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ÁREA TEMÁTICA 1. Agricultura e sistemas agrícolas agroecolóxicos 
 
 
Resumo 
O olival é um agro-ecossistema com grande importância económica e social em toda a 
região Mediterrânica. No território Português a oliveira apresenta uma distribuição 
ampla com especial incidência na região do Alentejo e Trás-os-Montes. Os carabídeos 
foram um dos taxa estudados neste trabalho devido à sua abundância e diversidade em 
agro-ecossistemas, facto que pode estar diretamente ligado à qualidade do solo. Por sua 
vez, os carabídeos têm sido também utilizados como indicadores de perturbação 
antrópica em sistema terrestres. Esta família integra espécies maioritariamente 
predadoras generalistas consideradas cruciais na limitação natural de pragas. No olival, 
poderão também ser predadores potenciais da mosca-da-azeitona (Bactrocera oleae 
Rossi) quando esta se encontra no solo, em fase de pupa. O objetivo deste trabalho foi 
estudar as correlações entre as espécies de carabídeos mais abundantes (N>20) e as 
variáveis ambientais recolhidas a partir das amostras do solo nos olivais transmontanos. 
Na primavera de 2011, realizou-se a colheita de carabídeos em oito olivais sujeitos a 
diferentes intensidades de práticas agríolas, localizados na região de Mirandela. Em 
cada olival foram instaladas 16 pitfalls, a uma distância de 50 m entre si e dispostas 
quer na linha de plantação quer na entrelinha. Em cada ponto de colheita de carabídeos 
procedeu-se também à colheita de amostras de solo perturbadas e não perturbadas na 
profundidade de 0-5 cm. Para cada amostra de solo determinou-se o teor de humidade 
(%) pelo método gravimétrico, o valor de pH em água (10 g de solo e 50 mL de água 
destilada), a concentração de P2O5 e K2O pelo método de Egner-Riehm, as 
concentrações das bases de troca (Na+, Mg++ e Ca++, quantificadas por espectrofometria 
de absorção atómica), o teor em matéria orgânica (%) (pelo método de Walkley-Black) 
e a cobertura (%) por plantas herbáceas espontâneas nos 4 m2 que rodeavam cada ponto 
de amostragem de carabídeos; Para a determinação da cobertura, os pontos de colheita 
foram fotografados e a percentagem de cobertura foi determinada através da 
sobreposição de uma grelha dividida em 100 quadrados iguais. A capacidade máxima 



de retenção de água do solo (WHC) foi determinada numa amostra por olival, composta 
pela mistura de solos recolhidos nos 16 pontos de amostragem. No total dos oito olivais, 
foram capturados, na primavera de 2011, 685 espécimes, pertencentes a 43 espécies. As 
espécies mais abundantes foram Pterostichus globosus (118), Harpalus distinguedus 
(107), Amara aenea (83), Brachinus bodemeyeri (82) e Brachinus variventris (73). As 
variáveis do solo estudadas explicam 19% da variância dos dados. Verifica-se que as 
espécies Calathus granatensis e Trechus obtusus estão mais associadas a concentações 
superiores de Na++, as espécies Nebria salina, A. aenea, Olisthopus sp. e Aculpalpus 
ibericus estão mais associadas a concentrações superiores de K20, WHC e percentagem 
de cobertura. As espécies P. globosus e Poecilus crenulatus estão associadas a 
concentrações superiores de Ca++ enquanto as espécies B. variventris, B. bodemeyeri, H. 
neglectus e H. distinguendus que se encontram associadas a teores mais elevados de pH 
e M.O. do solo. Os resultados deste estudo mostram que entre os vários fatores que 
podem influênciar a distribuição das espécies de carabídeos, os factores locais e 
abióticos, associados às características do solo (tais como pH, P2O5, K2O, Na+, Mg++, 
Ca++, matéria orgânica e WHC) revelaram também influenciar estes organismos. 
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Introdução & Objtivo 

        Introdução  
     O olival é um agroecossistema com grande importância socio-económica em 
toda a região Mediterrânica. Os carabídeos são um dos grupos que integram a 
biodiversidade do solo do olival onde se incluem várias espécies 
maioritariamente predadoras generalistas consideradas importantes na 
limitação natural de pragas; nomeadamente, de mosca-da-azeitona (Bactrocera 
oleae Rossi) quando esta se encontra no solo, em fase de pupa. No entanto,  as 
várias práticas agrícolas realizadas no olival e a qualidade do solo pode 
influenciar a composição das comunidade de carabídeos e, consequentemente, 
os processos funcionais associados a estas comunidades. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi estudar as relações entre as espécies de carabídeos mais 
abundantes (N>20) e as variáveis ambientais recolhidas a partir das amostras 
do solo nos olivais transmontanos. 

         Material e métodos  
   Para o estudo foram seleccionados, na Primavera de 2011, 8 olivais na região 
de Mirandela, nordeste de Portugal, que apresentavam diferentes tipos de 
gestão de solo: 
 Solo mobilizado 
 Vegetação espontânea controlada com herbicida 
 Solo coberto com leguminosas semeadas 
 Solo coberto com vegetação espontânea 

 
 Em cada olival foram instaladas, 16 armadilhas de queda que continham 

cerca de 300 ml de etilenoglicol; 8 armadilhas foram colocadas na linha de 
plantação e 8 na entrelinha da plantação  a uma distância de 50 m entre si. 
As armadilhas permaneceram em campo 7 noites. 

 

 

 

 

 
 

 Em cada ponto de colheita de carabídeos procedeu-se a colheita de amostras 
de solo na profundidade de 0-5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A correlação entre os parâmetros do solo apresentados na Figura 3 e a 

abundância das espécies de carabídeos (N > 20) foi analisada através da RDA, 
Figura 4. 
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           As variáveis do solo estudadas explicam 19% da variância dos dados. Verifica-se 
que as espécies C. granatensis e Trechus obtusus Erichson estão mais associadas a 
concentações superiores de Na++. Por outro lado, as espécies Nebria salina Fairmaire et 
Laboulbene, A. aenea, Olisthopus sp. e Aculpalpus ibericus Jaeger estão mais 
associadas a concentrações superiores de K20, WHC e percentagem de cobertura. As 
espécies P. globosus e Poecilus crenulatus Dejean estão associadas a concentrações 
superiores de Ca++ enquanto as espécies B. variventris, B. bodemeyeri, Harpalus 
neglectus Audinet-Serville e H. distinguendus que se encontram associadas a teores 
mais elevados de pH e M.O. do solo. 

 
   Resultados 
Foram recolhidos 685 espécimes de carabídeos pertencentes a 43 espécies.  
Os olivais  sujeitos à aplicação de herbicida registaram uma maior abundância de 
carabídeos com 37,9% do total dos espécimes capturados seguidos dos olivais com solo 
coberto por leguminosas  26,1%; olivais mobilizados 19,7% e olivais com solo coberto 
por vegetação herbácea espontânea  16,2%. 

 Quadro 1. Abundância total das espécies de carabídeos identificadas nos diferentes olivais. 

Figura 2. Plano de amostragem em cada olival. A – disposição das armadilhas 
de queda no olival. Círculos amarelos - armadilhas colocadas na linha; Cruzes 
azuis - armadilhas colocadas na entrelinha; Linha amarela - distancia entre as 
armadilhas. B- armadilha de queda colocada na linha. 

Figura 1. Aspeto dos diferentes tipos de gestão da cobertura herbácea do 
solo nos olivais estudados. A - solo mobilizado; B - aplicação de herbicida na 
linha; C - leguminosas semeadas; D - vegetação herbácea espontânea. 

Figura 4. Diagrama da análise de redundância (RDA) que 
relaciona a abundância das espécies de carabídeos (N > 20) com 
as variáveis de solo em cada olival, Primavera de 2011.  

Pterostichus ebenus 

Figura 3. Parâmetros do solo 
estudados na linha de plantação 
e entrelinha, nos oito olivais . 

Quadro 2. Variação dos parâmetros do solo (média ± desvio padrão), dos diferentes olivais. 

Nebria salina 

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional

Brachinus 
variventris 

Harpalus 
distinguendus 

Amara 
aenea 

Nº Espécies Mobilizado Herbicida Vegetação esp Leguminosas
1 Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) - 1 - -
2 Acupalpus ibericus Jaeger, 1988 1 11 - -
3 Amara aenea (De Geer, 1774) - 56 2 25
4 Amara arcuata castiliana Hieke, 1983 - - 1 -
5 Amara fulvipes Serville, 1821 - - - 1
6 Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) - 1 - 1
7 Bembidion lampros (Herbst, 1794) - - - 2
8 Brachinus bodemeyeri  Apfelbeck, 1904 38 21 1 22
9 Brachinus variventris Schaufuss, 1862 36 23 6 8

10 Calathus hispanicus dejeani Ganglbauer, 1891 - 2 - -
11 Calathus granatensis Vuillefroy, 1866 2 1 22 1
12 Calathus mollis (Marsham, 1802) - 1 7 1
13 Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) - 1 1 -
14 Carabus lusitanicus lusitanicus (Fabricius, 1801) - 1 - -
15 Egadroma marginatum (Dejean, 1829) - - - 1
16 Harpalus  affinis (Schrank, 1781) - - 1 -
17 Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) 16 38 15 38
18 Harpalus neglectus Audinet-Serville, 1821 10 12 - -
19 Harpalus anxius Duftschmid, 1912 - - 1 1
20 Harpalus pygmaeus Dejean, 1829 - - 1 2
21 Harpalus rubripes Duftschmid, 1812 1 2 1 1
22 Harpalus attenuatus Stephens, 1828 1 - - -
23 Harpalus honestus Duftschmid, 1812 - - - 1
24 Licinus punctatulus (Fabricius.1792) - - - 1
25 Microlestes abellei Brisout, 1885 1 - 1 1
26 Microlestes corticalis (Dufour, 1820) 1 - 2 -
27 Microlestes negrita Wollaston, 1854 - 3 - -
28 Nebria salina Fairmaire & Laboulbénè, 1854 - 9 - 4
29 Ocys harpaloides (Serville, 1821) - 5 - -
30 Olisthopus sp. 1 29 - -
31 Olisthopus fuscatus  Dejean, 1828 - 5 1 1
32 Poecilus crenulatus Dejean, 1828 - 7 - 8
33 Poecilus kugelanni (Panzer, 1797) - - - 6
34 Pterostichus globosus (Quensel, 1806) 19 21 33 45
35 Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) 1 2 - -
36 Penetretus rufipennis (Dejean, 1828) - 1 - -
37 Pseudoophonus rufipes ( De Geer, 1774) 1 1 - -
38 Semiophonus signaticornis (Duftschmid, 1812) - - 5 -
39 Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785) 2 - 1 -
40 Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) 1 - - -
41 Syntomus foveolatus (Dejean, 1831) 1 1 2 1
42 Trechus obtusus Erichson, 1837 - 5 7 7
43 Zabrus sp. 2 - - -

Total 135 260 111 179

Mobilizado Herbicida Vegetação herbácea                 
espontânea

Leguminosas

Densidade aparente (g cm-3) 1,42 ±1,17 1,54  ± 0,18 1,39 ± 0,15 1,45 ± 0,14
Humidade (%) 13,14 ± 3,66 11,28 ± 3,62 4,57 ± 1,77 7,11 ± 4,64
pH (H20) 5,83  ± 0,58 5,60 ± 0,45 5,69 ± 0, 45 5, 74 ± 034
P2O5 (mg kg-1) 53,77 ± 22,90 101,84 ± 74,98 83, 39 ± 48,88 140,49 ± 77,93
K2O (mg kg-1) 186, 52 ± 75,05 216,13 ± 61, 71 201, 63 ± 73, 64 180, 03 ± 65, 76
MO (%) 1,59 ± 0,73 1,80 ± 0,68 1,73 ± 0,65 2,31 ± 0,65
Ca++  (cmolc kg-1) 3,86 ± 1,60 2,93 ± 1,16 3,66 ± 1,31 5,13 ± 1,81
Mg++  (cmolc kg-1) 1,18 ± 0,59 0,65 ±  0,25 0,75 ± 0,27 1,25 ± 0,71
WHC 35, 79 ± 2,80 37,5 ± 6,5 34 ± 2,2 38,26 ± 2,85
Cobertura vegetação (%) 26, 84 ± 21, 33 64, 13 ± 20, 74 61, 02 ± 0, 15 70, 84 ± 24, 66
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Conclusões 
Entre os vários fatores que podem influenciar a distribuição das espécies de carabídeos, 
os factores locais abióticos, associados às características do solo (tais como pH, P2O5, 
K2O, matéria orgânica e WHC) revelaram influenciar estes organismos.   
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