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SUMMARY 

A diffusive olfactometer was used to test two species of 
aphidophagous Cocdnellids, Coccinella sepumpunctata and 
Adonia variegata. Three aphid species, AcyrUJsiphon pisum, 
Megaura viciae and Aphis fabae were offered to the predators 
and preference data were statistically tested. Conclusions show 
a net preference f{)r aphid-infested plants, when compared to 
non-infested plants. The device also helps the choice by the 
predator, when offered two different aphids used in laboratory 
diets, Megaura viciae and Aphis fabae. 

* Trabalbo realizado na Estacao Agron6mica Nacional (Oeiras). 
entre Janeiro e Julho de 1982. Apresentado ao I Congresso Iberico de 
Entomologia, Le6n (Espanha), 6-11 de Junho, 1983. 
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RESUMO 

Urn olfact6metro de difusao usado para testar duas especies 
de Coccinelideos a fidifag()S, CoccineUa serptempunctatg e Adonia 
variegata, revelou-se eficaz. Foram oferecidas aos predadores 
tres presas diferentes: Acyrtosiphon pisum, Megoura viciae e 
Aphis IOOae. Os dados fDram tratados estatisticamente. AJ5 con
clusoes mostram que existe UIlIla preferencia nl.tida pelas plantas 
infestadas com afideos, quandocomparadas com plantas nao
-infestadas. 0 aparelho tamb&r1 ajuda a escolha do afl.deo pelo 
predador, como se verificou com dois afideos usados na dieta 
laboratorial, Megoura viciae e Aphis labae. 

1 - INTRODUCAO 

o uso de 0lfact6metros em estudos de entomologia aplicada 
tern demonstrado a utilidade destes dispositivos, no que res
peita a procura do hospedeiro pelo seu inimigo natural. 

JOURDAN (976), citado par ANUNCIADA-FERREIRA 
0!}80) distingue dois tipos: os olfact6metros de escoamento e 
os de difusao. Em trabalho anterior realizado em Angola 
(GARCIA 1974) utilisamos com resultados positivos, urn o]fac
t6metro simples de difusao, seguindo urn modelo de COLBURN 
e ASQUITH (1970). 

A nossa preocupa~ao em encontrar metod os complemen
tares para estudos de selec~ao de Coccinelideos afidifagos 
(GARCIA 1976) com vista a sua utiliza~ao em luta biol6gica, 
levou-nos a conceber um novo modelo de olfactometro, de 
dimens6es bastante maiores que 0 anterior e empregando meios 
mais aperfei~oados. 

SegundD FERRAN (1983), a visao parece desempenhar urn 
papel determinante na captura das pres as pelos Coccinelideos 
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adultos. Ja as larvas parecem procurar a presa ao acaso 
(BANKS 1954, in FERRAN 1983) emibora possa talvez existir 
urn quimiotactismo a curta disancia (STUBBS 1980, in FER
RAN, up. cit.). 

A nossa experiencia de Angola, com Coccinelideos dos algo
doeiros, determina certas duvidas quanto ao papel do acaso e 
da visao no comportamento predador dos adultos. Dai 0 termos 
construido urn olfactometro cujas dimensoes e modelo de cons
trur;ao limitam 0 emprego da visao e a busca ao acaso, favo
recendo pelo contrario mecanismos especificos de busca, cujo 
esclarecimento nos parece ainda por fazer. 

2 - MATERIAL E METOOOS 

o olfact6metro por nOs .construido e constituido por cinco 
caixas cilindricas, com 25 em de altura e 17,5 em de diametro, 
de material plastico transparente. ;A tampa das caixas e amo
vivel e apresenta apenas wn rebordo de 1 em, sendo 0 restante 
formado por rede fina de cobre, para permitir urn amplo 
arejamento. 

Os cinco cilindros estao dispostos do seguinte modo: wn 
ocupa a posir;ao central, os quatro restantes, numerados de 
1 a 4 estao dispostos nos angulos de urn quadrado com 1,20 m 
de lado e sao design ados por satelites. Os satklites ligam-se 
ao cilindro central por tuba plastico trans parente de diametro 
interior igual a 32 mm e com uma espessura de 8 mm. 0 con
junto esta integrado numa armar;ao de cantoneira perfurada, 
tipo «Dexion», com uma altura de 80 em e cerca de 1,20 m de 
lado. Esta armar;ao permite a suspensao de duas armaduras 
com 2 lfunpadas f.luorescentes cada uma, assim como do term6-
metro e higrometro. 

o aspecto de conjunto e 0 da Fig. I-B. 
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Os Cocdnelideos adultos, em grupos de 30 para cada 
ensaio, eram colocados no cilindro central. A «sex-ratio» res
peitada roi de 1:1. 

Nos satelites, colocavam-se alternadamente vasos com fa
veiras jovens (Vida Jaoo major) infestadas com 0 Afideo 
escolbido e vasos apenas com a planta. 

Num dos ensaios, usaram-se as faveiras, mas com duas 
especies de Afideos em oposi!,;ao, Megoura. viciae BUCKTON 
e Aphis Ja.bae SCOP_ Em quaJquer dos casos, a disposi!,;ao 
das fontes de atrac!,;ao a c-omparar era sempre em cruz, 
p. ex. uma das fontes nos satelites 1 e 4 (em Huha) e outra 
nos sarelites 2 e 3 (em linha -cruzada com a anterior). 

Foram efectuadas duas observa!,;oes diarias, uma as 11 ho
ras, e outra as 16 horas, sendo 0 inicio dos ensaios a esta h~ra. 
A dura!,;ao das observa!,;oes estendia-se sempre por urn periodo 
de 72 horas. Os adultos mortos entre ensaios, eram retirados, 
sendo os restantes recolocados no cilindro central, ate se atin
girem as 72 horas. 

A contagem dos adultos presentes nos sarelites era registada 
em fi.ohas apropriadas. As condi!,;oes ambientais eram contro
ladas no inicio de cada observa!,;ao, nomeadamente no que se 
refere a temperatura, humidade relativa e intensidade de ilu
mina!,;ao. 

Inicialmente, utilizamos ventila!,;ao for!,;ada, aJplicando urn 
pequeno exaustor electrico it tampa do cilindro central. Este 
sistema foi imediatamente abandonado, pois causava a imobi
liza~ao dos adultos junto a rede da tampa. 
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Fig. 1 - A - Olfactometro usado em Angola (1974) 
B - Olfactometro actual (1982). 
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3 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

3.1 . Influencia de Acyrtosiphoo pisum sobre Coccinella sep
tempunctata 

Esta prime ira experiencia serviu para · testar 0 olfact6-
metro relativamente it acc;ao exercida pelo afideo Acyrtosiphoo 
pisum HARRIS sobre a conhecida joaninha dos sete pontos, 
CoccineUa septempunctata L. 

o suporte vegetal foi a faveira, Vida jaba major. Nos 
satklites testemunha do olfa{:tOmetro, foram colocadas apenas 
as plantas envasadas, sem afideos. 

As condic;oes ambientais foram as seguintes: temperatura, 
24° + 10 C; humidade relattva, 79 ± 1,4 %; luminosidade, 
540 ± 60 lux. 

o fotoperiodo foi de 24 horas, durante os 3 ensaios. 
Assinaladas as presenc;as dos adultos nos diferentes sate

lites e ensaios, encontraram-se os resultados express os nos 
grMicos {:umulativos da Fig. 2. 

'I'd. 
preSfl'1t.CS 

d"" 
cdull05 

Fig. 2 

'2 3 Ensc.io$ 
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ApaTentemente, a analise grMica dos valores cumulativos 
nao oferece duvidas quanta a preferencia de C.7. punctata em 
relac;ao a A. pisum. 0 nfunero de presenc;as nos satelites apenas 
contendo a planta e significativamente menor. 

Tratando-se no entanto de apenas 3 ensaios, com poucos 
valores, portanto uma amostragem muito pequena, resolvemos 
testar os resultados com uma verifica~o estatistica nao-para
metrica (teste de Mann-Whitney). 0 valor de ,I ZI = 1,964, supe
rior portanto a 1,96 (nivel de seguranc;a de 95 %) mostrou-nos 
a significancia dos resultados. 

A presenc;a de Acyrtosiphan pisum exerce pois atracc;ao 
sobre CoccineUa.. septempunctata e esta influencia pode ser 
quantificada significativamente. 

3.2. In1'luencia de Aphis jaboo sobre Adonia variegata 

Esta eXiperiencia correspondeu a uma serie de 6 ensaios. 
Utilizou-se 0 coccinelideo Adonitl variegata GOEZE, cujos adul
tos foram recolhidos em plantas expontaneas da regUio de 
Lisboa, principalmente Compostas (cardos). De notar que no 
Verao a abundancia de Adonia em estivac;ao nos cardos, agru
padas sob a protecc;ao das folhas secas e espinhosas, e muito 
grande, mesmo em plena cidade de Lisboa. 

Readivados em laboratOrio, os adultos de Adonia variegata 
foram ensaiados no oLfadometro,tendo como fonte de atracc;iio 
Aphis jabae SCOP., sobre Vicia jaba major. Os satelites teste-
munha -continham a.p€nasa planta. 

As condic;oes ambientaisfora'rn: temperatura, 34,70 + 0,60 C; 
humidade relativa, 73,3 + 3,20 C; luminosidade, 480 ± 180 lux; 
fotoperiod0, 24 horas. 

Os valores cumulativos das presenc;as dos adultos junto as 
fontes atradivas podem ver-se no grM'ico da Fig. 3. 0 teste 
estatistico de Mann-Whitney foi concludente, rejeitando a hipo
tese nula ao nivel de 5 % (I ZI = 2,24). 
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N'd~ 
preoseonCQ& 

dos 
adultos 

J. 

Ensaios 

Fig. 3 

Atendendo a que 0 numero de amostragens nos varios 
ensaios foi de 12, aplicamos tambem urn teste de Student (teste 
«b». Os resultados foram stgniiicativos, situando-se 0 coefi
ciente de seguranr;a entre 99 e 99,5 %. 

Parece evidente que Adonia variegata reage significativa
mente a :presenca de Aphis 1000£. 

3.3. Influencia de Megoura viciae sobre Adonia variegata 

Realizaram-se 6 ensaios, opondo 2 satelites com Vicia 100a 
infestada por Megoura viciae BUCKTON a 2 outros conten<lo 
apenas os vasos com a planta. 0 preda<lor utilizado foi Monia 
oorie<gata, cujos adultos foram retirados directamente do 
caffilPo, onde se encontravam em dormencia estival. 

As condic5es ambientais foram: temperatura 24,(}7° ± (},4o C; 
humidade relativa, 73 ± 1,5 %; luminosidade, 48() + 80 lux; 
fotoperiodo, 24 horas. 

Nao e claro, ao abservar-se 0 grMico dos valores cumula
tivos da figura 4, que tivesse havido uma aCCao siJgnificativa, 
pel0 menos ao nivel dos 3 primeiros ensaios. Essa caraderis-
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Fig. 4 

tica roi evidenciada pelo tratamento estatistico .dos dados. 
o teste de Mann-Whitney revelou a aceitac;:ao da hipotese nula, 
com I Z I = 1,52, portanto bem menor que 1,96 (valor corres
pondente a um coeficiente de seguranc;:a de 95 %). 0 teste «1;» 

deu-nos um valor significativo ao ruvel 10 % (valor des per
centis igual a 1,557, portanto com urn coeficiente de seguranc;:a 
entre 90 e 9'5 %). A analise das medias da-nos 6,67 ± 4,63 
para M. viciae e 3,17 ± 2,14 para as plantas sem pulgao. Os 
d€svios padr5es sao superiores a metade da media, logo 0 teste 
nao nos parece suficientemente seguro. Deve admitir-se que a 
atracc;:ao exercida por M. vic~ sobre Adonia variegata nao e 
signifkativa . 

3.4. Comparac;:Ao do poder de atra<:c;:ao de Aphis fabae e 
de Megoura viciae sobre Adonia varieoata 

Este t€ste era para nos 0 mais importante. Tratava-se 
de saber como seleccionar um predador afidifago, em relac;:ao 
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a duas presas que constituiam a sua dieta alimentar em 
labor at6ria. 

Efectuararn-se 6 ensaios, tendo-se registado 245 presen~as 
de adultos de Adonia junto de Megoura viciae e apenas 162 em 
Aphis fabae (medias respectivas, 40,83± 13,70 e 'l:l -I- 12,56). 
Tratando-se de urn caso ttpico de dados emparelhados nas 
mesmas condi!;oes (T = 24,8 -I- 0,60 C; HR = 78,6 -I- 2,2 %; 
luminosidade = 460 -I- 40 lux; fotoperiodo = 24 horas) 0 teste 
de Student era 0 mais aconselhado. Os resultados foram alta
mente significativos, com urn coeficiente de seguran!;a entre 
90 e 95 % (t = 1,66) para os valores cumulativos (grafico da 
fig. 5) e entre 95 e 9'7,5 % (t = 2,178) para os valores expe
rimentais emparelhados. 
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A reJel~ao da hipotese nula e evidente, como alias se 
depreende da analise grlifica. 
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Adonia wriegata pode assim ser seleccionada como pre
dador preferencial de Megcrnm viciae em relac;ao a Aphis fabae . 
Este facto e ainda mais de notar quanta FERRAN (1983) ci
tando CANARD (1973), indica Megoum viciae como sendo urn 
afideo de «IIla qualidade», provocando a esterilizac;ao dos ma
chos de Chrysopa perla, embora nao modifique as quaUdades 
reprodutoras das fe-meas. 

4 - CONCLUSOES 

1 - 0 olfact6metro montado por nos revelou-se eficaz e 
susceptivel de aperfeic;oamentos. 

2 - Os ensaios que colocaram frente a frente, em relac;ao 
a urn predador afidifago, uma associac;ao pulgao-planta e ape
nas plantas sem afideos, mostraram sempre preferemcia do 
predador pela presenc;a do pulgao (exceptua-se 0 caso Adonia 
va:riegata - Megoura viciae, cujos dados estatisticos nao ofe
recem confianc;a). 

3 - 0 olfad6metro mostrou-se importante ao indkar qual 
a preferemcia de urn predador em presenc;a de dois pulgoes que 
constituiam a sua dieta em laborat6rio. 

4 - Imp6e-se estudar melhor as relac;oes trMkas entre 
Adonia variegata e Megoura ViCMze, que parecem conter pontos 
duvidosos, utilizando criterios precisos de con sumo alimentar 
(FERRAN 1983). 
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