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Padrões de diversidade das comunidades de formigas epígeas segundo um gra-
diente de intensidade cultural no olival do Alentejo
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tugal.
2Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, universitat Autónoma de Barcelona, E-08193 Bellaterra, 
España.
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Devido à sua abundância, estabilidade das populações e hábitos alimentares as formigas des-
empenham um papel de grande importância no olival. Têm sido estudadas como potenciais 
agentes de controlo biológico, e como bioindicadores de condições ambientais deste agro-
ecossistema. no decorrer deste trabalho estudou-se a sua presença e diversidade no solo de 
oito olivais, dos quais quatro são biológicos (2 regados e 2 de sequeiro) e os outros quatro 
não-biológicos (2 intensivos de baixa densidade e 2 intensivos de elevada densidade), durante 
o ano de 2012.

As amostragens de formicídeos realizaram-se em quatro épocas distintas (Maio, Junho, Se-
tembro e Novembro), tendo sido colocadas 16 armadilhas do tipo pitfall com etilenoglicol, 
afastadas 40 m umas das outras e distribuídas alternadamente 4 pitfall na linha em 2 linhas e 
4 na entrelinha, em 2 entrelinhas.

Foram capturados no total, 21983 indivíduos, dos quais 14575 estavam presentes nos olivais 
biológicos regados, 2961 nos olivais biológicos de sequeiro, 3320 nos intensivos de baixa den-
sidade e 1127 nos intensivos de elevada densidade. Esses indivíduos pertencem a 14 géneros 
e 29 espécies: Aphaenogaster  (2), Camponotus  (6), Cataglyphis  (2), Crematogaster  (3), For-
mica (2), Goniomma (1), Hypoponera (1), Lasius (2), Messor (1), Pheidole (1), Plagiolepis (2), 
Tapinoma (3), Tetramorium (2) e Temnothorax (1).

As espécies mais abundantes foram: Aphaenogaster senilis Mayr, Cataglyphis hispanica 
Emery, Messor barbarus L., Pheidole pallidula nylander, Tapinoma nigerrimum nylander e Te-
tramorium forte Forel.

Palavras-chaves: Formicidae, Olea europea, artrópodes, pitfall.
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Padrões de diversidade das comunidades de formigas epígeas 
segundo um gradiente de intensidade cultural no olival do Alentejo 

INTRODUÇÃO 
Devido à sua abundância, estabilidade das populações e hábitos alimentares as formigas desempenham um papel de grande importância no olival. Têm sido estudadas como potenciais 
agentes de controlo biológico, e como bioindicadores de condições ambientais deste agroecossistema (Guerrero, 1997). 
Com o presente trabalho pretende-se estudar a abundância e diversidade de formigas em olival, na Região do Alentejo, identificando as espécies presentes no solo dos olivais, em 
amostragens realizadas em quatro diferentes sistemas de condução do olival. 
São cerca de 130 as espécies de formigas identificadas em Portugal continental (Boieiro et al., 2002; Collingwood & Prince, 1998; Gomez & Espadaler, 2007; Salgueiro, 2002, 2003), das 
quais apenas 14 espécies foram identificadas no olival alentejano (Rei, 2006). Este trabalho permitiu aumentar o número, presente neste agro-ecossistema, para 29 espécies. 

CONCLUSÕES 
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RESULTADOS 

MATERIAL E MÉTODOS 
Estudou-se a presença e diversidade de formicídeos no solo de oito olivais, dos quais quatro são biológicos (2  regados e 2 não regados) e os outros quatro não-biológicos (2 intensivos 
de baixa densidade e 2 intensivos de elevada densidade), durante o ano de 2012.  A caracterização de cada olival está descrita na Tabela 1. 

Tabela 1 – Caracterização dos olivais em estudo. 

Figura 5.1 – Abundância de 
espécies nos olivais biológicos 
regados. 

• A comunidade de formigas do solo é constituída por 29 espécies: Aphaenogaster (2), 
Camponotus (6), Cataglyphis (2), Crematogaster (3), Formica (2), Goniomma (1), 
Hypoponera (1), Lasius (2), Messor (1), Pheidole (1), Plagiolepis (2), Tapinoma (3), 
Tetramorium (2) e Temnothorax (1), sendo que a intensidade cultural afecta significativamente 
a abundância destas espécies. 

• Foram capturados no total, 21983 indivíduos, dos quais 14575 estavam presentes nos olivais 
biológicos regados, 2961 nos olivais biológicos de sequeiro, 3320 nos intensivos de baixa 
densidade e 1127 nos intensivos de elevada densidade. As espécies mais abundantes foram: 
Aphaenogaster senilis, Cataglyphis hispanica, Messor barbarus, Pheidole pallidula, Tapinoma 
nigerrimum e Tetramorium forte. 

• A riqueza de espécies é maior nos olivais biológicos com rega e menor nos olivais de elevada 
densidade (>nº árv./ha) 

 

Nos olivais biológicos regados, as espécies Pheidole Palidula e Messor barbarus são as que apresentam uma maior abundância. 
Relativamente aos olivais biológicos de sequeiro a maior abundância verifica-se com as espécies Messor barbarus e 
Aphaenogaster senilis. Quanto aos olivais em sistema intensivo as espécies dominantes foram Messor barbarus, Tetramorium 
forte e Aphaenogaster senilis. Nos olivais superintensivos, a abundância foi maior  nas espécies Pheidole pallidula, 
Aphaenogaster senilis e Messor barbarus. 
A riqueza de espécies é maior nos olivais biológicos regados (21), seguida dos olivais intensivos, dos olivais biológicos não 
regados e finalmente nos olivais superintensivos. 

Boieiro, M., Espadaler, X., Azedo, A. R. e Serrano, A. R. M. (2002). Four new species to the ant fauna of Portugal (Hymenoptera, 
Formicidae). Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia. 20(202):253-259. 
Collingwood, C. e Prince, A. (1998). A guide to ants of Continental Portugal (Hymenoptera: Formicidae). Boletim da Sociedade Portuguesa 
de Entomologia. Supl nº5, pp 49. 
Colwell, R. K. (2009). EstimateS, Statistical Estimation of Species Richness and Shared Species from Samples (Software and User´s 
Guide) – Versión 8.2.0. Freeware for Windows and Mac OS. - http://viceroy.eeb.uconn.edu/EstimateS. 
Gomez, K. e Espadaler, X. (2007). Hormigas.org. Disponível em: http://www.hormigas.org/. 
Guerrero, A. (1997). Nueva Olivicultura. Ediciones Mundi-Prensa, 281p. 
Rei, F. (2006). A artropodofauna associada ao olival no âmbito da protecção da cultura contra pragas. Tese de Doutoramento. 
Universidade de Évora. Portugal. 
Salgueiro, J. (2002). Catálogo dos Formicideos de Portugal Continental e Ilhas. Boletin de la Sociedad Entomologica Aragonesa. 31:145-
171. 
Salgueiro, J. (2003). Primeiros registos de formicídeos (Hymenoptera) para duas áreas protegidas portuguesas. Adição de duas novas 
espécies a mirmecofauna de Portugal. Boletin de la Sociedad Entomologica Aragonesa. 32:109-110. 

Composição da comunidade de formigas do solo 

As amostragens de formicídeos realizaram-se em quatro épocas distintas (Maio, Junho, Setembro e 
Novembro). Em cada olival foram colocadas 16 armadilhas de queda (pitfall) com etilenoglicol, afastadas 
40m umas das outras e distribuídas alternadamente 4 pitfall na linha em 2 linhas e 4 na entrelinha, em 2 
entrelinhas. As armadilhas foram retiradas do solo decorridos 7 dias. Procedeu-se à identificação dos espécimes 
recolhidos com recurso a lupa binocular e às chaves de Gomez e Espadaler (2007) e Collingwood & Prince (1998) 
tendo alguns espécimes sido confirmados por X. Espadaler. 

Olival Área 
(ha) Rega 

Densidade 
(nº árvores x ha) Idade 

Biológico Serpa 92 Sim 238 6 

Biológico Póvoa 7 Sim 278 5 

Biológico Moura 1 2 Não 100 >100 

Biológico Moura 2 19 Não 70 >100 

Intensivo Neves 8 Sim 240 7 

Intensivo Serpa 170 Sim 285 5 

Superintensivo Serpa 270 Sim 1976 4 

Superintensivo Moura 22 Sim 1786 2 

Figura 5.2 – Abundância de 
espécies nos olivais biológicos 
de sequeiro. 

Figura 5.3 – Abundância de 
espécies nos olivais intensivos. 

Figura 5.4 – Abundância de espécies 
nos olivais superintensivos. 

Aphaenogaster senilis 
6,5% Aphaenogaster senilis 

35,7% 

Aphaenogaster senilis 
17,5% Aphaenogaster senilis 

16,9% 

Figura 5.6 – Riqueza de espécies 
nos 4 diferentes sistemas de cultivo. 

Fig. 1 – Armadilha de queda utilizada Fig.2 – Pitfall na linha de plantação Fig. 3 – Localização dos 8 olivais 
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