
Os animais auxiliares, organismos que auxiliam o agricultor no combate 
culturas, constituem um recurso natural importante
doenças das culturas e contribuem para o equilíbrio dos 
planeta. O seu elevado valor e acção benéfica na limitaç
planear a protecção fitossanitária de cada cultura.
 
Tabela 1 – Animais auxiliares. 

Animal auxiliar Ali

Raposa Ratos do campo, insectos e frutos de plantas espontâneas

Geneta Pequenas aves, roedores e frutos silvestres

Fuinha Ratos, vermes e ovos dos pássaros

Doninha Ratos do campo

Ouriço – cacheiro 
 
 
 

Insectos

Morcegos Insectos
 
 

Águia-de-asa Ratos, lagartixas, cobras,  cadáveres de animais mortos.

Peneireiros Preferencialmente ratos e insectos, mas também rãs, lagartos e 
pequenas aves que apanham no chão

Gaviões Pequenas aves, sobretudo pardais, porém as 
ser maiores

Coruja-das-torres U

Coruja-do-mato Ratos, ratazanas

Mocho-galego Caça insectos durante o dia e à noite alimenta
ratos, pequenas ave

Toupeira É 
que escava, em busca das minhocas e de insectos. No entanto, as 
toupeiras destroem alguns insectos que causam graves 
problemas nas culturas: o alfinete n
roscas na couve e na batata

Piscos, felosas, ferreiros, 
chapins, lavandisca, gaios, pica-
paus, estorninhos, pardais 

Insectos
 

Carriças Alimentam as crias com insectos

Melro  
 

Caracóis, vermes e lagartas
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Um outro grupo importante e muito útil na nossa horta são os insectos auxiliares, estes são bastante 
sensíveis aos insecticidas, sendo importante a existência de sebes, bosque e taludes revestidos de vegetação 
espontânea para a sua sobrevivência.  
 

Tabela 2 - Insectos auxiliares. 

Ordem  Características / Alimentação Exemplos 

Himenópteros:  

-abelhas 
-vespas 
-formigas 

-Parasitam afídeos, cochonilhas, 
cigarrinhas, tripes, mosca 
branca, ovos, lagartas de 
borboletas e outras 

 - Cyrtogaster vulgaris, 
parasitoide de lagartas 
mineiras  
 - Encyrtus aurantii, 
parasitoide de cochonilhas 

Coleópteros:   

 - joaninhas 
 

- Algumas espécies são 
actualmente criadas em 
laboratório e utilizadas em 
agricultura biológica 
-alimentam-se de afídeos, 
cochonilhas, ácaros e tripes 

Coccinella septemounctata 

Neurópteros: 

 –Crisopídeos,  
 -Hemerobídeos  
-Coniopterigídeos 

 - Asas grandes, transparentes, 
de finas nervuras reticuladas 
- Predadores de afídeos, ácaros, 
mosca branca, cochonilhas e 
outros 

 - Chrysoperlea carnea 

(crisopa verde) tem sido 
utilizada em variados 
programas de luta 
biológica 

Antocorídeos: 

Orius Anthocori 

 - Corpo achatado, maioria ágeis 
e com deslocação rápida, voam 
pouco e vivem escondidos no 
meio da folhagem 
 - Predadores de ácaros, de 
psilas, de pequenas larvas de 
borboletas, afídeos, tripes e 
cicadelídeo 

Espécies do género Orius 

são produzidas em 
laboratórios e utilizadas 
em luta biológica contra 
pragas das estufas e dos 
pomares 
 

Dípteros: 

- Sirfídeos 
- Cecidomídeos 
- Taquinídeos 

 - Insectos de duas asas  
Sirfídeos e cecidómias são 
importantes predadores de 
afídeos mas também podem, 
alimentar-se de outras presas, 
como ácaros e cochonilhas 

 

 
É necessário conservar os habitats destes organismos auxiliares e as limpezas devem ser 

feitas de forma a não prejudicar a sua reprodução. O agricultor pode optimizar a sua acção, dando 
condições favoráveis ao seu aparecimento tais como alimento, abrigo e local de nidificação.  

Algumas plantas aromáticas servem de refúgio a auxiliares, é o caso do alecrim, onde 
vivem as joaninhas, do aneto onde vivem os sirfideos, da esteva onde vivem os himenópteros. 



As sebes, os bosques, beiradas de campos e taludes revestidos e vegetação espontânea, 
constituem reservatórios de insectos auxiliares a partir dos quais estes podem colonizar as 
culturas vizinhas. A vegetação natural existente mantida nas imediações dos terrenos cultivados, 
nos caminhos e muros, proporciona também alimentação para os auxiliares no período em que 
o alimento é pouco abundante no interior das culturas. Devem ainda conservar-se as tocas 
subterrâneas, troncos de árvores velhas, presas e tanques de rega e não devem ser colocadas 
armadilhas para a captura de aves. 


