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 Nos olivais biológicos regados, as espécies mais abundantes foram Aphaenogaster senilis 
com 27%, seguida de Messor barbarus com 26%. Relativamente aos olivais biológicos de 
sequeiro, Tapinoma nigerrimum foi a espécie que apresentou maior abundância com 48%. 
Nos olivais intensivos de baixa densidade, Messor barbarus apresenta 46% de abundância, 
sendo a espécie com maior expressividade, comparativamente aos olivais intensivos de 
elevada densidade, em que a espécie Pheidole pallidula com 63% representa mais de 
metade dos indivíduos capturados. Esta espécie faz parte do grupo funcional denominado 
Generalista/Oportunista que contribui para o indicador global de perturbação do 
ecossistema.  

 Existem diferenças significativas entre intensidades culturais e 47,7% dessas diferenças 
são evidenciadas no primeiro eixo da PRC. 

Quadro I – Caracterização dos olivais em estudo. 

Foram capturados no total, 20303 indivíduos, dos quais 5893 
estavam presentes nos olivais biológicos regados, 6359 nos olivais 
biológicos de sequeiro, 5004 nos intensivos de baixa densidade e 
3047 nos intensivos de elevada densidade. Esses indivíduos 
pertencem a 15 géneros e 35 espécies: Aphaenogaster (2), 
Camponotus (6), Cardiocondyla (1), Cataglyphis (4), Crematogaster 
(3), Formica (2), Goniomma (1), Hypoponera (1), Messor (2), 
Pheidole (1), Plagiolepis (2), Tapinoma (3), Tetramorium (3), Lasius 
(3) e Solenopsis (1). As espécies mais abundantes foram: 
Aphaenogaster senilis, Cataglyphis hispanica, Messor barbarus, 
Pheidole pallidula, Tapinoma nigerrimum e Tetramorium semilaeve. 
Nos olivais biológicos regados, as espécies mais abundantes foram 
Aphaenogaster senilis com 27%, seguida de Messor barbarus com 
26%. Relativamente aos olivais biológicos de sequeiro, Tapinoma 
nigerrimum foi a espécie que apresentou maior abundância com 
48%. Nos olivais intensivos de baixa densidade, Messor barbarus 
apresenta 46% de abundância, sendo a espécie com maior 
expressividade, comparativamente aos olivais intensivos de elevada 
densidade, em que a espécie Pheidole pallidula com 63% 
representa mais de metade dos indivíduos capturados. 
O diagrama de PRC mostra resumidamente alterações na  
composição da comunidade de formigas (Figura 3). Da variância 
total,  6,7 % é explicada pela data de amostragem e 17,2 % pela 
intensidade cultural.  O teste de permutação de Monte Carlo 
mostrou a existência de diferenças significativas entre intensidades 
culturais e 47,7% dessas diferenças são evidenciadas no primeiro 
eixo da PRC.  
 

Com o aumento da perda de biodiversidade a nível mundial torna-
se urgente a sua  avaliação em planos de conservação. Várias 
estratégias têm sido desenvolvidas e implementadas para medir 
essa diversidade (Schlenberg & Awbrey, 1997; Mack, 1998). Uma 
das estratégias usadas consiste em utilizar alguns grupos 
taxonómicos referidos como taxa indicadores (Lawton et al., 1998).  
As formigas possuem uma importante influencia nos solos (Lobry 
de  Bruyn & Conacher, 1994; Lobry de Bruyn, 1999), vegetação 
(Buckley, 1982) e outros grupos faunisticos através do seu 
envolvimento num largo conjunto de processos ecológicos. Devido 
à sua importância têm sido largamente utilizadas como 
bioindicadores e são incluidas em programas de monitorização que 
se focam nos efeitos ecológicos dos impactos humanos na 
comunidade de formigas (Andersen 1993). As formigas tem sido 
usadas como bioindicadoras pelo facto de serem facilmente 
amostradas, possuírem  importância funcional nos ecossistemas, 
estarem relacionadas com a diversidade de outros taxa e 
responderem a alterações ambientais, de modo semelhante a 
outros taxa (Olivier & Beattie, 1996a). Decisões de conservação 
baseadas neste taxa, assumem serem apropriadas para outros 
organismos do ecossistema.  
Pretende-se estudar o efeito da intensificação cultural na 
composição, abundância e riqueza dos formicídeos do solo de oito 
olivais. 

Olival Rega 
Densidade 

(árv./ha)  
Herbicida 

Mobilização 

do solo  

Biológico Serpa Sim 238 Não 
Sim, só na 

línha 

Biológico Póvoa Sim 278 Não Não 

Biológico Moura 1 Não 100 Não Sim 

Biológico Moura 2 Não 70 Não Não 

Int. BD Neves Sim 285 Sim Não 

Int. BD Serpa Sim 240 Sim Não 

Int. ED Serpa Sim 1976 Sim Não 

Int. ED Moura 
Sim 

 
1786 Sim Não 

Figura 3 – Diagrama PRC e peso das espécies de formigas, mostrando a variação na abundância dos taxa  

As espécies que mais contribuem para o padrão mostrado no diagrama 
são A. senilis, M. barbarus, T. nigerrimum, C. hispanica, T. semilaeve e 
P. pallidula. De uma forma geral verifica-se que as espécies que mais 
contribuem para a resposta da comunidade são espécies pertencentes 
ao grupo funcional das Generalistas/Oportunistas tais como A. senilis, T. 
nigerrimum, T. semilaeve, Plagiolepis sp, C. auberti e P. pallidula. 

Os ensaios foram conduzidos em oito  olivais do 
Alentejo, com  a seguinte localização e caracterizacão 
presente no quadro 1: Biológico Serpa (37°53’59.1’’N 
7°32’24.3’’W), Biológico Póvoa (38°12’56.883’’N 
7°18’53.748’’W), Biológico Moura1 (38°8’59.276’’N 
7°25’58.44’’W), Biológico Moura 2 (38°8’11.0322’’N 
7°29’7.116’’W), Intensivo  de Baixa Densidade (BD) 
Neves (38°0’28.0836’’N 7°47’24.324’’W), Intensivo  de 
Baixa Densidade (BD) Serpa (37°57’26.1’’N 
7°31’2.5’’W), Intensivo de Elevada Densidade (ED) 
Serpa (37°56’29.9’’N 7°31’21.4’’W) e Intensivo de 
Elevada Densidade (ED) Moura (38°8’25.0836’’N 
7°30’44.7114’’W). Todos os olivais Biológicos têm a 
cultivar Cordovil, contrariamente ao olival Intensivo 
em Neves, onde a cultivar é a Cobrançosa, e os 
restantes são  de Arbequina. As amostragens de 
formicídeos realizaram-se em quatro épocas distintas 
(Maio, Junho, Setembro e Novembro), em 8 olivais. 
Em cada período de amostragem foram 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. As armadilhas foram deixadas nos 
ensaios durante 7 noites e as formigas foram 
separadas no laboratório e identificadas até à 
espécie.  
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A abundância de indivíduos de cada espécie foi 
comparada através de uma ANOVA (Zar, 1998). As 
principais curvas de resposta (PCR) foram 
aplicadas para analisar a resposta de toda a 
comunidade (Van den Brink e Ter Braak, 1999;. Van 
den Brink et al, 2003).  
 

Figura 1 – Gestão do solo no olival biológico Serpa (a), biológico Póvoa (b), biológico Moura1 (c ), biológico Moura2 (d), intensivo Neves (c ), intensivo Serpa (f), intensivo elevada densidade Serpa (g),intensivo elevada densidade Moura (h) 
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Figura 4 – Diagrama para o Nonmetric 
multidimensional scaling (NMDS) 
aplicado aos olivais estudados tendo 
por base a similaridade de Bray–Curtis 
para as abundâncias de formigas. 
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Figura 2 – Abundância das espécies mais relevantes da comunidade 
de formigas.  
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