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O gorgulho-do-eucalipto
Nome científico: Gonipterus platensis (Coleoptera: Curculionidae)
É um inseto originário da Tasmânia.
Foi detetado em Espanha (Galiza) em 1991 e em Portugal (Minho) em 1995.

Adulto

Larva

Nas situações mais graves pode causar perda total de
produtividade.

Controlo biológico com Anaphes nitens
O controlo biológico clássico com o inimigo natural australiano
Anaphes nitens tem sido a medida mais usada a nível mundial para
combater o gorgulho-do-eucalipto.
Este inseto parasita os ovos do gorgulho e impede que as larvas se
desenvolvam.
1994
Anaphes nitens começa a ser libertado na Galiza.
1996
Inicia-se em Portugal um projeto para monitorizar a praga e acelerar o estabelecimento e
dispersão de A. nitens.
1998
Detetam-se taxas de parasitismo em campo na ordem dos 80%.
2000
O parasitóide está disseminado no País, tendo-se libertado cerca de 300.000 A. nitens desde
1997. Conclui-se a produção e libertação do parasitóide.

Controlo biológico com Anaphes nitens

Em 2003 as monitorizações de campo indicavam que o
gorgulho estava presente em todo o País.

Também a espécie A. nitens estava bem estabelecida, mas
não conseguia evitar ataques intensos pelo gorgulho nas
regiões montanhosas do Norte e Centro.

Identificação de outros inimigos naturais
O facto de G. platensis ter origem na Tasmânia e A. nitens
ser do continente australiano pode explicar a insuficiente
eficácia do controlo biológico com este inimigo natural.
Tasmânia
Em 2008 o RAIZ fez uma prospeção de
inimigos naturais na Tasmânia…

… e identificou várias espécies de
parasitóides de ovos e de larvas de
Gonipterus spp..

Identificação de outros inimigos naturais
Em 2009 foi feita uma importação de alguns desses inimigos naturais e iniciou-se a
tentativa de criação em laboratório.
A espécie Anaphes inexpectatus foi a única a ser criada com sucesso, sendo por isso a
selecionada para mais estudos.

Anaphes inexpectatus

Controlo biológico com Anaphes inexpectatus
Os estudos de laboratório realizados com A. inexpectatus tiveram como objetivos:
• Estabelecer um protocolo de criação do inseto;
• Conhecer aspetos relevantes da sua biologia;
• Determinar as relações ecológicas com o gorgulho-do-eucalipto e com A. nitens;
• Avaliar o risco de introdução da espécie em Portugal.

Controlo biológico com Anaphes inexpectatus
Análise de risco de introdução em Portugal
Objetivo: verificar se A. inexpectatus é específico do gorgulho-do-eucalipto ou pode afetar
espécies não alvo.
Critérios para escolha de insetos a testar como hospedeiros:
• Presença em Portugal/ Península Ibérica
• Proximidade filogenética com o gorgulho-do-eucalipto
• Semelhanças de ecologia
• Semelhança das posturas/ ovos
• Estatuto de conservação
• Importância económica
• Viabilidade de teste

Controlo biológico com Anaphes inexpectatus
Análise de risco de introdução em Portugal
17 espécies testadas
• 3 joaninhas
• 11 gorgulhos

• 1 cerambicídeo
• 1 crisomelídeo

• 1 crisopídeo

Controlo biológico com Anaphes inexpectatus
Análise de risco de introdução em Portugal
Testes realizados:
Fase 1: Ensaios de não escolha em tubos de ensaio
• Executados para todas as espécies
• 1 casal de A. inexpectatus
• 5 dias com os ovos da espécie a testar
• Avaliação do parasitismo e do comportamento

Fase 2: Ensaios de escolha em caixa grande de acrílico
• Executados para as espécies parasitadas nos ensaios
de não escolha
• 10 fêmeas de A. inexpectatus
• 24h com ovos da espécie não alvo e ovos do
gorgulho-do-eucalipto, em simultâneo
• Avaliação do parasitismo e do comportamento

Controlo biológico com Anaphes inexpectatus
Análise de risco de introdução em Portugal
Resultados:
Dois gorgulhos foram parasitados nos ensaios de não escolha, mas
menos do que o gorgulho-do-eucalipto.
Um gorgulho foi parasitado nos ensaios de escolha, mas muito
menos que o gorgulho-do-eucalipto (0,6% vs 50,0%).

Brachyderes lusitanicus

A observação comportamental mostrou que A. inexpectatus não
manifesta interesse imediato em nenhuma das espécies não alvo.
Conclusões:

Hypera postica

A possibilidade de A. inexpectatus procurar, encontrar e parasitar na natureza espécies não
alvo é praticamente inexistente.
O risco inerente à libertação de A. inexpectatus é baixo e o potencial benefício é alto.
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Controlo biológico com Anaphes inexpectatus
Em 2012 iniciaram-se largadas experimentais de A. inexpectatus em campo, em 2 locais
(Arouca e Penela), que se repetiram em 2013 e 2014.

Em 2015 acrescentou-se um local de libertação (Barcelos) e em 2016 acrescentaram-se 10
novos locais, dispersos pelo Norte e Centro do País.
No total, libertaram-se cerca de 230.000 A. inexpectatus, em 13 locais.
Os locais experimentais mais antigos arderam, adiando as conclusões sobre a eficácia
de A. inexpectatus em campo. A espécie parece ter-se estabelecido, mas o parasitismo
é ainda vestigial.

Perspetivas futuras do controlo biológico
Realizámos prospeções de inimigos naturais de Gonipterus spp. na Austrália em 2008, 2012
e 2016/17.
Para além de A. nitens e A. inexpectatus, estão identificadas 7 espécies de parasitóides na
Tasmânia, 4 que parasitam ovos e 3 que parasitam larvas.
Algum destes parasitóides poderá ser eficaz em Portugal?
Estamos a tentar criá-los em laboratório…

… e depois de efetuar os estudos necessários, esperamos que algum possa ser considerado
como um agente de controlo eficaz.
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