
VoI.I N.o 4 

ARQUIVOS 
DO 

MUSEU BOCAGE 
(2." SÉRII) 

PUBLICAÇÃO 
DO 

MUSEU E LABORATÓRIO 

ZOOLÓGICO E ANTROPOLÓGICO 

(FACULDADE DE CI~NCIAS DE LISBOA) 

NOTAS SOBRE 
A ENTOMOFAUNA FLORESTAL PORTUGUESA . 

F. AZEVEDO E SILVA e C. D. SERRÃO NOGUEIRA 

LISBOA 

1965 



Arq. Mos. Boe. (2.& série) 

vol. I n.O 4 págs. 51-66 



NOTAS SOBRE A ENTOMOFAUNA FLORESTAL 
PORTUGUESA 

POR 

FRA NCISCO AZEVEDO E SILVA e CARLOS DAVID SERRÃO NOGUEIRA 

Engenheiros Silvicultores 
DR Estação de Biologia Florestal 

I - PARASITAS DE INSECTOS COM INTERESSE FLORESTAL 

No decurso dos trabalhos que se têm efectuado na Secção de Ento
mologia da Estação de Biologia Florestal têm-nos aparecido parasitas ainda 
não citados em Portugal como atacando os hospedeiros de que os obtivemos. 

O inegável interesse que pode apresentar o conhecimento dos parasitas 
e depredadores das pragas florestais é a razão destas notas. 

Para maior facilidade de consulta agrupámos as pragas florestais e os 
respectivos parasitas por ordem alfabética. indicando para cada um a ordem 
e família, para o que utilizámos a classificação proposta por IMMS, 1960. 

Não queremos deixar de expressar o nosso reconhecimento aos especia
listas da CILB - Comission Internalionale de Lutte Biologique e do Com
monwealth Institute of Entomology a quem devemos a confirmação ou 
identificação dos parasitas citados, bem como ao Reverendo Dr. Teodoro 
Monteiro O.S.B., do Mosteiro de Singeverga que também nos auxiliou na 
determinação de alguns Jcpidópteros. 

I - ABRAXAS PANTARIA (L.) (LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) 

Esta praga dos freixos (Fraxinus spp.) é bastante frequente , atingindo 
por vezes altos níveis de população que diminuem depois naturalmente. 
É o que tem acontecido nos últimos anos em vários locais dos concelhos da 
Guarda , Celorico da Beira , Trancoso, Meda e Porto. 
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Aparece também atacando com intensidade alguns freixos nos concelhos 
de Salvaterra de Magos e Coruche. 

Nas colheitas efectuadas obtivemos os seguintes parasitas deste insecto: 

I / I - Apanfe/es spurius Wesm. ( Hymenoplera. Braconidae) 

Parasita da lagarta obtido duma colheita efectuada na Guarda. 
Urna única lagarta albergava 6 larvas parasitas que completaram o seu 

desenvolvimento. 

1/2 - Baclromya auru/enta Meig. ( Diplera. Tachinidae ) 

Parasita da lagarta obtida duma colheita efectuada perto de Marialva, 
concelho de Meda. 

1/3 ~ Meleorus versicolor'l WesJl1. ( Hymenoptera , Braconidae) 

Parasita da lagart~ de Abraxas pantaria (L.), proveniente duma colheita 
efectuada junto de Marialva, concelho de Meda. 

É curioso frisar que este parasita foi também encontrado em Portugal 
atacando as lagartas de Thaumeotopoea pityocampa SchifL 

2 - CACOECIA XYLOSTEANA L. (LEPlDOPTERA, TORTRIClDAE) 

Este Tortricídeo constitui praga para os montados de sobro e azinha, 
andando quase sempre associado à Tortrix viridana L.. 

Muito menos abundante, está , no entanto , a tornar-se bastante frequente 
em algumas regiões, 

Obtivemos um único parasita, a saber: 

2/1 - Nemorilla macu/o.m Meig. ( Diplera, Tachinidae) 

Obtida a partir duma crisálida colhida em Santiago de Cacém num 
montado de sobro. 

CANElO MONTEIRO , 1954, cita-o como parasita da pupa da Torlrix 
viridana L. em Portugal. 

3 - DICRANURA VINULA (L.) (LEPlDOPTERA, NOTODONTlDAE) 

Desfolhador muito conhecido das Salicáceas, em especial dos choupos, 
causando por vezes a desfolha completa. É muito prejudicial nos viveiros 
e plantações novas. 
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Embora existam em Portugal outros parasitas desta praga, s6 está por 
enquanto identificado o seguinte : 

3/ 1 - Telenomus harpyae Mayr. ( Hymenoptera, Seelionidae) . 

É parasita dos ovos. Sem ser exce pcionalmente abundante é todavi a 
frequente. 

Fo i obtido a partir de colheitas de ovos efectuadas em vários locais do 
concelho de Coruche e na Herdade dos G agos, concelho de Almeirim. 

4 - EUPROCTIS CHRYSORRHOEA L. (LEPIDOPTERA, LYMANTRIlDAE) 

Este Lepidóptero, embora frequente nos montados de sobro e azinho 
e nos medronheiros, não constitui . por enquanto. praga para estes povoa
mentos florestais. 

Obtivemos dois parasilas desta praga flo resta l, a saber : 

4/ 1 - Alsomyia nidicola T.T. (Dip/era, Tachinidae) 

É parasita da lagarta e foi obtido a partir de uma colhei ta efectuada no 
Escatela r , concelho de Montijo (freguesia de Canha). 

4/2 - Pales pavida Meig. ( Dip/era, Tachinidae) 

Igualmente parasita da lagarta, foi obtido a partir de lagartas colhidas 
também no EscatcJar. 

5 - MALACOSOMA NEUSTRIA L. (LEPIDOPTERA. LASSIOCAMPIDAE) 

Es te Lepidóptero já constituiu praga grave para os montados de azinho, 
havendo ainda zonas que se encontram bastante infestadas, embora a popu
lação não atinja um nível de molde a provocar a desfolha completa. fi. tam
bém , por vezes, abundante nos carrascos e carvalhiças e até nos carvalhos. 
mas sempre em zonas restritas, constituindo focos de infestação. 

Pode atacar outras árvores, inclusivamente fruteiras. 
Obtivemos dois parasitas desta praga florestal. 

5/ 1 - Exorista fasc iata Fal I. ( Diptera , Tachinidae) 

Foi obtido a partir de pupas colhidas nas proximidades de Beja, em azi
nheiras. 
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5/2 - Ooencyrtus neustriae Mercet. (Hymenoptera, Encyrtidae). 

Parasita dos ovos da praga citada, foi obtido a partir de posluras colhidas 
nos arredores de Beja, em azinheira , e na Pedra Furada, Pero Pinheiro. em 
carrasco e carvalho. 

6 - MONIMA STABILlS VIEW. (= TAENIQCAMPA STABILlS VIEW .) (LEPIDOPTERA. 

NOCTUlDAE) 

Este Lepidóptero faz parte da entomofauna dos Quercus. 
Não é muito abundante, mas aparece com certa frequência. 
Obtivemos dele um parasita. 

6/1 - Spudastica kriechbaumeri Bridg. (Hymenoptera, /chneumonidae) 

É parasita da lagarta. Embora não muito abundante, é frequente obter-se, 
tanto quando se fazem batimentos. nas copas dos sobreiros, azinheiras e 
carvalhos, como pendurado por um fio de seda, o casulo deste parasita. 

A pupa tem a particularidade de saltar e, uma vez no chão, vai sal
lando até caír em qualquer fenda do lerreno ou outro obstáculo que lhe 
impeça os movimentos e de certo modo a proteja , e lhe facilite a eclosão 
(MORLEY, 1914). 

7 - PERICUSTA ANDREl KONOW (HYMENOPTERA, TENTHREOINlDAE) 

Este Tentredinídco constitui praga nalgumas zonas dos montados de 
sobro, sendo conhecido vulgarmente por «lagarta verde»_ 

Aparece também nos carrascos, carvalhiças e carvalhos, mas sem atingir 
o nível da desfolha completa . 

Podemos presentemente citar os seguintes parasitas: 

7/1 - Cleptes nigritus Mercel. (Hymenoptera, C/eptidae) . 

Foi obtido a partir de casulos com pupas colhidos no campo. 
As colheitas efectuaram-se em montados de sobro em Vale Melhorados, 

Évora. 

7/2 - Cy/lenia macu/ata Latrei/. (D,iptera , Bomby/iidae) , 

Foi obtida a partir de lagartas colhidas em montados de sobro, na Quinta 
Grande , Coruche. 
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7/3 - Psilosage discedens Holg. ( Hymenoptera, Ichneumo1/idae) 

Embora o parasita adulto ecloda das pupas, é um parasita das larvas. 
É frequente encontrarem-se larvas tendo aderentes exteriormente uns 

pequenos ovos brancos , que são os ovos do parasita que depois penetra no 
corpo da larva. 

Foi obtido de colheitas de lagartas e até de casulos feitas em diversos 
locais. 

8 - PERICLlSTA DUSMETI !:ONOW (HYMENOPTERA , TENTHREDINIDAE) 

É também praga frequente nos montados de sobro. Parece ter uma 
certa preferência pelas árvores de abrolhamento temporão, pelo que é talvez 
mais abundante nos sobreiros novos. 

Já são conhecidos três parasitas. 

8/1 - Exorista pratensis R.D. ( Diptera, Tachinidae) 

Eclodiu de casulos colhidos em Figueiras do Lavre, concelho de Coruche. 
É parasita da lagarta, embora a eclosão se dê já depois desta formar 

o casulo. 

8/2 - Exorista ruSlica Meig. ( Diptera, Tachinidae) 

É parasita da lagarta desta praga , embora o adulto ecloda já da pupa. 
Foram obtidos a partir de colheitas de larvas efectuadas cm Figueiras 

do Lavre, concelho de Coruche. 

8/3 - Megaselia rufipes Meig. ( Diptera . Tachinidae) 

Obtida a partir de lagartas colhidas no campo cm Figueiras do Lane, 
concelho de Coruche. 

Conquanto parasita das lagartas o adulto sai depois dos casulos for
mados. 

9 - l'HALERA BUCEPHALA L. (LEPtDOPTERA, NOTODONTtDAE) 

Esta espécie, eminentemcnle polífaga. é muito abundante cm vánas 
essencias florestais , apesar de não constituir praga. 

É frequente cm sobreiros, azinheiras. carvalhos e medronheiros. 
Obtivemos um parasita duma colheita de lagartas em Acer sp., em 

Sintra . 
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9/1 - Compsilura concinnata Meig. (Diptera, Tachinidae) 

É parasita da lagarta , embora o adulto tenha eclodido depois de formada 
apupa. 

Foi obtido duma colheita efectuada em Acer sp. na Feteira da Condessa , 
Sintra. 

Também é parasita de outras espécies, entre as quais a Euproctis ehry
sorrhoea L. , a Ma/acusama neuslria L., a Lymantria di,\par L .. a Thaumetopoea 
pityocampa Schiff. e a Tortrix viridana L.. 

lO - RHYACIONIA BUOLlANA SCHIFF. (= EVETRIA BUOLlANA SCHIFF .) (LEPIDOP

TERA, EUCOSMIDAE) 

Este Lepidóptero. conhecido vulgarmente por «torcedoura», por atacar 
os gomos terminais do pinheiro, originando uma deformação do tronco, que 
forma uma curva, é muito frequente nos pinhais novos principalmente nove
dias e bastios, mas normalmente não constitui praga. 

Obtivemos um único parasita: 

lO/ I - Orgilus obscurator Nees. (Hymenoptera, Braconidae) 

Obtido duma colheita feita cm Sapiãos, Boticas, parasitando as lagartas 
desta praga florestal. 

II - SCHYTHRIS GALLlCELLA JOANN. (LEPlDOPTERA, SCYTHRlDAE) 

Segundo IMMS, 1960, a família Scythridae é muitas vezes considerada 
como sub-família da família Elachistidae. 

Este Lepidóptero não ataca árvores florestais mas sim espécies do sub
-bosque. Foi colhido em utex sp. (tojo). 

Obtivemos dele dois parasitas, sendo a identificação de um deles duvidosa, 
pelo que o não referiremos. 

11 / 1 - Perilampus intermedius Bch. ( Hymenoptera, Perilampidae) 

É parasita das crisálidas deste Lepidóptero. 
Foi obtido a partir duma colheita efectuada no Viveiro de Albergaria, 

Gerez. 

12 - SlREX (= PAURURUS) NOCTlLlO FAB. (HYMENOPTERA, StRtClDADE) 

Esta espécie, que constitui uma praga dos pinheiros, especialmente do 
Pinus radiata D . Don., na Tasmânia, Nova Zelândia e Sudeste da Austrália , 
não tem tido entre nós grande importância. 
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Colheram-se especimens nas Matas de Leiria, da Trafaria , Manteigas, 
Sintra e Covilhã. 

Pelo que nos tem sido possível verificar, em Portugal esta espécie só tem 
atacado pinheiros em mau estado vegetativo, embora ainda com uma certa 
humidade, pelo menos na ocasião da postura (Julho-Agosto). 

Até há pouco todas as colheitas se referiam a pinheiro bravo com excep
ção de uma de Pieea sp.. Entretanto em Novembro de 1964, encontraram-se 
diversas larvas em Pinus radiala em Sintra. Segundo a opinião de um ento
mologista britânico (J. P. Spradbery) foi a primeira vez que se encontrou a 
Sirex noctilio naquela espécie de pinheiro na Europa. 

12/1 - lbalia leucospoides Hochenw. ( Hymenoptera, Cynipidae) 

Foi o único parasita da Sirex encontrado em Portugal. 
Foi colhido na Mata de Leiria um adulto em 5 de Novembro de 1964, 

junto a um pinheiro atacado pela Sirex. Viveu 24 dias no laboratório , 
alimentado com água açucarada. 

Normalmente os adultos de lbalia leucospoides aparecem de Julho a 
Setembro, de modo a fazerem a postura dentro dos ovos da Sirex. 

13 - THAUMEOTOPOEA PITYOCAMPA SCHIF. (LEPlDOPTERA, THAUMEOTOPOlDAE) 

É bem conhecida esta praga dos pinheiros pelos desgastes que causa nos 
pinhais dalgumas regiões do País. 

A família Thaumeotopoeidae é muitas vezes considerada como uma sub
-família da família NOIodontidae. 

Obtivemos os seguintes parasitas: 

13/ 1 - Meleorus versicolor? Wesm. ( Hymenoptera, Braconidae) 

Foi obtido a partir de ninhos de «processionária», colhidos no Tnfantado, 
concelho de Benavente. 

É parasita das lagartas. 
Foi também citado como parasita das lagartas de Abraxas pantaria (L.). 

13/2 -- Ooencyrtus (~ Schedius) pityocampae Mercel. ( Hymenoptera , 
Encyrlidae j . 

É parasita dos ovos da «proceSSlOnana», bastante frequente em todas 
as zonas onde aparece esta praga florestal. 

Os exemplares identificados foram obtidos de posturas colhidas em pinheiro 
bravo em Pegões. 
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13/3 - Phryxe coudata Rondani ( Diptera, Tachinidae) 

Parasita das lagartas da Thaumeotopoea pityocampa Schiff., foi obtido 
de colheitas feitas em MontargiI , Vila Real de Santo António , Murça , Serra 
da Guardunha e Alenquer. 

Embora parasitando as lagartas pode eclodir depois das pupas formadas. 
Pelos locais em que se efectuaram as colheitas verifica-se que pode ser 

considerado como existente em todo o País. 

14 - TORTRIX VIRlDANA L. (LEPlDOPTERA , TORTRJCIDAE) 

Desfolhador muito conhecido na Europa pelos desgastes que causa nos 
Quercus é uma das piores pragas florestai s em Portugal , atacando os montados 
de sobro e azinho, a que destrói os botões florais e gomos a desabrochar. 

À já vasta lista de parasitas que a atacam em Portugal , podemos acres
centar os que se seguem, notando que há mais cuja identificação se mostra 
difícil. 

14/1 - E/odia tragica Meig. ( Diptera. Ta chinidae) 

Várias vezes citada como para -ita deste Lepidóptero, ainda não tinha 
sido assinalada em Portugal. 

Foi obtida a partir de crisálias colhidas tanto em sobreiros como em 
azinheira . respectivamente em Santiago do Cacém e Pavia. 

Possivelmente é parasita da lagarta, eclodindo , no entanto, já depois 
da crisálida formada. 

14/2 - Ephia/tes ca/obata Grav. ( Hymenoptera, Ichneumonidae) 

Ainda não foi citada como parasita da Tortrix viridana L. em Portugal. 
É em regra citada como parasita da lagarta. Como a obtivemos a partir 

de pupas colhidas no campo (Paúl da Vala, Infantado, concelho de Benavente) 
é muito possível que o ataque se tenha dado à lagarta , eclodindo o parasita 
adulto já da pupa. 

14/3 - Microdus cingutipes Nees. ( Hymenoptera , Braconidae) 

Não é citado por CANEJO MONTEIRO, 1954, como parasita deste Tortri
cídio em Portugal. Não o cita este autor nem mesmo CEBALLOS, 1963, nem 
ainda BOGENSCHÜTZ, 1964, nas suas listas de parasitas desta praga florestal. 

Foi obtido a partir de colheitas de crisálidas em montados de sobro, na 
Carrasqueira e no Paúl da Vala , Jnfantado, concelho de Benavente. 
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14/4 - Microdus fortipes Reinh. ( Hymenoptera, Braconidae) 

Não é citado pelos autores anteriormente referidos. 
Obtivemo-Ia de colheitas de pupas efectuadas no Paúl da Vala e na Car

rasqueira, Tnfantado, concelho de Benavente, em montado de sobro . 

14/5 - Muscina stabulans Nees. ( Diptera, Muscidae) 

Nenhum dos autores anteriormente citados a indi ca como parasita da 
Tortrix viridana L. 

Eclodiu de pupas colhidas Cl11 montados de sobro na zona de Coruche. 

14/6 - Nemorilla floralis Fallen. (Diptera , Taehillidae) 

Foi obtida a partir de pupas colhidas na zona de Coruche em Juontados 
de sobro . 

Não foi ci tada por CANElO MONTEIRO, 1954, nem por CEBALLOS, 1963. 
BOGENSCHÜTZ, 1964, indi ca a espécie Nemorilla floralis Meig. como parasi
tando as lagartas. No entanto o catálogo de BEZZI , M. und STEIN , P ., 1907, 
não considera estas espécies como sinónimos. 

SUMÁRIO 

No decorrer de diferentes trabalhos efectuados na Secção de Entomologia 
da Estação de Biologia Florestal apareceram vários parasitas, atacando espé
cies nocivas às essências florestais ou plantas do sub-bosque, que ainda não 
tinham sido assinalados em Portugal para o hospedeiro de que as obtivemos. 

Nestas breves notas cita-se um total de 29 parasitas, atacando 14 dife
rentes espécies de interesse florestal indicando-se para cada um , além do 
loca l de colheita, a fase do hospedei ro de que se obteve. 

SUMMARY 

During current research work in the Department of Entomology (Esta
ção de Bi ologia Florestal) of the Portuguese Forest Servi ce, the authors have 
found severa I parasites of forest and underbrush pests. not yet recorded in 
Portugal. 

ln tbis paper a total of 29 parasites of 14 differcnt forest species are men
[ioned. For each one the host. locality and phase attacked are indi cated. 



66 F. Azevedo e Silva e C. D. Serrão Nogueira 

BIBLIOGRAFIA 

AZEVEDO E SILVA, F.,1959 - Luta biológica cOllfra os insectos nocivosflorestais em Portugal. 
Estudos e Informações, 106 (Ciclostilado). 

1960 - Pragas do sobreiro em Portugal. Boletim da Jul1fa Nacional da Cortiça, 
265: 329·331. 

1962 - Observações sobre alguns insectos de interesse florestal. Comunicação apre~ 

sentada ao XXVI Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências. 
Porto (Dactilografado). 

BAETA NEVES, C. M., 1945 - 11 - Contribuição para o conhecimento da entomofauna 
florestal indigena. Bullel;11 de la Société Portugaise de Sciences Naturelles , J5 
(14): 73·84. 

- - , 1960 - Aplicação do método dos raios X. Agricultura, 8: 15-17. 

BEZZI, M. und STEIN, P. , 1907 - Katalog der Palaarktischell Diptercll, 3, BudapesL 

BOGENSCHÜTZ. H., 1964 - Untersuchungen über Parasiten des Eichenwicklers Tortrix 
viridana L.. 1. Artenspektrum, Prasenz und Dominanz (eine Auswertung der 
Literatur). Entomophaga, 9 (3): 281-292. 

CANEJO MONTEIRO, J., 1954 - Subsidio para o estudo dos parasitas e depredadores da Tortrix 
viridana L. em Portugal. Relatório Final de Curso de Engenheiro Silvicultor. 
(Ciclostilado). 

CERALLOS, G . , 1963 - Los parásitas de Tor/rix viridana L.. Bole/ill deI ServÍcio de Plagas 
Forestales, 12: 69-72. 

lMMs, A. D. ,196O - A General Tcxtbook of Entomology. 9. a cd. , London . 

MORlEY, c. , 1914 - The lchneumolls ofGreat Britain. 5: 139-141. 


