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RESUMO 
Apanteles militaris (Walsh) e 0 mais importante parasit6ide larvar de Mythil1lna 

llnipuncta (Haworth) em todas as ilhas dos A<;:ores. Pretendendo-se saber do modo de 
actua<;:ao deste parasit6ide larvfcola, procedeu-se ao estudo semanal da sua abundancia e 
a do seu hospedeiro natural. Numa tentativa de compreender onde se encontra este parasi
t6ide durante 0 Invemo, realizamos ensaios de parasitismo, em condi<;:6es controladas, 
utilizando como hospedeiros larvas de Noctua pronuba L., Peridroma saucia (Hb.), Xestia 
c-nigrul1l (L.), Spodoptera littoralis B., Agrotis ipsilon (HUf.), Heliothis amligera (Hb.), 
Sesamia Ilollagrioides (Lef.), Autographa gamma (L.) e Pieris brassicae azorensis Rebel. 
Estes Lepid6pteros foram seleccionados por existirem nos bi6topos que sao ocupados por 
M. unipullcta, apresentarem uma densidade importante nas condi<;:6es ambientais dos 
A<;:ores ou por serem hospedeiros de parasit6ides pertencentes ao mesmo genero. Para 
alem de M. unipullcta, apenas S. nonagriodes eA. gamma apresentaram uma percentagem 
muito reduzida de larvas efectivamente parasitadas, 10 e 12,5%, respectivamente. Assim, 
a popula<;:ao a<;:oreana de A. militaris apresenta uma grande especificidade em rela<;:ao ao 
seu hospedeiro natural. 

Palavras-chaves: Apallteles l1lilitaris, Mythim.na unipullcta, especi ficidade 
parasitaria, hospedeiros altemativos. 

INTRODUc;Ao 
Tendo por objectivo 0 controlo biol6gico de Mythimna llnipuncta (Haworth) 

(Lepidoptera, Noctuidae), vulgarmente conhecida como lagarta-da-pastagens, no Arqui-pelago 
dos A<;:ores, foram efectuados diversos estudos de campo (Garcia & Tavares, 1980; Tavares, 
1989; Oliveira, 1991; 1996) que levaram ao conhecimento de urn seu parasita larvardenominado 
Apanteles militaris (Walsh) (Hymenoptera, Braconidae). Este tem-se revelado urn dos 
control adores naturais mais eficazes da praga, em todas as Ilhas do Arquipelago (Oliveira, 1996). 

Segundo Labeyrie (1966), a escolha do hospedeiro feita por uma femea entom6faga 
e, na maior patte dos casos, uma selec<;:ao do meio al imentar capaz de assegurar urn perfei to 
desenvolvimento dos seus descendentes ate ao estado imaginal. 

o grau de especificidade dos parasit6ides em rela<;:ao ao hospedeiro, ou a procura 

259 



do hospedeiro, e de grande importancia para 0 desenvolvimento do controlo biol6gico de pragas 
agricolas. Na pratica, e em genu 0 mais especffico dos inimigos naturais, aqueJe que e seleccionado 
nos projectos de controlo biol6gico c1assico, de modo a manter-se 0 equillbrio do ecossistema 
natural (Miller & West, 1987). No entanto, para a multiplica~ao em massa dos parasit6ides e 
muitas vezes necessano encontrarum hospedeiro altemativo de faci] manipula~ao que perrnita a 
obten~ao de indivfduos de boa qualidade com urn custo reduzido. 

o objectivo deste trabalho foi veri fic ar 0 comportamento de A. militaris na presen~a 
de diferentes estados larvares de alguns Lepid6pteros, existentes nos mesmos bi6topos que sao 
ocupados por M. unipuncta e que apresentam llma densidade importante nas condi~6es 
ambientais dos A~ores ou ainda por que sao hospedeiros de parasit6ides pertencentes ao mesmo 
genero. Para aIem da observa~ao deste comportamento, foi analisada a existencia ou nao de 
postura nestas mesmas larvas, e em caso afirmativo, a viabilidade das mesmas. 

MATERIAL E METOD OS 
A popula~ao de A. militaris utilizada no nosso estudo foi obtida em laborat61io a 

partir de larvas parasitadas de M. unipullcta, recolbidas nas pastagens de S. Miguel. As 
larvas de Mythimna unipuncta, (Haw.), Noctua pronuba (L.), Peridroma saucia (HUb.), 
Xestia c-nig rUIn (L.), Spodoptera littoralis Bois., Ag rolis ipsilon (HUO, Heliotis annigera 
(HUb.), Sesamia nonagrioides (LeO, eAutographa gamma (L.) (Lepidopter.a: Noctuidae) 
foram provenientes de indivfduos adultos capturados no campo com 0 auxI1io de armadilhas 
luminosas do tipo Pennsylvania instaladas em trcs locais da llha de S. Miguel (Ginetes, 
Relva e Remedios) e ainda, Pieris brassicae azorensis Rebel (Lepidoptera: Pieridae) 
capturada no estado adulto em campos de Brassica oleracea L. (RoedaJes: Crucifera). 

Ap6s a emergencia das larvas de A. militan's e da forma~ao dos respectivos casulos, 
estes foram colocados em copos de vidro de 400 ml, de modo a que cada popula~ao fosse 
composta por grupos de aproximadamente cern indivfduos, provenientes de diferentes 
larvas, constribuindo, assim, para uma maior variabilidade genetic a e menor ocorrencia 
de consanguinidade. Os copos, contendo os casulos, ficaram expostos as seguintes condi
~6es abi6ticas: 21±I°C de temperatura, 70±5% de humidade relativa e 16 horas de luz. 
Ap6s a emergencia dos parasit6ides, estes mantiveram~se nestas condi~6es durantel:reS 
dias, a fim de permitir 0 acasalamento, tendo sido alimentados -com pequenas gotas de 
uma solw;,:ao aquosa de mel a 10%. 

o parasitismo foi efectuado isoladamente, isto e, cada feme a de A. militaris foi 
colocada num tuba de vidro (1 cm de diametro e 10 cm de comprimento), onde se introduziu 
uma larva da especie de lepid6ptero em estudo, no infcio do segundo, terceiro ou quarto 
estados larvares. Foram utilizadas 30 larvas por estado, para todas as especies, bern como 
no controlo a excep~ao de M. unipuncta (50 larvas) e de A. gamma (apenas 8 larvas, no 
terceiro estado, devido a dificuldades na Slla produ~ao em laborat6rio). 

o tempo de contacto entre 0 parasit6ide e 0 lepid6ptero foi de 30 minutos, haven do 
uma observa~ao continua dos dois indi viduos e 0 registo da ocorrencia ou nao da picada. 
Em seguida, as larvas foram colocadas isoladamente em caixas de plastico transparente 
(4,5 cm de diametro e 3 cm de altura), com urn orificio coberto de rede metaJica, e mantidas 
nas condi~6es abi6ticas ja referidas. As larvas foram alimentadas, de dois em dois dias, 
com dieta artificial (Poitout & Bues, 1970; 1974) sem aditivo de l\ipagina (Oliveira, 
1991), exceptuando as larvas de S. nonagrioides e de P. brassicae azorellsis que foram 
alimentadas com peciolos de Strelitzia regillae AIT. (Scitaminae: Musaceae) e folhas de B. 
oleracea, respecti vamente. 
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Paralelamente, para cada estado e para cada especie, mantiveram-se como teste
munha 0 mesmo numero de larvas das do ensaio, de modo a verificar se a mortalidade era 
ou nao diferente. 

Foram analisados os seguintes parametros para os diferentes Lepid6pteros em 
estudo: percentagem de larvas picadas pelo parasit6ide, percentagem de larvas hospedeiras 
que originaram parasit6ides e mortalidade das larvas ap6s 0 contacto com os parasit6ides. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 
As femeas de A militaris ao contactarem com as larvas de M. unipuncta fizeram 0 

reconhecimento imediato das mesmas, picando-as na sua totalidade, tal como 0 observado por 
Oliveira (1996). Destas, 92% das larvas no segundo estado originaram parasit6ides, assim como 
90% do terceira e 98% do quarto estado (Quadro 1). A mortalidade tanto no ensaio como no 
controlo foi muito baixa, inferior a 6% (Quadro 2), sendo identica a observada em estudos 
anteriores (Oliveira, 1996). 

Quadro 1- Percentagem (%) de larvas picadas e parasitadas obtida para diferentes especies 
nos estados larvares L2, L3 e L4 e respectivo numero de repeti<;6es (N). 

L2 L3 L4 
EspEkie/Estado larvar picada parasitada picada parasitada picada parasitada 

N (%) (%) (%) (%) (%) ("!o) 

Mythimna unipuncta 50 100 92 100 90 100 98 
Noctua pronuba 30 6 0 88 0 93 0 
Peridroma saucia 30 0 0 0 0 0 0 
Xestia c-nigrum 30 16,7 0 10 0 0 0 
Spodoptera littoralis 30 0 0 0 0 0 0 
Agrotis ipsilon 30 0 0 23,3 0 0 0 
Heliothis armigera 30 10 0 6,7 0 16,7 0 
Autographa gamma 8 12,5 12,5 
Sesamia nonagrioides 30 10 10 
Pieris brassicae azorensis 30 0 0 0 0 0 0 

Quadro 2 - Percentagem (%) de larvas mortas obtida para diferentes especies nos estados 
larvares L2, L3 e L4 e controlo e respectivo numero de repeti<;6es (N). 

L2 L3 L4 
Especie/Estado larvar picada parasitada picada parasitada picada parasitada 

N (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Mythimna unipuncta 50 2 6 2 2 2 0 
Noctua pronuba 30 77,2 80 100 94,5 
Peridroma saucia 30 3,3 0 0 13,3 6,7 13,3 
Xestia c-nigrum 30 3,3 3,3 3,3 6,7 0 0 
Spodoptera littoralis 30 0 0 6;7 3,3 0 0 
Agrotis ipsilon 30 13,3 6,7 0 0 6,7 0 
Heliothis armigera 30 5,7 8,6 5,7 0 5,7 0 
Autographa gamma 8 0 0 
Sesamia nonagrioides 30 50 53,3 
Pieris brassicae azorensis 30 15 20 12,5 15 0 5 

261 



Ao observarmos 0 comportamento de A. militaris em reI ar;ao as larvas de N. pronuba 
verificamos que os parasit6ides se apresentaram estimulados e, consequentemente picaram as 
larvas nos tres estados, principalmente as dos terceiro e quarto estados, onde se verificou uma 
percentagem de larvas picadas da ordem dos 88 e 93%, respectivamente (Quadro 1). Ap6s a 
picada do parasit6ide, observou-se urn retardamento no desenvolvimento das larvas devido a 
mudas suplementares (8 e 9 mudas) em relar;ao ao obtido nas larvas controlo (7 mudas). Segundo 
Allen & Keller (1991), isto sera devido acondir;oes adversas nas quais s encontravam as larvas 
ou a urn fen6meno de incompatibilidade hospedeiro/parasit6ide. Tanto no ensaio como no 
controlo a mortalidade foi muito elevada, isto c, superior a 80% para as larvas em contacto com 
o parasit6ide e 77;2% no controlo (Quadro 2). Nenhuma das larvas picadas apresentaram 
emergencia de parasit6ides e uma vez dessecadas, nao foi posslvel a observar;ao de larvas do 
parasit6ide, supondo-se que a sua mortalidade se deu no estado de ovo ou no primeiro estado 
larvar, pois 0 reduzido tamanho destes estados torn a muito dificil a sua observar;ao. 

As larvas de lJ. annigera foram picadas nos tres estados em estudo, enquanto que as 
larvas de A. ipsilon foram picadas apenas no terceiro estado larvar e as de X. c-nigrum nos 
segundo e terceiro estados. No entanto, nao se observaram emergencias de parasit6ides, nem 
houve urn aumento da mortalidade das larvas devido a a~ao dos parasit6ides (Quadros 1 e 2). 
o facto de larvas picadas nao terem originado parasitas pod era estar associado a fen6menos de 
defesa do hospedeiro, atraves da encapsular;ao dos ovos ou dos primeiros estados do parasit6ide 
(Rerard & Prevost, 1997; Quick, 1997). 

Em re1ar;ao as larvas de P saucia, S. littoralis e P brassicae azorensis nao foram 
observadas quaisquer picadas por parte de A. militaris (Quadro 1) e, consequentemente, 0 

seu desenvolvimento decorreu de forma normal com uma mortalidade identica a do controlo 
(Quadro 2). Os resultados obtidos para P saucia e N. annigera contrariam a opiniao de 
Shenefelt (1972), para quem A. militaris e tido como parasit6ide destas especies, noutras 
regioes do planeta. 

Em relar;ao as. nonagrioides, todas as larvas foram picadas mas apenas 10% se 
encontravam parasitadas com emergencia de parasit6ides do seu interior (Quadro 1). No 
entanto, devido a caracteristica desta praga, de formar galerias no interior dos colmos, 
leva a que 0 parasit6ide encontre muita dificuldade na emergencia e na construr;ao do 
casulo. A mortalidade das larvas foi semelhante, no controlo e no ensaio (Quadro 2). 

Das oito larvas de A. gamma testadas, apenas uma foi picada, dando origem a 
emergencia de parasit6ides (Quadro 1), enquanto que as restantes entraram em ninfa. 
Porem, mais repetir;oes de vern ser feitas oportunamente, visando uma maior consistencia 
dos resu ltados. 

De acordo com os resultados obtidos conclui-se que foi grande a especificidade 
demonstrada por A. militaris em relar;ao aM. unipunclata, embora possa parasitar esporadi
camente S. nonagrioides e A. gamma. Ha necessidade de estudos complementares, 
principalmente em relar;ao a A. gamma, pois, apesar da baixa densidade populacional 
apresentada na IIha de S. Miguel, podera ser urn hospedeiro secundario de A. militaris. 
Em relar;ao a S. nonagrioides, devido ao seu modo de vida no interior dos colmos das 
plantas, poucas sao as hip6teses de servir como hospedeiro a A. mililaris, 0 qual tera 
dificuldades em encontrar as larvas deste Noctuldeo, isto para alem de haver dificuldade 
na emergencia dos parasit6ides e na construr;ao dos casulos. 
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