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Influência do Sistema de Condução do Olival  

na Diversidade das Formigas do Solo 

INTRODUÇÃO 
As formigas (Hymenoptera – Formicidae) estão presentes em quase todos os ecossistemas terrestres. A sua literatura é bastante extensa, mas a maior parte das publicações tratam da 

sua biologia, fisiologia, comportamento ou ecologia em laboratório ou em ambientes não agrícolas (Zina, 2008). Têm um papel importante em muitos ecossistemas, atendendo à 

abundância e estabilidade das suas populações, aos hábitos alimentares, uma vez que interferem no ciclo de nutrientes e no enriquecimento dos solos, estando associadas a um 

conjunto de interacções tróficas (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 sistemas de condução do olival. São cerca de 130 as espécies de formigas identificadas em Portugal continental (Boieiro et al., 2002; Collingwood e 

Prince, 1998; Gomez e Espadaler, 2007; Salgueiro, 2002, 2003), das quais apenas 14 espécies foram identificadas no olival alentejano (Rei, 2006). 
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Estudou-se a presença e diversidade de formicídeos presentes no solo em 

quatro diferentes sistemas de condução do olival: biológico (Figura 1), sebe 

(Figura 2), intensivo (Figura 3) e tradicional (Figura 4), localizados na Região 

de Serpa, Baixo Alentejo (Sul de Portugal), durante o ano de 2010. A 

caracterização de cada olival está descrita na Tabela 1. 

Olival Área (ha) Cultivar Nº árvores/ha 

Biológico 92 Cordovil 238 

Sebe 270 Arbequina 1976 

Intensivo 170 Arbequina 285 

Tradicional 73 Cordovil 70 

Tabela 1 – Caracterização dos olivais em estudo. 

Figura 5 – Abundância de 

espécies - olival biológico. 

Figura 6 – Abundância de 

espécies -  olival sebe. 

Figura 7 – Abundância de 

espécies -  olival intensivo. 

Figura 8 – Abundância de 

espécies -  olival tradicional. 

Relativamente à análise efectuada a partir das curvas de acumulação 

de espécies (Figura 14), constatou-se que a riqueza específica 

estimada (a/b) é maior no olival biológico, com 13 espécies, em 

oposição ao olival em sebe, com 6 espécies apenas. Quanto à 

proporção de fauna registada, foi de 87% no olival biológico, 92% no 

olival intensivo, 77% no olival em sebe e 88% no olival tradicional. O 

número de amostras para ter um inventário de qualidade será de 13, 

29, 9 e 16 nos olivais biológico, sebe, intensivo e tradicional, 

respectivamente, o que significa ter 75% da biodiversidade das 

formigas do solo representadas no inventário. Para conseguir um 

inventário onde grande parte das espécies estejam representadas será 

necessário instalar entre 15 a 17 pitfall. 
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• A comunidade de formigas do solo é constituída por 16 espécies, havendo diferenças relativamente ao sistema de condução do olival, verificaram-se 11 espécies no biológico, 5 na 

sebe, 8 no intensivo e 7 no tradicional. 

• As maiores abundâncias verificaram-se no olival biológico. 

• Em futuros estudos a melhor época de amostragem poderá ser o mês de maio dado que é o período no qual ocorreu maior riqueza específica na maioria dos olivais. 

No olival biológico, as espécies A. senilis, M. barbarus e T. nigerrimum são as que apresentam uma maior 

abundância e percentagem de ocorrência (Figura 5 e 9). Relativamente ao olival em sebe essas variáveis 

verificaram-se mais elevadas nas espécies P. pallidula, A. senilis e A. gibbosa (Figura 6 e 10). Quanto ao olival 

intensivo as espécies dominantes foram T. nigerrimum, A. senilis e M. barbarus (Figura 7 e 11). Contrariamente 

ao olival tradicional, onde a ocorrência e abundância foram mais significativas nas espécies A. senilis, A. 

gibbosa e P. pallidula (Figura 8 e 12). Estas associações são demonstradas no diagrama de análise de 

componentes principais (Figura 13). A riqueza de espécies é maior em maio, no olival biológico (11) e no 

intensivo (8); em agosto no olival em sebe (5) e em julho no olival tradicional (7). 

Figura 9 – Percentagem de ocorrência 

de espécies no olival biológico. 

Figura 10 – Percentagem de ocorrência 

de espécies no olival sebe. 

Figura 11 – Percentagem de ocorrência 

de espécies no olival intensivo. 

Figura 12 – Percentagem de ocorrência 

de espécies no olival tradicional. 
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Figura 13 – Análise de componentes principais. 
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Figura 14 – Curvas de acumulação de espécies dos 4 

olivais estudados. (A) biológico, (B) sebe, (C) intensivo, 

(D) tradicional. 

Figura 1 – Olival biológico. Figura 2 – Olival sebe. Figura 3 – Olival intensivo. Figura 4 – Olival tradicional. 

Composição da comunidade de formigas do solo 

Em cada olival colocaram-se 25 armadilhas de queda, cinco sob a copa de cada uma de cinco árvores 

em cinco zonas representativas do olival. A periodicidade das capturas foi mensal e decorreu entre 

Abril e Outubro, permanecendo as armadilhas no solo durante 24 horas. Procedeu-se à identificação 

dos espécimes colhidos com recurso a lupa binocular e às chaves de Gomez e Espadaler (2007) tendo 

alguns espécimes sido confirmados por X. Espadaler. 

Na análise dos dados aplicou-se um tipo de análise multivariada (PCA) e o software Estimates versão 

8.2 (Colwell, 2009) foi utilizado para o cálculo das curvas de acumulação de espécies. As curvas foram 

modeladas para os meses de maior riqueza usando o programa Statistica versão 7 (StatSoft, 2008) e 

ajustadas ao modelo de Clench (Jiménez-Valverde e Hortal, 2003; Soberón e Llorent, 1993) de acordo 

com a equação Sn=a.n/(1+b.n), onde a e b são parâmetros do modelo, n o nº de amostras e Sn a 

riqueza específica. 

http://viceroy.eeb.uconn.edu/EstimateS
http://www.hormigas.org/
http://www.statsoft.com/
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