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INTRODUÇÃO 
• As formigas desempenham um papel de relevo no olival, principalmente devido à sua 

abundância, estabilidade das populações e hábitos alimentares. Neste agroecossistema têm sido 
estudadas como potenciais agentes de controlo biológico e como bioindicadores de condições 
ambientais. 

• Em Trás-os-Montes, a mobilização do solo tem sido o tipo de gestão tradicional no olival como 
forma de eliminar a vegetação infestante. No entanto, e devido à aplicação das medidas agro-
ambientais, esta prática está a ser gradualmente substituída pela mobilização apenas junto à 
linha de plantação ou, ainda mais, pela aplicação de herbicidas. Noutros casos, normalmente em 
olivais conduzidos em modo de proteção biológico, verifica-se a manutenção da vegetação 
herbácea natural ou a sementeira de leguminosas biodiversas. Estas práticas podem influenciar 
de forma diferente a biodiversidade de formigas edáficas e que interessa perceber como é que 
variam as suas comunidades. 
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RESULTADOS  
• No total dos nove olivais, foram capturados 16063 indivíduos e identificadas 28 espécies e 14 

géneros.  
• Tapinoma nigerrimum foi a espécie mais abundante em todos os tipos de gestão do solo, seguida 

de Messor barbarus nos olivais com leguminosas, vegetação natural e aplicação de herbicida e 
Tetramorium forte nos olivais mobilizados (Tabela 1). 

• A abundância de formigas foi superior na linha de plantação do que na entrelinha, exceto nos 
olivais onde foram aplicados herbicidas na linha, cuja abundância foi maior na entrelinha.  Estas 
diferenças ficaram mais atenuadas ao nível da riqueza específica, embora o olival de Suçães 
tenha registado diferenças significativas entre linha de plantação e entrelinha (Figuras 3 e 4). 

• A riqueza específica total foi superior nos olivais mobilizados, seguidos dos olivais com 
leguminosas, aplicação de herbicida e vegetação natural.  

• Relativamente ao índice de diversidade de Simpson, registaram-se diferenças estatisticamente 
significativas entre os olivais com cobertura vegetal e os olivais com herbicida (P<0.05) (Figura 5).  

MATERIAL E MÉTODOS 
• Os exemplares de Formicidae foram recolhidos em Maio de 2011 em nove olivais da região de 

Mirandela. Estes olivais apresentavam tipos diferentes de gestão do solo e foram selecionados 
por representarem um gradiente de práticas agrícolas (Figura 1):  

 

 Solo coberto por leguminosas biodiversas (Valbom e S. Pedro BIO); 
 Solo coberto por vegetação natural (Cedães e Guribanes); 
 Aplicação de herbicida na linha de plantação (Paradela, S. Pedro PRODI, Suçães)  
Solo mobilizado (Avantos  PRODI e Avantos BIO). 

• Em cada olival, foram instaladas 16 armadilhas de queda (pitfall – Figura 2) com etilenoglicol 
como líquido conservante. As pitfall foram colocadas numa disposição alternada com quatro 
pitfalls/linha colocadas em duas linhas de plantação e quatro pitfalls/entrelinha colocadas em 
duas entrelinhas e distanciadas 50 m umas das outras. As pitfalls permaneceram em campo 
durante sete noites e as formigas capturadas foram separadas e identificadas até à espécie. 

• Análise de dados: A abundância, riqueza específica e índice de Simpson registados em cada olival 
foram comparados  recorrendo à ANOVA hierárquica – modelo: tipo de gestão + olival (tipo de 
gestão) – Foi também utilizado o teste-t para comparar estes parâmetro registados na linha e na 
entrelinha (P<0.05). 
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Figura 1. Aspeto geral dos quatro tipos de gestão do solo nos olivais transmontanos: - 
A: solo coberto por leguminosas, B: solo coberto por vegetação natural, C: solo 
mobilizado, D: aplicação de herbicida. 
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Figura 5 – Indíce de Simpson (média ± erro padrão) calculados 
para cada tipo de gestão do solo, considerando linha de 
plantação e entrelinha. Letras diferentes entre tipos de gestão 
significa que houve diferenças estatisticamente significativas 
entre eles (P<0.05). Não se verificaram diferenças 
estatisticamente significativas entre o indice de Simpson na 
linha de plantação e entrelinha.  
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OBJETIVO 
• O objetivo deste estudo foi avaliar os padrões de diversidade da comunidade de Formicidae ao 

longo de um gradiente crescente de práticas agrícolas no olival transmontano. 

Figura 2. Aspeto geral 
das pitfalls utilizadas 
neste estudo.  

CONCLUSÕES 
• A abundância de T. nigerrimum e M. barbarus foi muito superior nos 

olivais com coberto vegetal, comparativamente aos olivais 
mobilizados e áreas sob a influência dos herbicidas. Este facto está 
estreitamente ligado aos hábitos de cada espécie, a primeira é 
forrageira e a segunda é coletora de sementes. 

•  Os olivais onde foi aplicado herbicida registaram um padrão de 
abundância e riqueza específicas, ao nível da linha de plantação e 
entrelinha, diferentes dos restantes. Para algumas espécies, isto pode 
ser devido ao efeito direto dos herbicidas. Mas para outras, a 
existência de entrelinha com coberto vegetal pode representar um 
habitat mais adequado e estável do que a linha de plantação.  

Figura 3 – Abundância (média ± erro padrão) calculados para cada olival e tipo de gestão do solo, 
considerando linha de plantação e entrelinha. Letras e números diferentes, respetivamente entre olivais 
e tipos de gestão do solo significa que houve diferenças estatisticamente significativas entre eles 
(P<0.05). Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre linha de plantação e 
entrelinha. 
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Figura 4 –Riqueza específica (média ± erro padrão) calculados para cada olival e tipo de 
gestão do solo, considerando linha de plantação e entrelinha. Letras e números diferentes, 
respetivamente entre olivais e tipos de gestão do solo significa que houve diferenças 
estatisticamente significativas entre eles (P<0.05). Asterisco (*) assinala os olivais para 
os quais se verificaram diferenças estatisticamente significativas (P<0.05) entre linha 
de plantação e entrelinha e que, neste caso apenas ocorreu no olival de Suçães.  
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Tabela 1 – Abundância total das espécies de formigas capturadas em cada tipo  
de gestão do solo. 

Leguminosas
Vegetação

 Natural Herbicida Mobilização

Dolichoderinae
Tapinoma madeirense Forel, 1895 2 5
Tapinoma nigerrimum (Nylander, 1856) 2316 2997 1022 818
Tapinoma erraticum (Latreille, 1798) 1

Formicinae
Camponotus piceus (Leach, 1825) 3 16
Camponotus pilicornis (Roger, 1859) 1 6 7
Camponotus fallax (Nylander, 1856) 1
Camponotus cruentatus  (Latreille, 1802) 2 1 1 1
Camponotus aethiops (Latreille, 1798) 5 12
Camponotus lateralis (Olivier, 1792) 3 2
Cataglyphis hispanica (Emery, 1906) 59 85 4 126
Cataglyphis sp. 147 588 96 279
Formica subrufa Roger, 1859 1 8 64
Formica gerardi Bondroit, 1917 2
Formica sp. 1
Lasius meridionalis (Bondroit, 1920) 1
Lasius grandis  Forel, 1909 7 2 2
Lasius brunneus (Latreille, 1798) 1
Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798) 9 104 11 17
Proformica CONF. nasuta  (Nylander, 1856) 45

Myrmicinae
Aphaenogaster gibbosa (Latreille, 1798) 10 3 1 12
Aphaenogaster senilis Mayr, 1853 3
Crematogaster auberti Emery, 1869 57 97 125 327
Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792) 19 37 27
Goniomma hispanicum  (André, 1883) 167 25 32 1
Messor barbarus (Linnaeus, 1767) 2186 1199 569 239
Messor bouvieri Bondroit, 1918 15 135 2 1
Messor capitatus (Latreille, 1798) 126
Pheidole pallidula  (Nylander, 1849) 2
Solenopsis sp. 2 6 2
Tetramorium forte Forel, 1904 104 642 559 329
Tetramorium semilaeve André, 1883 16 90 41 2
Tetramorium sp. 2

TOTAL 5124 6160 2520 2289
Riqueza específica 22 18 19 23

Família/espécie
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