  

Grupo [ 6 ] n: 6; Cotesia scotti (ES01, ES02, ES03, ES04, ES06, ACGBA10323_19)  

Grupo [ 7 ] n: 1; Cotesia ruficrus 1 (BOLDABA1963)  

Grupo [ 8 ] n: 4; Cotesia flavipes (GBMND50145-21, KINS464-10, KINS465-10,  

DQ232320)   

Grupo [ 9 ] n: 2; Cotesia vestalis (JQ850878, JQ849283)   

Grupo [ 10 ] n: 1; Cotesia ruficrus 2 (JQ855221)  

Grupo [ 11 ] n: 1; Cotesia jft03 (GU141080)   

Grupo [ 12 ] (outgroup) n: 1; Glyptapanteles (KR900866.1)  

  

As sequências de Cotesia invirae (MK040535) e Cotesia itororensis (MH382197) foram 

posteriormente retiradas da análise molecular por apresentarem uma distância genética de 

mais de 39% com as amostras utilizadas no estudo.  
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4. DISCUSSÃO   

Neste estudo, foram descobertas e descritas três novas espécies de Cotesia, as quais 

foram colocadas no contexto das espécies que possuem ocorrência no Brasil, incluindo 

aquelas que foram introduzidas no país. O número de espécies de Cotesia encontradas no 

Brasil aumenta de 13 para 16 espécies; entretanto, espera-se que esse número seja muito 

maior do que o atualmente documentado, visto as estimativas para riqueza de espécies de 

Microgastrinae (Fernandez-Triana et al., 2020).   

Destaca-se dos resultados obtidos o potencial para novos agentes de controle 

biológico, especialmente tratando-se de Cotesia sp.n.1, como uma espécie de ampla 

distribuição no Brasil e com potencial para controle de pragas chave na agricultura brasileira 

(Chrysodeixis includens, Spodoptera frugiperda e Plutella xylostella), visto especialmente que 

se trata de uma espécie altamente polífaga. Conforme destacado por Parra et al. (2021), a 

importação de agentes de controle biológico se torna cada vez mais complicada, 

especialmente por normas existentes como o Protocolo de Nagoya, por isso sendo cada vez 

maior importância de desenvolvimento de programas utilizando inimigos naturais nativos 

para o controle de pragas. A partir da descrição desta nova espécie de Cotesia associada à 

importantes lepidópteros praga no Brasil, haverá a possibilidade de condução de estudos 

detalhados acerca da biologia do parasitoide, potencial de parasitismo e outros inúmeros 

aspectos necessários para a produção e liberação de inimigos naturais, sempre sob ponto de 

vista multidisciplinar (PARRA et al., 2021). Destaca-se a mesma importância para Cotesia 

sp.n.3, como potencial agente de controle biológico de Anticarsia gemmatalis.   

Ainda sobre Cotesia sp.n.1, destaca-se o registro da espécie sobre C. includens, sendo 

este um dos resultados importantes da pesquisa, pois até o momento, sabe-se que Cotesia 

ruficrus é a única espécie de Cotesia com registro parasitando Chrysodeixis includens, 

possuindo distribuição nas regiões Neártica, Paleártica, Afrotropical, Australiana e na região 

Neotropical somente registrada em Trindade e Tobago (FERNANDEZ-TRIANA et al., 2020). A 

partir dos estudos morfológicos e moleculares da espécie, ficou claro que não se trata de C. 

ruficrus; além disso, as análises moleculares evidenciaram que este nome tem sido atribuído 

a mais de uma espécie, indicando problemas em sua identificação morfológica (Figura 19). 

Na literatura podem ser encontrados registros de introdução de C. ruficrus nos Estados 

Unidos para controle de C. includens; entretanto, a espécie não se mostrou atrativa para o 

controle da praga (MCCUTCHEON; SALLEY; TURNIPSEED, 1983).    
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O mesmo vale para os espécimes coletados sobre S. frugiperda. Na literatura 

encontra-se C. marginiventris como a espécie de Cotesia mais comum parasitando S. 

frugiperda, sendo encontrados alguns registros importantes para a região Neotropical 

(MOLINA-OCHOA et al., 2003). No Brasil, alguns registros de C. marginiventris sobre S. 

frugiperda também podem ser encontrados, bem como registros somente a nível de gênero 

(DEQUECH; SILVA; FIUZA, 2004; FIGUEIREDO et al., 2006).   

Os resultados aqui apresentados indicam que a identificação e o registro de C. 

marginiventris no Brasil como um parasitoide de S. frugiperda precisa ser revisto. Inúmeros 

fatores apontam para uma possível confusão com a espécie descrita neste trabalho, C. 

sp.n.1, entre eles a falta de estudos taxonômicos das espécies neotropicais aliada a uma 

similaridade morfológica superficial, ampla distribuição, frequência relativamente alta de 

C.sp.n.1 nas amostras e nos bancos de dados, e a confirmação de S. frugiperda como 

hospedeiro desta nova espécie. A confirmação, ou correção dos registros de C. 

marginiventris no Brasil e em outros países da região Neotropical, dependeria da 

manutenção de espécimes testemunho, ou vouchers, em coleções. Infelizmente esta é uma 

prática ainda pouco adotada, em especial em estudos de controle biológico, onde apenas 

10% dos trabalhos realizam depósitos de material testemunho, conforme documentado por 

Frewin (2015), sendo essa uma parte essencial da validação taxonômica (PACKER et al., 

2018).   

O processo de delimitação de C. sp.n,1, combinando estudos morfológicos 

tradicionais, ferramentas de morfometria geométrica e análises das sequências da região 

“barcode” do gene COI, exemplifica a complexidade do estudo taxonômico de vespas 

parasitoides. Esta abordagem integrativa poderá embasar futuros trabalhos visando a 

aplicação desta espécie, evitando identificações errôneas, especialmente por se tratar de 

uma espécie encontrada em diferentes hospedeiros e inúmeras culturas (DANKS, 1988; 

SABROSKY, 1955).   

Um dos objetivos principais do estudo foi fornecer uma revisão literatura sólida sobre 

a taxonomia das espécies deste gênero encontradas no Brasil. Vale ressaltar que trabalhos 

futuros devem ter como objetivo além da análise morfológica, a obtenção de sequências de 

DNA, especialmente da região barcode, quando possível, das espécies descritas que 

atualmente não possuem dados genéticos disponíveis (e.g. Cotesia alia) visto que Cotesia é 
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um gênero difícil de ser identificado de forma conclusiva usando apenas informações 

morfológicas (SMITH et al., 2013).    

As duas novas espécies das quais foram obtidas sequências foram corroboradas tanto 

pelas análises moleculares de delimitação de espécies, quanto pelo morfometria geométrica. 

Uma nova abordagem visando identificação molecular das espécies de Cotesia que ocorrem 

no Brasil, juntamente com uma amostragem geográfica mais ampla, sem dúvida poderá 

aumentar o número de espécies descritas, bem como caracterizar melhor a distribuição das 

espécies, suas associações com hospedeiros e suas relações evolutivas.  

Considerando a impossibilidade de obtenção de sequências de marcadores 

moleculares, uma realidade a ser considerada especialmente para material de coleções, 

propomos aqui a primeira chave de identificação das espécies brasileiras de Cotesia. O 

impacto da disponibilização de chaves de identificação no contexto da entomologia aplicada 

é consagrado em trabalhos com parasitoides no Brasil, como aqueles para identificação de 

parasitoides de moscas-das-frutas e também de espécies de Trichogramma Westwood 

(LEONEL JUNIOR, 1991; QUERINO; ZUCCHI, 2019; ZUCCHI, 2002). Sobretudo, esperamos que 

esta chave impulsione estudos de taxonomia-alfa, para descoberta e descrição formal de 

espécies de Cotesia em toda a Região Neotropical.   

Tratando-se de complexos de espécies com morfologias semelhantes, faz-se 

necessário que estudos além da morfologia sejam realizados para distinguir as espécies 

(especialmente com base em dados moleculares, ecológicos e biológicos). Um exemplo a ser 

citado neste estudo trata das espécies de Cotesia que utilizam como hospedeiro espécies de 

Opsiphanes (Nymphalidae), sendo elas: Cotesia alia, Cotesia biezankoi, Cotesia cassina, 

Cotesia opsiphanis e Cotesia invirae. Além de sugestões na literatura, não há até o momento 

estudo conclusivo sobre este possível complexo de espécies, mas no banco de dados do 

BOLD, encontram-se espécies muito próximas (entre 1% e 2% de distância genética) de 

espécies descritas, como C. invirae, sendo elas Cotesia Whitfield78 e Cotesia Whitfield20, 

citadas em Smith et al. (2008).  Encontra-se o mesmo cenário para Cotesia cassina. Assim, é 

evidente que existe um complexo de espécies de Cotesia com ampla distribuição e que 

atacam diferentes espécies de Opsiphanes.  

Ainda sobre as espécies brasileiras Cotesia alia e Cotesia invirae, há a possibilidade de 

que sejam sinonímias júnior de C. biezankoi, espécie mais antiga com a qual não foram 

comparadas. Os resultados das análises de morfometria geométrica deste trabalho apontam 
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para uma grande sobreposição entre C. alia e C. invirae (Figura 17), quando avaliadas como 

grupos taxonômicos distintos. Já nas análises que levaram em conta os grupos por 

hospedeiros, as duas espécies são separadas no eixo CV2. Tais resultados revelam a 

complexidade do grupo de espécies, possivelmente se tratando de uma divergência recente 

ou até mesmo linhagens parcialmente isoladas. Conforme discutido por Salgado-Neto et al. 

(2021), a compreensão para a nomenclatura correta das espécies seria beneficiada caso 

houvesse uma revisão completa das espécies já descritas que parasitam Opsiphanes e as 

espécies putativas em toda América Central e Sul, com a localização de todos os espécimes-

tipo das espécies. Com base nos dados que obtivemos aqui, apenas uma abordagem 

integrativa deverá permitir a elucidação deste problema.   

No presente trabalho, não foi possível obter sequências de DNA dos 23 espécimes de 

Cotesia alia coletados de Opsiphanes (Tabela 1) em Pernambuco, em razão exclusiva da 

qualidade das amostras de DNA. Muitas amostras analisadas no trabalho, recebidas de 

colaboração com instituições, apresentaram estes problemas, possivelmente pelo 

procedimento de fixação utilizado ao coletar as amostras.  

A taxonomia é crucial para a compreensão da biodiversidade em um mundo que 

enfrenta sua perda rápida. O treinamento e formação de novos taxonomistas, 

especialmente visando contextos de entomologia aplicada ao controle biológico, deve ser 

tratado como uma prioridade, sendo necessário que haja financiamentos constantes de 

agências de fomento para o sustento da taxonomia (especialmente levando em conta que 

para delimitação de espécies de grupos complexos como Cotesia, há a necessidade de 

integração de diferentes metodologias). Agnarsson & Kuntner (2007) argumentam que a 

taxonomia é uma disciplina forte o suficiente para sobreviver e prosperar num mundo 

científico em constante mudança, sendo papel dos taxonomistas acompanhar as mudanças 

no campo, sintetizando e integrando conhecimentos, adquirindo habilidades para uso de 

diferentes ferramentas e tecnologias para serem combinadas com a morfologia tradicional e 

trabalhando constantemente para que a taxonomia receba reconhecimento entre as 

agências públicas de financiamento.   
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Este trabalho contribui para os estudos em taxonomia de parasitoides no Brasil, 

especialmente tratando-se um grupo tão importante quanto Microgastrinae. Este é um 

grupo de parasitoides importantes economicamente, uma vez que são especializados em 

explorar larvas de Lepidoptera, organismos que constantemente são reportados em culturas 

agrícolas como pragas.   

A pesquisa realizada resolveu o problema inicialmente proposto, fornecendo uma 

chave de identificação para espécies de Cotesia que ocorrem no Brasil, bem como uma 

síntese do conhecimento sobre as espécies que ocorrem na Região Neotropical. Além disso, 

fornece informações de distribuição, localização de tipos depositados em coleções de 

referência, listas de hospedeiros e suas plantas associadas para estas espécies. Muitos 

registros necessitam de verificação, entretanto.   

A chave de identificação para espécies de Cotesia no Brasil deverá representar uma 

ferramenta útil para trabalhos em entomologia aplicada, sendo um recurso de identificação, 

especialmente para futuros trabalhos que visem o controle biológico utilizando espécies de 

Cotesia.   

A hipótese levantada de que Cotesia sp.n.1 é uma única espécie utilizando diferentes 

hospedeiros de importância econômica foi confirmada, com respaldo especial sob análises 

de morfometria geométrica das asas de fêmeas e análises moleculares. Da mesma forma, a 

descoberta e descrição desta espécie pode ser considerada como um avanço positivo para 

estudos de taxonomia de parasitoides que exploram hospedeiros de importância agrícola no 

Brasil. As mesmas considerações se fazem para Cotesia sp.n.3, relatada parasitando 

Anticarsia gemmatalis, entretanto, enfatiza-se que há necessidade de realizar estudos 

visando avaliar a identidade molecular desta espécie.   

A complexidade da taxonomia de vespas parasitoides e sua importância no contexto 

do controle biológico são aspectos inerentes a este grupo altamente diverso e 

essencialmente desconhecido, o que ficou evidente no presente estudo. As abordagens 

utilizadas reforçam a importância da integração de informações morfológicas, moleculares e 

ecológicas em seus estudos.  
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APÊNDICE 

Tabela A.1: Estimativa de divergência genética entre as sequências analisadas. Distâncias genéticas geradas 

pelo software MEGAX (KUMAR et al., 2018).   

  




