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RESUMO: 

Nos Ac;ores, durante as tres ultimas decadas, 0 aumento da monocultura de pasta
gem e as condic;6es abi6ticas favoraveis ao desenvolvimento de Mythimna unipuncta 
(Haworth) (Lepidoptera, Noctuidae) contribuiram para que este inSecto se tornasse numa 
das principais pragas agricolas da regiao. A utilizac;ao da luta biol6gica depende da 
instalac;ao de urn born sistema de predic;ao das pululaC;6es da praga, implicando este, par 
sua vez, urn born conhecimento da sua cadeia tr6fica e de todo 0 complexo planta/praga/ 
inimigos naturais. Com 0 presente trabalho pretendeu-se saber da importancia dos 
predadores generalistas na cadeia tr6fica de M. unipullcta, atraves da realizac;ao, em 1996, 
de estudos de sazonalidade e de abundancia em duas pastagens permanentes de media 
altitude de Sao Miguel, bern como, do numero de larvas de M. unipuncta predadas em 
laborat6rio. E~tes indicaram uma forte coincidencia temporal entre as densidades 
populacionais das principais especies de predadores generalistas e a praga, nomeadamente 
nos casos de Campalita olivieri (Dejean), Pseudoplwnus rufipes (De Geer) eAnysodactilus 
binotatus (Fabricius) (Coleoptera, Cara-bidae). Estas especies, juntamente com Ocypus 
olens (Muller) (Coleoptera, Staphylinidae), entre os taxa estudados, foram as que 
apresentaram as maiores taxas de consumo de larvas em laborat6rio. 

INTRODU<;AO 

Mythimna unipunta (Haworth) (Lepidoptera, Noctuidade) e considerada uma das 
principais pragas agricolas do Arquipelago dos Ac;ores. 0 aumento da monocultura de pas
tagem nas zonas de baixa altitude, onde as condic;6es abi6ticas sao mais favoraveis ao de
senvolvimento da praga,facilitou a sua proliferac;ao. As suas gerac;6es de Verao facilmente 
atingem 0 Nfvel Econ6mico de Ataque que e de 40 larvas/m2 em condic;6es de apascenta
mento (Tavares, 1989). 

o recurso a luta qufmica e, por isso, frequente, mas apresentando desvantagens 
vanas (e.g., custos do produto, contarninaC;ao do ambiente, criac;ao de resistencias por parte da 
praga, morte dos inimigos naturais) (Vieira, 1992). A luta biol6gica surge entao como urn dos 
metodos altemati vos mais recomend:iveis; no entanto, a sua eficacia passa pela instalaC;ao nos 
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A<;ores de urn meio de predi<;ao das pulula<;5es de M. unipuncta. 0 que implica necessana e 
especificamente urn born conhecimento da sua cadeia trofica e de todo 0 complexo plantaJ 
pragalinimigos naturais. 

Urn dos grupos dos Artropodes com interesse em luta biologica e, com efeito, 0 dos 
predadores entomofagos, incluindo as especies generalistas de insectos e aracnideos (Vincent & 
Coderre, 1992). A sua impOItancia na r6gula<;ao de pragas fitofagas foi ja demonstrada em 
vcirios agroecossistemas. Emcondi<;5es decampo, foram encontradas correla<;5es significativas 
entre a actividade dos coleopteros (Brust et aI., 1986). 

Laub & Luna (1992) observaram que apos a presen<;a de numeros elevados de 
van as especies de carabideos e aracnideos, se seguia urn decrescimo da abundancia de M. 
unipuncta. Por outro lado, os danos causados pelas larvas da praga nas plantas de milho 
em zonas onde eram removidos os predadores, foram significativamente maiores do que 
nas zonas onde estas estavam presentes (Clark et aI., 1993). 

Nos A<;ores,os predadores entomofagos da cadeia tr6fica de M. unipuncta. tern 
sido apenas objecto de alguns estudos pontuais. Com efei to, segundo Tavares (1989), Campa
lita olivieri (Dejean) e capaz de consumir mais de 50 larvas de M. unipuncta num dia, assim 
como as formigas e as forticulas sao capazes de se alimentar dos ovos e das larvas desta praga. 

Com este trabalho pretendeu-se conhecer-se quais as especies de predadores 
artropodes mais abundantes no campo e na sua sazonalidade. Atraves de ensaios em labora
torio aferiu-se quais os predadores com maior voracidade pelos diferentes estados larvares 
de M. unipuncta. 

MATERIAL E NIETODOS 

Densidade larvar de M. unipuncta - A densidade larvar da praga foi estudada 
numa parcel a de pastagem das Arribanas (250m de altitude) e noutra dos Lourais (450m), 
entre 30 de Maio e 17 de Outubro de 1996. Em cada urn destes locais foram efectuadas, 
semanalmente e de forma aleatoria, 40 unidades de amostragem de 0;25 m2 cada, para os 
estados larvares do insecto (Silva et aI., 1996). Durante 0 mesmo periodo de tempo foram 
anotadas as pr<iticas cuI turais efectuadas, nomeadamente 0 corte da erva destinado a produ
<;ao de feno ou silagem, 0 apascentamento, bern como a aplica<;ao de insecticidas. 

Abundancia e sazonalidade dos predadores - Em cada uma das parcel as de pasta
gem das Arribanas e dos Lourais, utilizadas para Os estudos de densidade, foram instaladas 
10 armadilhas "Pitfall". Foram alinhadas pela divisao do pasto e ficaram distanciadas 
umas das outras cerca de 5-7 metros. Cada annadiha consistia num copo (0 = 8 cm, h = 
12,3 cm) enterrado no chao ate a parte superior ficar ao nivel do solo, contendo uma 
solu<;ao de agua com detergente comercial e formal (4%) (Thiele, 1977; Borges, 1991). 
As recolhas decorreram entre 7 de lunho e 17 de Outubro de 1996. 

o conteudo dos cop os foi recolhido semanalmente. No laboratorio, procedeu-se 
a triagem das especies predadoras capturadas, dando relevancia as das farru1ias Carabidae 
e Staphylinidae (Coleoptera). Em particular, no caso dos aracnideao, a excep<;ao de Pardosa 
acoreensis Wunderlich (Araneae, Lycosidae), todas as restantes especies foramlratadas 
de forma global e indiferenciada. 

Ensaios de consumo alimentar - Armadilhas "Pitfall" secas foram utilizadas para 
capturar os predadores vivos, durante a ultima semana de Agosto e 0 mes de Setembro. Os 
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adultos recolhidos foram separados por especie e mantidos em laborat6rio em caixas acnlicas de 2 
litros, con tendo urn pouco de terra no fundo. Por seu lado, os estados imaturos tiveram que ser 
separados indi vidualmente, por forma a evitar fen6menos de canibalismo. Os predadores foram 
mantidos a 22 ± 1°C, 75 ± 5% de humidade relativa e fotoperiodo de 16 horas luz, e sem lhes ser 
fomecida comida ate ao momenta dos ensaios, que decorriam 48 horas depois. 

Nova taxa de artr6podes, representando alguns dos predadores adultos mais co
muns colectados nas "Pitfall", e urn estado imaturo de C. olivieri, foram testados contra 0 

terceiro, quarto, quinto e sexto estados de M. unipuncta, durante 0 mes de Setembro (qua
dro 1). As larvas de M. unipuncta usadas como presas nos ensaios, foram mantidas em 
cultura no laborat6rio, de acordo com 0 metodo de Poi tout & Bues (1974). 

Quatro ensaios de consumo, correspondentes a cada urn dos estados de M. 
unipuncta testadcs, fcram realizadcs durante c mes de Setembrc. De uma fcrma geral, 
segllill-se a metodologia de Clark et a/. J (1994), embora com algumas altera~5es no 
concemente ao numero de larvas postas a disposi~ao de cada predador no inicio dos 
ensatos. 

Cada predador foi colocado individualmente em caixas de plastico transparente 
(0 ::: 8 cm e h ::: 12,3 cm) arejadas por urn oriffcio com rede metlliica e com 0 fundo 
revesti-do com papel de filtro. Todas as caixas foram monitorizadas as 0,8, 16 e 24 homs, 
procedendo-se do seguinte modo: (i) as 0 homs (17.00 h para todos os ensaios) colocou
se em cada caixa urn numero variavel de larvas de M. unipuncta, em fun~ao do predador 
e do estado da presa (Quadro 1); (ii) as 8 horas, foi dado urn numero de larvas igual ao 
dobro do que havia sido predado durante as 8 horas anteriores, e as larvas vivas foram 
substitufdas. Larvas parcialmente consumidas foram registadas como se 0 tivessem sido 
na totalidade, e os cadaveres foram retirados; (iii) as 16 horas, urn numero de larvas igual 
ao que havia sido predado durante as 8 homs anteriores foi adicionado; (iv) as 24 homs 
terrninava 0 ensaio. Os predadores foram exc1ufdos da analise dos resultados. Urn nlimero 
maximo de 20 repeti-~6es foi feito para cada predador. 

Quadro 1 - Nillnero de larvas de M. uriipuncta (estados L3 a L6) postos it disposi«ao de diferentes preda

dores no inicio dos ensaios de consumo alimeotar * Nao foi testado 

Predador 
Larvas de M. unipuDcta 

L3 L4 LS L6 

Climpalita olivieri (Dejean) (Col., Carabidae) 15 10 5 3 

Larvas de C olivieri 10 10 * * 
OCypllS olens (Muller) (Col. Staphylinidae) * 10 5 3 

Pselldophonas rufipes (De Geer) (Col., Carabide) 5 5 2 2 

Anisodacrylus billotatus (Fabricius) (Col., Carabidae) 5 2 2 2 

Agonum malleri (Herbst) (Col., Carabidae) 5 2 2 2 

l.ngarus vernalis (Panzer) (Co\., Carabidae) 5 2 2 2 

Amara aena (De Geer) (Col., Carabidae) * 2 * * 
Pardom acoreensis Wunderlich (Araneae, Lycosidae) 5 2 * * 
Forficula auricularia Linn. (Dermaptera, Forficulidae) * 2 * 2 
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RESULTADOS E DISCUSSAO 

Densidade larvar de M. unipuncta - Nas Arribanas, distinguiram-se 3 gerar;6es 
da praga para 0 perfodo em que decorreram as amostragens, mas em nenhuma delas foi 
atingido 0 Nivel Econ6mico de Ataque. Para isso, contribuiu certamente 0 apascentamento 
de 28 de Setembro, efectuado durante a terceira gerar;ao (meados de Setembro a fins de 
Outubro) (Figura I). 
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Figura 1 - Compara<;ao da densidade larvar de M. llnipllncta entre os locais de Arribanas e Lourais. (*) 

Tratamentos qufrnicos feitos a base de Deltametrina, (Ap) Apascentamento, (C) Corte da erva 

para produ<;ao de feno. 

Nos Lourais, a primeira e terceira gerar;6es foram pouco importantes, em par
ticular a do mes de lunho (1 a gera<;ao), na qual a praga nao chegou a ultrapassar a densidade 
de 1 larva/m2. Contudo, a segunda gerar;ao, que chegou a atingir as 89 larvas/m2

, causou 
urn forte ataque na pastagem. Como consequencia, nos dias 2 e 8 de Agosto, foram 
efectuados dois tratamentos quimicos a base de Deltametrina, que reduziram a sua 
densidade para 3 larvas/m2 em 14 de Agosto (Figura 1). 

Abundancia e sazonaIidade dos predadores - N as Arribanas, a especie de cara
bideo mais abundante foi P rufipes, com 61 % dos 867 individuos adultos recolhidos. Nos 
Lourais foram as especies A. binotatus e C. olivieri, com, respectivamente, 46% e 23% 
dos 399 individuos capturados. As diferenr;as das abundancias relativas para as especies 
desta familia observadas nos dois locais foi devida sobretudo a P rufipes, pois este 
apresentou urn efectivo populacional cerca de 20 vezes superior nas Arribanas. 

As fomtigas constituem outro grupo de agentes importantes no controlo biol6gico 
de pragas agrfcolas (Brust et al., 1986; Campbell & Torgersen, 1982; Shaw et al., 1987; 
Weseloh, 1990), nomeadamente sobre M. unipuncta (Tavares, 1989). No entanto, embora 
partilhando da mesma opini ao destes autores, os val ores obtidos foram excl uidos do estudo, 
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por se considerar que as "Pitfall" nao constituem 0 metodo de captura mais adequado para 
este grupo de insectos. 

Quadro 2 - Numero total de indivfduos pOT taxa, capturados de lunho a Outubro de 1996, nas localidades 

de Arribanas e Lourais 

Taxa Arribanas Lourais 

Carabidae 
Campalita olivieri 102 91 
Pseudophonus rufipes 533 23 
Anisodactylus birlOtatus 189 188 
Agonum mulleri 28 36 
Lagarus vernalis 9 50 
Amara aenea 1 2 
Anchus ruficornis 5 9 
Larvas de C. olivieri 22 75 

Stapbylinidae 
Ocypus olens 77 7 

Arachnida 
Pardosa acoreensis 84 15 
Outros 1485 1176 

Forficulidae 
Forficula auricularia 7 6 

Analisando a varia<;ao semanal das capturas (Figura 2), observou-se geralmente 
uma coincidencia entre 0 aparecimento dos picos populacionais de C. olivieri eA. binotatus 
(Arribanas e Lourais) e P. rufipes (Arribanas) com os deMo unipuncta (Figura 1), sugerindo 
assim uma forte rela<;ao entre as densidades populacionais destes predadores e a praga, 0 
que se estende tambem para 0 total dos Carabidae (Figura 3). 0 aracnfdeo P. acoreensis 
esteve presente, principalmente nas Arribanas, durante a segunda gera<;ao da praga, 
enquanto que 0 estafikinfdeo, 0. olens, apareceu sobretudo no fim da mesma gera<;ao 
(Figura 2). 

Segundo Thiele (1977), 0 uso de armadilhas "Pitfall" e nonnalmente suficiente 
para indicar quais as especies dominantes, sendo os resultados reproduzfveis ao nfvel das 
frequencias relativas dessas especies, e constituem urn metodo fiavel para 0 estudo da actividade 
sazonal dos carabfdeos (Hsin et al., 1979). Alem disso, 0 habitat nao e "despovoado" pelo uso 
destas armadilhas (Stein, 1965 ,fide Thiele, 1977). 

Por outro lado, 0 numero de indivfduos capturados nestas armadilhas depende 
tambem da sua actividade; por isso, os resultados nao reflectem somente a abundancia 
das especies no habitat, mas tambem a sua actividade. 

Assim, nas Arribanas enos Lourais, tendo havido urn aumento do nu.mero de indivfduos 
predadores consentaneo com a maior abundancia de larvas da praga, tal po de significar urn 
aumento da actividade daqueles relacionada com a preda<;ao de M. unipuncta. 

Relativamente aos dois tratamentos qufmicos feitos na pastagem dos Lourais, os 
resultados nao 110s permitiram tirar conclus5es sobre a sua influencia nos predadores. 

Ensaios de consumo alimentar - Todas as especies utilizadas nos ensaios de con sumo, 
a excep<;ao de F. auricularia, atacaram e consumiram pelo menos urn estado larvar de M. 
unipuncta (Quadro 4). C. olivieri (adultos e larvar) apresentou os maiores nfveis de consumo, 
seguido de 0. olens e P. rufipes, esta ultima considerada uma especie granfcola. 
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Figura 2 - Varia~ao semanal da popula~ao de adultos de C. olivieri, P rufipes, A. billotatus, P acoreensis 

eO. olens, bern como das larvas de C. olivieri entre lunho e Outubro de 1996 nas Arribanas e 
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Quadro 3 - Ntimero medio (X) e respectivo desvio-padrao (dp) de larvas do terceiro, quarto, quinto e sexto es

tados de M. unipuncta consumidas em 24 horas por diversas especies de predadores. n= numero de 

repeti"Oes, - ::: Especie nao foi testada para 0 estado indicado. 

L3 L4 LS L6 

Predador n X±dp n X±dp n X±dp n X±dp 

C. olivieri 10 70.6±4.48 20 44.8S±S.2S 20 21.1±S.S4 20 9.8S±3.24 

O.olens - - 7 12.S7±3.1S S S.S2±1.3 7 2.S7±1.81 

P. rujipes 20 lS.4±3.74 20 8.6±3.0S 20 l.3S±1.03 10 0.6±0.51 

A. binotatus 20 7.3S±2.7S 20 1.l±0.78 20 0.6±0.S9 10 O.O±O.O 

A. mulleri 10 6.9±3.24 20 0.4S±0.60 10 O.O±O.O 10 O.O±O.O 

L vemalis 20 S.7±2.38 20 1.0±0.91 10 0.2±0.42 6 0.5±0.S4 

A. aenea - - 2 1.0±0.0 - - - -

P. acoreensis 10 3.4±1.26 12 0.2S±0.62 - - - -
F. auricularia - . 4 O.O±O.O - - 4 O.O±O.O 

Larvas C. olivieri 20 4S±7.61 10 37.6±13.7 - - - -
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Em rela~ao a P. acoreensis, observou-se que uma parte dos indivfduos testados 
atacavam a larva imediatamente apos a coloca~ao desta a sua disposi~ao. Tal 
comportamento, assemelha-se ao descrito por Roach (1987) sobre Phidippus audax (Hentz) 
(Araneae: Salti-cidae), especie em que l7% dos indivfduos realizam 0 primeiro ataque 
contra uma praga no primeiro rninuto de contacto. 

A. binotatus, A. nulleri e L. vernalis, especies de pequenas dimens6es (inferiores 
a 1 cm), preferiam os estados larvares de M. unipuncta mais jovens (L3, L4). Estes dois 
estados eram atacados e consurnidos pelos predadores, enquanto as larvas mais velhas 
(L5-L6), por se defenderem dos ataques, ficavam apenas muitas vezes feridas. Esta situa~ao 
ao ocorrer po de tomar-se desvantajosa para a sobrevivencia da praga, pois as larvas imoveis 
ou intactas nao sao facilmente reconhecidas como fonte de alimenta~ao, mas as moveis 
ou feridas tomam-se mais susceptfveis a ataques por parte dos predadores (Mitchell, 1963, 
fide Baines et al., 1990), ou a infec~6es provocadas por agentes entomopatogenicos. 

Algumas especies de carabfdeos sao capazes de consumir por dia mais do dobro 
da sua biomass a (Thiele, 1977). Observou-se muitas vezes que os elitros, nomeadamente 
em C. olivieri, eram insuficientes para cobrir 0 abdomen dilatado pela quantidade de 
alimento ingerido, 0 que nao os impedia de continuarem a alimentar-se. No entanto, 0 

facto de urn deterrninado predador consurnir urn elevado numero de larvas em laboratorio 
nao implica necessariamente que ele seja eficaz na preda~ao de larvas no campo. A 
densidade do predador, a sua acti vidade e a sua capacidade de procura sao factores 
importantes e influenciadores das taxas de preda~ao (Barney & Pass, 1986). 

Como nota, registe-se que alem de F. auricularia, capaz de consurnir mais de 
200 ovos por dia, tambem P. rufipes, A. binotatus, A. nulleri e L. vernalis mostraram 
predar os ovos de M. unipuncta. 
CONCLUSOES 

Os resultados obtidos nas duas pastagens permanentes de media altitude de Sao 
Miguel (Arribanas e Lourais) para a sazonalidade e abunda.ncia das Principais especies de 
predadores identificadas (carabideos, estafilinfdeos aracnfdeos e forticulas), evidenciaram 
uma forte coincidencia tempo tal entre estes e a praga. Sao exemplo disso os carabfdeos C. 
olivieri, P. rufipes e A. binotatus. Em laboratorio, estas especies, juntamente coIllJ)",.QI~ns, 
foram as que apresentaram as taxas de consumo mais elevadas de larvas de M. unipuncia. 

Os predadores desempenham indiscutivelmente urn papel importante no controlo 
efecti vo de M. unipuncta. Tal, devera ser estudado de fonna mais aprofundada em condi~6es 
naturais, dando enfase particular as taxas de preda~ao desses entomOfagos num contexto 
de rela~ao plantaJpragaiinimigos naturais e numa perspectiva da sua futura aplica~ao em 
program as de luta biologica. 
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