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o PROCLEf-1A DA nU\CARTA DAS PASTACUJS" 

NA ILHA DO PICD (ACORES) 

Registado como pertencente a Fauna entomologica dos 

/~ 90 res po reI G SON ( 191 5 ), oLe p i d 6 pte r 0 rJ 0 C t u ide 0 ~ t him n a 

i:~)rphis) .unipuncta HA.·JORTH e conhecido vulgarmente por IIla

garta das pastagens" (a army-worm dos entomologistas ,l\merica

nos). Devido ao seu caracter endemico e ciclico, vem-se veri

Ficando um aumento progressivo das popula90es desta praga, 

4ue culminou em 1970 com urna infesta9~0 sem precedentes. 

Durante a ~poca estival as culturas de gramineas, a 

comec,;:ar pelo trigo, foram atacadas seriam8nte passando a pra-

9a para 0 milho e depois para as pastagens. As ilhas mais a

feccadas fOl:'arn 0 Faial, Craciosa G S. f1iguel. Nes ta Lil tima, 

as 8stragos foram os mais elevados. Desde esta ~poca e devi

do ao desaparecimento progressivo das culturas de trigo e mi

Iho, substituidas por pastagem, a praga adaptou-se de forma 

notavel a ~sta ultima, s6 esporadicamente aparecendo noutras 

culturas. Esta adapta9~0 da praga a pastagem chamou para ela 

a aten9~0 do sector agro-pecuario 390reano, sendo a sua pre

sen9a oQservada com diferentes densidades em todas as ilhas 

do drquipslago. 

Teil10s verificado que as larvas de Ii. unipuncta apre

sentam indicios de possuirem uma diapausa facultativa. Isto 

~: no campo, sob condi95es climatericas adversas, os ultimos 

estados larvares podem apresentar diapausa, apresantando-se 

as L5 e La enroladas sobre si proprias e inactivas. Trazidas 

para laboratorio, sob condi90es de temperatuLa, fotoperiodo 

e humid~de relativa favoraveis (22 Q C ± 2Q C, fotofase de 16 

horas e H.R. lO~) estas larvas em diapausa reactivam 

e iniciam um cicIo bio16gico normal. No campo, esta reacti

va9~0 inicia-se no principio da Primavera (GAR:IA i TAVARES 

1979, em publica9~0). 

~ITUAC~O GERAL DE M. UNIPUNCTA 

Em 1976 veriFicou-se uma invas~o anormal da praga 

em estudo na ilha do Pico. ~. unipuncta provocou em divers~ 

culturas, principalmente milho e pastagens, urna destrui9~0 



que em certas zonas da ilha. teve certa gravidade. 

Em 1977, a ilha de S. Jorge sofreu um ataque inten

so desta praga, a qual, j~ntament8 com um periodo de seca (8 

sublinhamos que estes periodos favorecem as explosoes popu

lacionais de ~~himna) tev8 consequencias economicas muito 

negativas, obrigando mesmo certos criadores de gado a reduz~ 

os seus efectivos. 

Uma vez que nos faltavam 81ementos sobre a situagao 

dests praga na ilha do Pico, aproveitou-se uma desloca~ao de 

estudos eco16gicos aquela ilha para procurar esclarecer cer

tos aspectos dos estudos de base necess~rios. A ~poca da des-

10ca~30, de 21 de Setembro a 9 de Dutubro, n~o foi a mais 

propria para as observagoes de campo, pois as maio res popu-

1~93es da praga e dos seus inimigos naturais na regi30 Ago

res occrrem em meados dB Agosto. Os resultados obtidos, de 

que damos conta neste trabalho, tem por fim contribuir para 

urn melhor conhecimento da acologia da praJa e dos possiveis 

m~todos de combate 3 empregar, dentro dum esquema de luta 

intsJrada. 

MATERIAL E METODOS 

o material empregado ~ relativamente simples e vem 

descrito em pormenor num dos nossos trabalhos (CARCIA & TA

VARES 1977). 0 essencial ~o m~todo consiste numa contagem 

das larvas encontradas em areas de 1 metro quadrado, onde a 

pastagem ~ pr~viamente cortada com urna t~soura de relva, pa

ra facilitar a procura das larvas. 

Recentemente, pens~mos utilizar outro m~todo de a

mostragem. Consiste est8 em usar um cilindro de ~r8a conhe

cida (po ex., com 30 cm de di§metro) que permite retirar uma 

amostra cornpleta, que inclui a terra e a vegeta~30 correspon

dente. A vantagem deste processo e a possibilidade de se po

der levar a amostra para exame em laboratorio, evitando a 

contagem no campo. 

A contagem das larvas de ~. unipuncta incidiu sobre 

os 8stados larvares de facil observa930 (do L2 ao L6) po is 

0$ Ll, sendo muito pequenos, s~o de dificil observa930 no cam· 

po. 

A contagem dos parasitas larvares (Apanteles mili

taris 0ALSH: Himen6ptero, 8raconideo) que aparecem na natu-



reza com bastante frequencia, foi efectuada simultaneamente 

com a amostragem das larvas de Mythimna 0 incidiu sabre as 

casulos tipicos do genera Apanteles, cuja car branca e a as

pacta lanoso sao facilmente referenciaveis. 

o aspecto eco169ico do trabalho incidiu particular

mente sobre a influencia que 0 tipo de pastagem (melhorada 

ou nao melhorada) a altitude (acima ou abaixo dos 600 m) e a 

exposigao aD Sol (Norte ou SuI) exercem sobre a densidade d~ 

pODula908s da praga e do seu inimigo natural. 

03 elementos climato16gicos dos locais de amostra

gem nao puderam ser considerados, por falta de cobertura da 

ilha do Pico pelos servigos meteoro16gicos locais. 

03Jl~VA~5ES DE CAMPO 

Os resultados das amostragens de campo para 0 hos

~ed8iro (~. unipuncta) e 0 seu parasita (A. militaris) cons

tam dos quadros do anexo I. 

De notar que a contagem do parasite ~. militaris se 

faz pelos seus casulos, nao s6 por facilidade de amostragem, 

como ja indicamos anteriormente, mas tambem por sar pratica

mente impossivel referenciar no campo 0 insectb perfeito, da

da a Sua grande mobilidade 8 reduzidas dimensoes (3 mm de 

camprimento aproximadamente). 

Os resultados correspondem a um total de 120 amos

tragens em pastagens melhoradas B 107 amostragens nas nao 

melhoradas. 

Verificamos que nas pastagens melhoradas, conforme 

se verifica atraves dos quadros em anexo, as diferen9as en

tre os numoros m6dios de larvas de M. unipuncta encontrados, 

n50 nos parecem significativos, q~er se trate de pastagens 

com exposigao Norte ou SuI, ou ~s diferentes altitudes con

sideradas. 

o mesmo j6 nao ~contec8 nas pastagens nao melhora

das, em quo se verifics que a altitude e um factor limitan

te do nGmero de larvas de j. unipuncta. Neste caso, verifi

C3-SG que 0 numero de larvas, Bcime dos 600 m, se reduz sen-

sivelmante para metada. 

A exposigao Norte ou SuI nao parece ter qualquar 

influ~ncia no numero de larvas encontradas n8st~s pastagens 

nao mGlhor3d3s. 



Aspecto das pastagens de altitude, parcialmente melhoradas . 



Durante as amostraguns, verificou-S8 uma predomin§n

cia do segundo e terceiro 2stados larvares, 0 que ~ indicio 

da 8xistGncia de ums gera930 outonal. Os adultos desta gera-

950 aparecerao por volta de meados de Outubro. 

No quo respeita 0 parasita da lagarta, 0 himen6pte

ro Apantaies militaris, temos a considerar que a sua naior 

donsidade foi verific:Jda n3S pastag8ns nQo mulhoradas (core::: de 

28 casulos por metro quadrado). Nas pastagens melhoradas, a 

sua densid2de apresentou-se mGnor (cerca de 21 casulos por 

Iiletro quadrado). 

Tanto a exposi9ao ao Spl, como as altitudes consi

doradas j parecem nao tar influencia sobre a d8nsidade do pa

rasita. 

Nas pastag8ns mt:lhoradas 7 para duas lc.rvas da lagar

to das pastagens encontramos ~ parasita larvar. 

i'Jas p:}stagens nao melhorados 9 para ~ LHva da la

]arta 7 encontramos cerca dE:' trBs parasitas larvares. 

Isto mostr2 ~os quo a intervGn930 do Homem no melho

ramento das ~astagens, provocou urn desiquilibrio bio16gico 

que ~ f~vor1vel ~ praga. 

~s CQusas dGste desiquilibrio 8stao cartamente li

gadas ao desnparecimento de certas plantas expontSneas, no

meadamentc infostantes 7 que podem servir de locais de re

f<igio dos p2rClsitQs entomcSfCJgos. Por outro lado, '3 melhori3 

da qualidad2 das gramineas qUe compoem a pastagem, fornece 

uma molhor dieta ~ praga e f3vorece 0 dasanvolvim8nto dCst3. 

provoC210 inCJvitav21 Blilprego dos meios quimicos 

d~ luto 1 qu~ v~o limit3r as popul~95as de 8ntom6fGgos,nor

~~lm8nt8 mais sensivGis aos pesticid3S do que a praga. 

Dod0mos dizBr que (3 ilha do Pico reune condi908s pa

l:' 2. q U 8 Cl P r Cl 9 a [1 y t him :13 ~~ U n c t 3 H A l1. con tin u 3 Q des en v ol

ver- S8, sobretudo S8 aumentsr 0 nGmero de pastagens melho

r3d2s. Tal racto implicar3 port3nto um esfor90 no sentido de 

se ruaquilibrsr a ~cologia das pastagens, nom8adamanta com 

o emprcgo d8 luta biologica, introduzindo novos inimigos na

turais da lQgarta das pasta]3nS, como os parasitas ocSfagos 

do g8n8ro Trichogramma. A pequena 2rea de pastag2ns melho

radas (cercs de 1500 hQctar8s)favor8c8r~ bastantB 8stas futu

ras opera90es, para ClS qU3is ~ nacess3rio 0 prosseguim2nto 

dos 8studos Dcologicos. Pens2mos que osServi90s Agricolas 

loc2is dovsr50 manter sob obsGrVa9~0 atenta a 8volu9ao da 



pra92, sobr3tudo nos locais onde ~ area de pastagem melhora-

de f6r aumentada. 

Algumas solu908s simples poder50 desd8 ja ser uti

lizadas para impedir um eventual desenvolvimenta anormal da 

prega e assim um in~til e prejudicial emprago de pesticidas 

polivalentes, nomeadamente os d2 alta toxicid2ds, as quais 

nem sompre sao as mais indicados. 

Assim, preconisamos que: 

- ssjam feitas regularmente, 30 langa do ana, amos

tragens das larvas de ~. unipuncta e dos casulos de A. mil i

~is, para se poderom ter em conta as casos em que a rela .... 

950 hospedeiro/parasita ~ favor~vel ao parasita, 0 que dis

pensa a ~mprego de pesticidQs; 

- quando a rela900 hospadeiro/parasita favorecer 0 

hospcdeiro, sando a n~m8ro m6dio do larvas de lagarta pOI' me

tro qusdrado, superior a 40, devera em pricipio efectuar-se 

um trat8mGnto com um pesticide 8specifico da toxicidade re

duzid3.; 

- quando for necessario ompregar um tratamento qui

mica, este devers ter em conta as locais da pastagsm onds 

normalmente se encontr3m maiores infesta90es (caso d3s "bos

tsiras" 8 das zonas com 8rvas mais alta, assim como as zonas 

de urva aca~ada); 

- devem efectuar-se pr~ticas culturais de hamoge

neiz3g30 das pastagons, tais como cortes de erva a interva

los r2'juL:nes E a corte das moitas IIbosteiras H 8 das zonas 

8m quo] apos a apascentamento, a erva permanece alta~ ten

dcndo mais tarde a ocamar (ostas sao nicho ecologico prefe

r8ncial das larvas de ~. unipuncta); 

- devem utilizar-se sebes de 8epar39~0 entre os di-

v8rsos calhoes das pastagens, onds devera p~rman8cer uma ve-

9ot3930 expontanea que sirva de refugio a fauna do complexo 

predador 8 parasit2rio, permitindo urn controlo bio16gico na

tural. 

~o futuro] D prosscguimento dastes 8studos 6sclare

c8r~ mulhor 0 tipo de aC908s a dasGncaduar, duntro de urn 

quadro d~ luta integr~da. 



o Pico - vista N - \'1 e ?astagens. 

Aspecto das -,in1[3:, ::ovott U cJsta\V, per!O da Madalena. 

Zona piarr:iiIic~: ~G Nor[~ do Pico . .. 
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ANE XO I 

LACARTA DAS PASTACENS 
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CASULOS DO PARASITA DO GENERO APANTELES 

expos. 
, n Q • de a- i media de I 

altit. l I I 
1 mostrag 8nst larvas/~ I 
f ' i I ! t 

N 

, j ; 

600 m! 37 : 24 . :,.. ... . ' .. --~-.- --. +~ .. .. ~ .. '--' ._--" -... _ ... ----!. . . .. --_.- .... ,". ,,- .---; 

! 600 m 1 35 : 20 ; I . 

~ 
, ~ 
j-<t; 

I § 1 
, tr:: i 
I H 1 600 m 

~_ I! ~=:j. . I , 
26 18 

. 
I 

.- ---.: , , 

media POI'; media! 
i ~ 

exposi9ao 

22 

2.0, 5 

tot a ll 
\ 

I 
I 

1 
21, 2 ~ 

~ I ,-- S !---60-6-';;"-r-" 22-- '- -'-'1 "'- - '-23 
8 ~I __ -+ ________ ~I ______ ~ __________ ~i ______ ~==~~. -----~----,r----~ 
(f) , ,I 
~ ! ~ : 600 m! 27 ! 

; ~ N t '--'-- ' - '- -+- ' - -~---r 
f ~ : 600 m I 20 i 
, 0 
! ..... ' 

I ~ I I iCil 600 2r" l 
-4 m . 0 " 
~ S -+ ... -. --~'-~ I 6 600 m i 26 ! 

1 l<!; I' Ii' 
( iZj -' 

27 

26 

23 

31 
j 

! 
j 

26, 5 

27 

i 
I 

26, 7:i 
l 


	Untitled 1
	Untitled 2
	Untitled 3
	Untitled 4
	Untitled 5
	Untitled 6
	Untitled 7
	Untitled 8
	Untitled 9
	Untitled 10

