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Resumo: Com 0 objectivo de estudar a utiliza\=ao de Apanteles militaris (Walsh) 

(Hymenoptera, Braconidae), parasita larvar de Mythimna unipuncta (Lepidoptera, 

Noctuidae) (Haworth), no controlo biologico desta praga agricola, procedeu-se a 
investiga\=30 do efeito de alguns factores abi6ticos, nomeadamente da temperatura sobre 

este parasita. 

Foram analisados os efeitos produzidos por duas temperaturas (22.5±o.5 e 

27.5±O.5°C) no que respeita a dura\=ao do desenvolvimento, longevidade dos adultos, 

numero de larvas mortas antes da eclosao do parasita, numero medio de casulos por 

larva, percentagem de emergencia e "sex-ratio" dos adultos obtidos. 

Verificamos que a temperatura IS urn factor determinante para alguns 

parametros, uma vez que as temperaturas estudadas, deparamos com diferen\=as 

significativas quer para a longevidade dos adultos como para a percentagem de 

emergencia e "sex-ratio". Quanto ao numero de casulos "btidos por larva, a influencia 

deste factor parece nao ser tao importante. 

Abstract: The effect of temperature on the larval parasite Apanteles militaris (Walsh) 

(Hymenoptera ,Braconidae) foreseeing the utilisation for the biological control of 

Mythimna unipuncta (Lepidoptera, Noctuidae) (Haworth), was investigated. 

The effect of two temperatures (22.5±O.5 e 27.5±O.5°C) on the development, 

adult longevity, number of dead larvas before eclosion of the parasite, average number of 

cocoons per larva, emergency percentage and sex-ratio of adults obtained was analized. 

Temperature proved to influence some of the parameters under study: 

significative differences were found for adult longevity, emergency percentage and sex

ratio. Temperature did not significantly affect the number of cocoons per larva. 
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INTRODUCAo 

Tendo por objectivo 0 controlo biologico de Mythimna unipuncta (Haworth) 

(Lepidoptera, Noctuidae), vulgarmente conhecida como lagarta-das-pastagens, no 

Arquipelago dos A;;ores, foram efectuados divers os estudos de campo (GARCIA & 

TA V ARES, 1980; T A V ARES, 1989) que levaram ao conhecimento de urn seu parasita 

larvar denominado Apanteles militaris (Walsh) (Hymenoptera, Braconidae). Este, em 

todas as Ilhas do Arquipelago, tem-se revelado urn dos controladores naturais mais 

eficazes. 

Varios tern side os estudos efectuados sobre 0 efeito dos factores abi6ticos 

sobre os insectos, nomeadamente parasitas, uma vez que a temperatura, a humidade, 0 

fotoperfodo e os ventos, sao os factores que maior impacto provocam sobre eles 

(LUDWIG & CABLE, 1933; LUND, 1934; SAVESCU, 1965; FERREIRA, 1980; 

TAVARES, 1985; OLIVEIRA et al., 1987). 

Proeunimos, assim, estudar a influencia da temperatura sobre a estirpe 

a;;oreana de A. militaris. 

MA TERlAL E METOOOS 

Para 0 estudo da influencia da temperatura no cielo de vida de A. militaris foi 

utilizada uma popula;;ao de Santa Maria, obtida atraves da eaptura de larvas de M. 

unipu"ncta parasitadas. 

As larvas de M. unipuncta, utilizadas no parasitismo, aquando do 32 estado 

larvar, foram criadas em laboratorio a partir de posturas efeetuadas por adultos recolhidos 

no campo. Durante todo 0 seu desenvolvimento, foram alimentadas com pequenos cubos 

de dieta artificial, descrita por POITOUT & BUES (1970) mas sem 0 aditivo nipagina. 

o parasitismo foi efeetuado individualmente, ou seja, cada femea de A. 

militaris apenas parasitou uma larva, sendo, em seguida, retirada do tuba onde se 

encontrava. 

As larvas de M. unipuncta, depois de parasitadas, foram colocadas em 

grupos de tres no interior de caixas de plastieo transparente (4.5 cm de diametro e 3 cm 

de altura), possuindo estas urn orifieio coberto de rede metalica. Estas eram 

imediatamente colocadas no interior de caixas maiores, nas quais havia uma solu9ao 

saturada de clore to de sodio para manter a humidade relativa a 75 %. Formaram-se 
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ass im dois grupos: urn de trinta e outro de catone larvas, as quais foram submetidas as 

temperaturas de 27 .5±O.5 °e e 22.5±O.5 °e, respectivamente. Ambos os grupos ficaram 

sugeitos a uma fotofase de 16 horas. 

Neste ensaio, para as duas temperaturas estudadas, analisamos: 

- a dura<;iio do desenvolvimento; 

a longevidade dos adultos; 

o numero de larvas mortas antes da ecJosao do parasita; 

- 0 numero medio de casulos por larva; 

- a percentagem de emergencia; 

- 0 "sex-ratio" dos adultos obtidos. 

A analise estatistica, para compara~ao dos valores obtidos relativamente ao 

numero medio de casulos por larva, percentagem de emergencia e "sex-ratio" dos adultos 

ecJodidos , foi realizada com a utiliza9ao do teste nao parametrico de compara9ao de 

Kolmogorov-Smirnov. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

Quanto it duralfao do cicIo (Figura I), obtivemos, em media, para 0 

desenvolvimento embrionano e larvar ate a constru<;ao do casulo e deste ultimo ate a 
eclosiio do adulto 16 e 11.5 dias e 8.5 e 4.2 dia, respectivamente, para as temperaturas de 

22.5±O.5 °e e 27.5±O.5 0c. 

27.: 
22 1 5 

dias 

o 10 20 

Figura I: Dura~i!o do desenvolvimento pre-imaginal de A. militaris as temperaturas de 22.5 °C e 27.5 °C 
(A = dura~i!o do desenvolvimento embrionario e larvar ate a constru~ao do casulo, B = duracao do 
desenvolvimento no interior do casulo ale a eclosilo do aduILO). 

A longevidade media obtida para os adultos sujeitos a temperatura de 

22.5±O.5 °e foi de 8 dias, enquanto que para os adultos submetidos a 27.5±O.5 °e foi de 

3,3 dias. Verifica-se assim uma diferen<;a importante entre a longevidade dos adultos dos 

dois grupos. 

30 
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Do numero de larvas parasitadas, colocadas a 27.5±O.5 DC, apenas 6.6 % 

morreram antes da eclosao dos parasitas, enquanto que esta percentagem foi de 21 % a 

22.5±o.5 dc. 
De acordo com os resultados anteriores, 0 numero medio de casu10s obtidos 

por larva foi diferente para as duas temperaturas estudadas (Quadro 1), embora nao 

sendo significativa para uma probabilidade de 95 %; quando analisada atraves do teste de 

compara~ao de Kolmogorov-Smirnov. 

22.50 
27.50 

60.73 
52,53 

71.15 
85.03 

29.34 
41.46 

Quadro 1: Numero medio de casulosllarva, % de emergencia e "sex-ratio" de A. mililaris, obtidos as 
temperaturas de 22.5 e 27,5 °c, 

Quanto a percentagem de emergencia e ao "sex-ratio" dos adultos obtidos, 

nos dois casos estudados (Quadro 1), e depois de comparados atraves do teste de 

compara~ao de Kolmogorov-Smirnov, conclui-se que existem diferen~as significativas 

para uma probabilidade de 95 %, uma vez que os Dobs. sao superiores ao DO,05 (Quadro 

2). Podemos assim afirmar que a temperatura influencia estes dois parametros. 

% emerl1.encia '1 sex -ratiof
! 

DO,05 0.48 0.48 
Dobs. 0.66 0.51 

Quadro 2: Valores criticos (Do.os) do Teste de compara~ao de Kolmogorov-Smimov com n 1 =11 e n2=28 
para a=O.05 e os vaJores observados (Dobs) para a percentagem de emergencia eo "sex-ratio" 
de A. mililaris. 

Comparando os nossos resultados obtidos a 27.5 DC, com os obtidos por 

CALKINS & SUTTER (1976) e TOWER (1915, in CALKINS & SUTTER, 1976) a 

27 DC, verificamos a existencia de diferen~as em rela~ao a dura~ao das duas etapas do 

desenvolvimento de A. militaris (Figura 2). 
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Figura 2: Duraltllo do cicIo de A. militaris segundo Tower, Calkins e Oliveira (A = dura<rao do 
desenvolvimento embrionario e larvar ale 11 constru<rao do casulo, B = dura<rao do 
desenvolvimemo no interior do casulo ate it eclosao do adulto e Long. Adul. longevidade dos 
adultos a 27 °c' Nao ha referencia a longevidade dos adullos estudados por Tower). 

Com efeito podemos verificar, enquanto que para Oliveira (27.5 0c) a 

dura~ao do desenvolvimento embriomlrio e larvar ate a constru~ao do casulo foi em 

media de 11.5 dias, a dura~ao do desenvolvimento no interior do casulo ate a eclosao do 

adulto foi de 4.3 dias e a longevidade dos adultos foi de 3 dias, para Calkins & Sutter (27 

0c) aquelas foram de 12.6, 6.4 e de 3 a 4 dias, respectivamente. Todavia, apesar de tais 

diferen~as poderem ser devidas a temperatura (mais 0.5 0c) cremos que existe de facto 

uma diferen~a entre as duas popula~6es. Quanta aos valores apresentados por Tower 

(13,5 e 11,5 dias), desconhecemos rna is pormenores quanta aos outros factores abi6ticos 

verificados durante 0 ensaio. 

CONCLUSOES 

Verificamos que a temperatura exerce uma ac~ao determinante sobre alguns 

parametros biologicos relativos a A. militaris aqui estudados. De facto, no ensaio 

efectuado a 22.5±O.5 °C e 27.5±O.5 °C, deparamos com diferen~as significativas quer na 

longevidade dos adultos, quer na percentagem de emergencia e quer no seu "sex-ratio", 

para alem da grande diferen~a existente no numero de dias que duram os dois perfodos de 

desenvolvimento ate a eclosao dos adultos. Quanto ao numero de casulos obtidos par 

larva, a influencia da temperatura parece nao ser muito importante. 
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