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An account is given of the species of insects collected during 
the "Graciosa 88 Cicntific Expedition", in June 1988. A 
preliminary list of the Lepidoptera of Graciosa is presented, 
containing 31 confirmed species, of which 9 reported for the 
first time for the Island. 

Included are some remarks on the geographical distribution of 
My sh imna  un ipuncta HAW. (Lep., Noctuidae) and the 
relationship between armyworm, host plants and their natural 
enemies, especially Apanteles mil i tar is  WALSH. (Hym., 
Braconidae). 

Entre 06 e 14 de Junho de 1988, desloc8mo-nos i llha Graciosa, tomando 
partc na "Expedigiio Cientifica Graciosa 88", organizada pelo Departamento de  
Biologia da Universidade dos Aqores, tendo por finalidade principal o estudo 
da entornofauna local. 

Inserindo-se no programa de actividades I & D da S e c ~ g o  de 
Entomoparasitologia, que visa essencialmente o estudo de algumas pragas 
agricolas, rendo em vista o seu controlo biolbgico, o presente trabalho dl-nos 
conta dos resultados obtidos durante aquele period0 de tempo, nomeadamente 
sobre as capturas de Lepid6pteros, sobre a vulgarmente designada "Lagarta 
das pastagens" M. unipuncra, noctuidee que maiores prejuizos causa nas 
pastagens daquela ilha, bem camo sobre os inimigos naturais desta praga, em 
particular do seu parasita larvar A. militaris. 

Segundo FERREERA (19871, "a agricultura 15 a principal actividade e o 
mais imponante recurso econdrnico da ilha . A pr6pria cria@io do gado n8o 
constitui moda de vida independente da agricultura: recebendo dela a maior 
parte do seu sustento, a gado tern como principal funqPo o trabalho agdcola". 
Na realidade, a agricultura emprega perto de urn terqo da populaqFto activa, a 
qua1 faz corn que o solo da Ilha Graciosa (Figura 1) esteja aproveitado 
conforme as suas potencialidades. 

Assirn, altm do rnilho, cultivado em regime de sequeiro nas terras mais 
baixas e de meia encosta, do trigw, limitado haje a pequenas ireas das zonas 
mais altas e soalheiras das encostas das serras e da vinha, cujas castas 
dominantes s8o o verdelho e a 'Ysabelatt, tambdm os pastos e baldios 
desempenham urn papel relevante na economia da ilha. 

As pastagens s2o na generalidade artificiais e podem ser pemanentes ou 
temporirias, em geral as da faixa litoral. SPo unidades de exploraqio 
particular (pastos) ou de aproveitamento colectiwo (baldios da Serra Branca e 
da Caldeira) que, em conjunto corn culturas forrageiras, constituem a base da 
bovinicultura. 
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FIG 1. Ocupaqlo do solo na Ilha Graciosa, segundo FERRERA (1987). 

Nas pastagens da ilha Graciosa predominam as seguintes espCcies: 

GRA-AS NOME VULGAR 

Lolium perene L. Azevkm 
Holcus lanutus L Erva mole 
Dactylis glomeratu L. Panasco 
Bromus willdenowii KUNTH AzevIo 
Fcstuca pratensis HUDSON Festuca dos prados 
Poa annua L. Erva negra 

Trifolium repens L. 
Lotus uliginosw S C H K R 
Vicia sativa L. 

Trevo branco 
Trevo amarelo 
Negri ta 

Rubw ulmifolius S CH OTT Silva 
Pteridium aquilinurn (L.) KUAN Eeto ordiniirio 
Plantago lanceolata L. Lingua de ovelha 
Sporobolus indicus L Erva rija 

0 recurso i nonocultura em grandes 5reas de terreno cultivada permitiu 
a certos insectos como a M. unipuncta encontrar a[ uma fonte dptirna de 
alimenraqlo. As suas larvas, sendo polifagas, alimentam-se de plantas 
herbfici as espontlneas ou cul tivadas, esseneiaimente da famil ia Graminae. 
Porim, as culturas atacadas sIo as mais diversas, sendo os prejuizos 
constatados principalmente sobre as culturas de cereais (GUPPY, 1961; 
YATHOM, 1966; BIBOLINI, 1970; BARBZTLESCU, 1974; AYRE,1985; BUES et al., 
1987) e sobre as sramineas forrageiras e relvados (ANGLADE, 1968; IRSENKO, 
1974; HERMMELE et d., 1981). 

Nos Aqores, ela veia a causar danos importantes sobretudo a partir de 
1970: medianamente importantes sobre a cultura do milho e bastante 
importantes nos prados. ANUNCIADA (1983) refere que os rnaiores prejuizos 
da lagarta das pastagens verificam-se nas pastagens de mddia e elevada 
altitude. 



Na captura de lepid6pteros Noctuidae utilizou-se uma armadilha 
lurninosa improvisada (petromax e uma rede entomolbgica) em vilrios locais 
da ilha, nomeadamente na Restinga, Pico Tirnio e Serra Branca. Por outro 
lado, foram procurados exemplases junto aos candeeiros de iluminagiio 
pdblica principalmente no Carapacho, Santa Cruz da Graciosa (Capela da 
Senhora da Ajuda) e Praia. 

Todas as capturas foram efectuadas entre as 23 e as 00,30 horas, embora 
nem sempre as condiq6es meteorol6gicas tenham sido as mais favorilveis 
(vento de noroeste, influsncia da Lua, temperaturas da ordem dos 10 a 12"C), 
sendo os adultos capturados guardados no dia seguinte. 

Entre as espkcies diurnas observadas voavam por toda a ilha a P i c r i s  
brassicue azorensis  REBEL, a Colis  crocca (GEOFF.) e mais raramente a 
Lampides boeticus (L,), sendo algumas delas recolhidas corn o auxflio da rede 
entomol6gica. 

As amostragens para a aval ia~Io  das populaq6es larvarcs de M , 

unipuncta , fase do seu desenvolvimento que provoca elevados prejuizos nas 
pastagens, foram realizadas em doze Tocalidades da i lha,  corn diferentes 
altitudes: Carapacho (35rn), Restinga (170m). Pico Tim30 W (300m), Pico Timiin 
S (250m), Pico Tim30 SE (275m), Pico Timlo E (225m), Serra Branca (350rn), 
Santa Cruz (20rn), Quitadourn (200m) Praia I e I1 (30m) e IlhCu da Praia (15m). 
Poi seguido o metodo usado na S e c ~ I o  de EntomoparasItoIogia, que consiste 
basicamente no recensearnento do nGrnero de individuos no estado larvar por 
unidade de auperficie, sendo esta seleccionada ao acaso e em n~mcro de 10 
(cada unidade 6 subdividida em 4 amostras) por hectare. Fez-se t a m b h  o 
levantamento do seu estade de desenvolvimento (Ll a L6, sendo L6 o 6ltimo 
estado larvar). 

0 estudo da dinsmica das pepula@es Famares de M. unipuncta e de 
Scsumia  n o n a g r i o i d e s  (LEP.) na cuItura do milho foi efectuado 
fundamtntalmente em duas parcelas corn urn hectare cada uma, IocaEizadas 
respectivamente no Carapacho e na Praia (altitudes semelhantes, mas 
posiqdes geogrfificas diferentes). Para tal procedeu-se h obsenraq3o directa de 
40 pds de milho par hectare, distribuidos pelos vertices de 10 losangos corn 
apronimadamente 10 w de lado. A cultura encontrava-se bastante homogCnea 
quanto ao seu desenvolvirnento (estado fenof 6gico: pre-flora~lo). 

Aquando das amostragens das diferentes estados larvares d e  M . 
ar nipuncta procedeu-se tambem ao recenseamento das popula~bes pupais do 
seu principal inimigo natural, tendo por objectives: melhorar os 
conhecimentos existentes sobre a sua actividade no controlo natural daquele 
lepiddptero e recolhs-lo para estudes posreriores de faborat6rio. 0 miteda 
utilizado foi o descrito por GARCIA & TAVARES (1977). 

1. LTSTA PROVISORIA DOS LEF'IDOI'TEROS DA GRACIOSA 

Das 118 esptcies de lepiddpteros confirmadas para o ArquipClago dos 
Aqores j B  haviam sido referidas 22 para a Ilha Graciosa (PASSOS DE 
CARVALHO, 1982). Contudo, corn os nossos trabalhos sHo mencionadas pela 
primeira vez mais 9 especies para esta ilha, elerando-se assim aquele ncrnero 
para 31 (Quadro I). 

Na ordenasgo das especies seguimos o cridria adoptado por PASSOS DE 
CARVALHO (19821, bern como a lista por ele apresentada por ser aquela que se 
julga como mais completa e mais actuaIizada sobre os lepiddpteros dos Aqores. 

Atraves da andlise do Quadro I verifica-se, primeiro, que o nGmero de 
esptcies ainda 6 bastante baixo em rela~Ha ao conhecido para ArquiptSlago e, 
segundo, que a M. unipuncta eaPeridroma saucia (HUBN.) - especialmente 



a primeira - sHo as esphies mais representativas entre os Noctuidae, esp6cies 
essas que, a par da sua importsncia numdrica, sgo das mais susceptiveis de 
aproveitarem as culturas implantadas na sua h a  de repartiqio natural. -- 

Na figura 2 estso representados os  diferentes estados de desenvolvimento 
(L1 a L6) das larvas de M, unipunctu, medias obtidas por anidade de superficie, 
enquanto a figura 3 nos d4 conta da relaggo existente entre a "lagastaw e o seu 
parasita A .  rnilitaris (total de individuoslm2). As observaqBes foram feitas 
em doze localidades diferentes da ilha de rnodo a retermos uma ideia geral 
sobre a distribuiqiio, estado de desenvolvimento e dinimica desta praga nas 
pastagens, bern como do controla efectuado pelos seus inimigos naturais. 

Quadm I - Lista providria dos Lepid6ptems da ilha Gtaciosa. *mencionada 
peta primeira rez para esta ilha. 

0 - - .  

FAMLIAI E S P ~ C J E  LOCAL (DATA - N' DE EXEMPLARES) 
TORTRICIDAE 

Cydia molesra (BUSCK, 19I6)* 
PYRALIDAE 

Scoparia aequipennalis WARREN (1 905) 
Scoparia coecimaculalis WARREN (1 905) 
Scopuria interlinealis WARREN (1905) 
Eudonia anguska (CURTIS, 1 8 27) 
Eudonia mercurella {L., 1758) 
Udea ferrugalis (HWBNER, 1796) 
Diascmiopsis rurnBuriaIis IDUP.. 1834) 
Ephtrstia kuehnkila ZELLER ( 1879)' 

r n 0 P H O R I D A E  
Amblyptiiia acanthodaclyln (HUB., 1813) 

PERIDAE 
Coieas crmeu (GEOFFROY, 1785) 
Pieris brassicoe azorensis REBEL (1 9 1 7) 

LYCAENTDAE 
Lampides boeticur (L., 1767) 

G E O r n A B  
Cyclophora madeirensir mrensis PROUT 
Cyclophora puppillaria (HUBNER 117991) 
Orrhomatra obsripam (FABRICIUS, 1794) 
Euphyia wnlroslrigaria (WOLL., 1858) 
Ascotis fortu~ala azorica PINKER (1%9) 

SPMNGIDAE 
Acherontia atropos (I., 1758)* 
Macraglossurn srelIatarum (L., I758)* 

NOCTUIDAE 
Agrods segetum (DEN. & SCHIF., 1775)* 
Naclua atladica (WARREN, 19051 
Perfdroma sawio (HUBNER, 1808)* 
Xesria c-nigum @., 1758) 
M y l k i m ~  w i p ~ m f ~  (HAWORTH. 1809) 
Phlogophora meticulosu (L., 1358) 
Sesamia m g r i o i d e s  (LEFEBVRE. 1827)* 
Eublemma wfrim (HUBNER, 1808) 
Gaigdu parlisa GUENEE ( 1  852)* 
Aurographo gamma &., 1758)* 

TrAs dos Pornares (9.6.88 - lex.) 

CaIdeira 
CaIdeira 
Santa Cmz 
Caldeira 
CaIdeira 
S. Cruz; Praia; S' Branca (9.6.88 - 8 ex.) 
- 
Sema Branca (12.6.88 - l ex.) 

Caldeira 

Toda a ilha (de 6 a 14.6.88 - abundante) 
Toda a ilha (de 6 a 14.6.88 - abundante) 

Carapacho (7.6.88 - 2 ex.) 

- 
Caldeira 
Praia; Santa Cruz 
Praia; Santa Cruz 
Santa Cruz 

Carapacho (8 e 12.6.88 - 2 ex.) 
Carapacho (9.6.88 - 1 ex.] 

Restinga (8.6.88 - l ex) 
Praia 
S. Branca t 1 ex.); Sta. Cmz (9.6 - 20 ex) 
Pico do rim50 ((8.6.88 - lex) 
Toda a ilha (6 a 14.6 - 50 ex.. abundante) 
Praia (13.6.88 -1 ex.) 
Carapacho ( 1 1.6.8 8 - 8 larvas e 12 ovos) 
Santa Cruz 
Restinga (7.6.88 - 2 ex,) 
Restinga (7.6.88 - 2 ex} 

Hypena obsitalis (HUBNER, 18 13) Sanm Crux; Praia. - 
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FIG. 2 - MMia de larvas (LI a 16) de M. unipuncra, observadas entre 6 e 14 de 
Junho de 2988 em doze localidades da Graciosa. 
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FIG. 3 - Densidades populacionais de M. rrnipuncta (media de larvaslm2) e de 
A. militaris (mddia de pupaslmZ), observadas entre 6 e 14 de Ju&o de 1988 em 
doze localidades da Graciosa. 



Corn efeito, constatamos que ela estA distribulda por toda a ilha, 
apresentando uma maior densidade populacioanl na Serra Branca, no Pico 
Timiio e em Santa Crus (pastagens ricas em azevCm e sujeitas a ventos 
dominantes de Oeste}, enquanto do lado SW da ilha, at4 170m de altitude 
aproximadamente (zona inclinada corn gramineas selvagens, pastas n8o 
tratados e campos de milho), niio foi encontrada qualquet larva. 

Por seu lado, nessas mamas localidades, as populq6es de A .  militoris jA 
ttm urn nivel eltvado, a qua1 pemitirai, certamentt, reducdes significatlvas 
no nlimero desta praga. 

-- 
Praia - Na cultura de milho, encontrfimos em media uma larva de M . 

uninpuncto por p t  de milho e por hectar (estado de desenvolvimento L4 e 
L5). A maioria das lamas, bem como algumas cdpsulas cefAlicas, situavam-se 
sobre os p6s de milho dos bordos da cultura, encostados a outras parcelas cam 
pastagem. 

QUADRO II - Insectos n30 pertencentes a ordem Lepidoptera, capturados na 
iZha Graciosa tntre 6 e 14 de Junho de 1988. 
ORDEM/FAM~LIA LOCAL WMERO DE EXEMFLARES 
COLEOPTERA 

Carabidae 
Campalita olivieri DEUAN Pico TimHe - 3 exemplares 
Agonum mulleri HERBST Picu Timio - 1 ex. 
Agonum ruficorfie GOEZE Ilhdu da Praia - 1 ex, 

Chrysomelidae 
Chrysomela banksi F .  Serra Branca - 2 ex. 

Coccinelidae 
Coccinclla spp Praia - vLios ex. sobre o milho 

Curculionidae 
Stophilus zeamais MOTSCH. h i a  - 2 ex. 

D-A 
Labiduridae 

Anisolabis marttima BON. Praia - 1 ex. 
DlPTERA 

Muscidae 
hdrrsca damcsfica L. Toda a ilha - vulgar 

~0~ 
Apidae 

Apis mellifica L. Carapacho - 1 ex. 
Braconidae 

Apanteles milifaris WALSH. Toda a Ilha (figum 2) 
Meteorus communis CRESS Santa Cruz - 2 pupas sobre o milho 

HErERom 
Anthocoridae 

Anthocoris s p p  Carapacho - 2 ex. 
HOMOrnRA 

Aphididae 
Aphidis spp Luz - vhios ex. 

Phylloxiridae 
Phyilaxera vastatrix PtANCHON Santa Cruz - 4 folhas de vide europeia 

O R T H O ~ A  
Aerididae 

Locusta danica L. Santa Cruz - 2 ex. 



Carapacho - Nesta região (do Carapacho até à Baía do Filipe) não 
detectámos qualquer larva de M .  unipuncta sobre o milho (nem nas 
pastagens temporárias à base de L . p  e r e  n n e ) .  Contudo, numa parcela 
observámos um total de 8 larvas e 12 ovos de S. nonagriodes, 

3. OUTROS INSECTOS 

Durante esta missão, além dos Lepidópteros referidos no Quadro I, 
capturámos mais quinze espécies de insectos daquela ilha (Quadro 11). 

As observações feitas e o estudo do material colhido na ilha Graciosa 
permitem-nos, em primeiro lugar, assinalar 9 espécies de Lepidópteros novos 
para a fauna da Graciosa, isto tendo em consideração o inventário de PASSOS 
DE CARVALHO (1982), elevando-se assim o número de espécies conhecidas de 
22 para 31. 

Segundo, na Ilha Graciosa, a M. unipuncta é a espécie que entre as 
Noctuidae e a par da sua importância numérica, distribuindo-se por toda a ilha 
com especial incidência em altitudes compreendidas entre 100 e os 350m (lado 
Oeste da ilha) e entre os 15 e os 200m (lado Este da ilha), causa prejuízos 
importantes nas pastagens e prejuízos fracos a médios no milho. 

Por último, existe controlo biológico natural provocado por parasitas, 
predadores e agentes patogénicos, mas o mais importante e específico parasita 
larvar da lagarta das pastagens, nos Açores, C o A. militaris, cujo nível das 
populações está directamente relacionada com a biomassa do próprio 
hospedeiro, existente no ecossistema. 
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