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As aranhas  são artrópodes predadores que  se alimentam principalmente de  insetos e estão 

presentes  em  praticamente  todos  os  ecossistemas  terrestres.  Em  Portugal,  o  olival  é  um 

agroecossistema  muito  relevante,  tanto  a  nível  económico  como  social.  No  entanto,  a 

diversidade  e  estrutura  das  comunidades  de  aranhas  tem  sido  pobremente  estudadas.  De 

acordo  com  isto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  caracterizar  a  estrutura  da  comunidade  da 

araneofauna em termos de famílias, espécies e grupos funcionais do solo e da copa. Os nove 

olivais estudados obedeceram a um gradiente crescente de práticas agrícolas, sendo que três 

estavam em modo de proteção biológico e seis em proteção integrada. Para a amostragem das 

aranhas do solo recorreu‐se à  instalação de armadilhas de queda (pitfall), enquanto que, nas 

copas recorreu‐se a  técnica das pancadas. Em  todos os casos, no solo recolheu‐se um maior 

número de exemplares. No  total,  identificaram‐se 76 espécies distribuídas por 21  famílias e 

nove  grupos  funcionais.  As  espécies mais  abundantes  foram Nomisia  exornata  (C.  L.  Koch, 

1839)  (Gnaphosidae),  Zodarion  alacre  (Simon,  1870)  (Zodariidae)  e  Alopecosa  albofasciata 

(Brulle, 1832) (Lycosiidae). Os dois grupos funcionais mais representados foram o das aranhas 

corredoras  ao  nível  do  solo  e  o  das  aranhas  especialistas.  Tendo  em  conta  as  espécies 

identificadas, a riqueza variou entre 18 e 33 espécies no solo e uma e 11 na copa, enquanto 

que, em  termos de grupos  funcionais, a  riqueza variou entre cinco e nove grupos no  solo e 

quatro e seis na copa. O solo apresentou um máximo de 30 espécies exclusivas deste estrato, 

sendo  oito  o  maior  número  de  especies  exclusivas  da  copa.  Apenas  três  espécies  foram 

comuns a ambos os estratos e apenas num dos olivais. Os valores de complementariedade da 

araneofauna  entre  solo  e  copa  em  cada  olival  foram  de  0,93  até  1,  sendo  o máximo  de 

similaridade de 0,14. 

 

Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, com  financiamento parcial do FEDER, 

através do projeto PTDC/AGR ‐ PRO/ 111123 /2009. 

 



INTRODUÇÃO 
As aranhas são artrópodes predadores que se alimentam principalmente de insetos e estão presentes em praticamente todos os ecossistemas terrestres. Em Portugal, o olival 
é um agroecossistema muito relevante, tanto a nível socio-económico como paisagístico. As aranhas são potenciais agentes de luta biológica contra pragas das culturas. No 
entanto, a sua diversidade e a estrutura das suas comunidades tem sido pobremente estudadas no olival. 
O objetivo deste trabalho foi caracterizar a estrutura da comunidade da araneofauna em termos de famílias, espécies e grupos funcionais do solo e da copa em nove olivais 
sob diferentes sistemas de produção agrícola na região de Trás-os-Montes. 

Influência de diferentes sistemas de produção agrícola na estrutura da 
comunidade de aranhas do olival transmontano 

MATERIAL E MÉTODOS 

RESULTADOS 
 

• No total, identificaram-se 76 espécies distribuídas por 21 famílias e nove grupos funcionais. As espécies mais abundantes foram Nomisia exornata (C. L. Koch, 1839) 
(Gnaphosidae), Zodarion alacre (Simon, 1870) (Zodariidae) e Alopecosa albofasciata (Brulle, 1832) (Lycosiidae) (Fig. 3). 
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Figura 4. Riqueza de espécies (média ± erro padrão) encontrada em 
cada estrato – solo e copa) para os nove olivais estudados. 

Figura 3. Espécies dominantes nos olivais estudados. A: Nomisia exornata; B: Zodarion 
alacre; C: Alopecosa albofasciata. 
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CONCLUSÕES 
 

Os sistemas em Agricultura Biológica parecem ser mais benéficos para a 
biodiversidade de aranhas no olival. Os olivais em Proteção Integrada são mais 
heterogéneos entre si pois as práticas agrícolas podem ser mais variadas. 

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional

AGRADECIMENTOS 
Projeto: PTDC/AGRPRO/ 111123/2009-A utilização de indicadores biológicos como ferramentas 
para avaliar o impacte de práticas agrícolas na sustentabilidade do olival 

• Em cada olival, foram recolhidos espécimes de aranhas da copa da 
oliveira e do solo (Fig. 2).  

 

• Amostragem das aranhas da copa: foram marcadas 20 árvores/olival, 
distanciadas entre si em cerca de 20 m e dispostas ao longo de duas linhas 
cruzadas (Fig. 2A). As aranhas foram recolhidas pela técnica de pancadas 
(Fig. 2B). Em cada árvore foram selecionados dois ramos e cada ramo foi 
batido duas vezes. 

 

• Amostragem das aranhas do solo: foram instaladas 16 pitfalls (Fig. 2C) 
com etilenoglicol como líquido conservante. As pitfalls foram colocadas 
numa disposição alternada (oito foram colocadas em duas linhas de 
plantação e oito em duas entrelinhas e distanciadas 50 m entre si. As pitfalls 
permaneceram em campo durante sete dias.  

 

• Em laboratório, as aranhas capturadas foram separadas e identificadas à 
espécie e conservadas em etanol 70%. 

 

• Para cada olival foi calculada a riqueza média de espécies para a copa e 
para o solo.  

Quadro 1 – Conjunto de práticas agrícolas, realizadas em cada olival, ao nível da fertlização, controlo de 
infestantes e proteção da cultura. 

Tipo Data(s) de 
aplicação Tipo de gestão Data(s) de 

intervenção Substância Data(s) de 
aplicação

Valbom-dos-Figos
(VAL) Composto (folhas e estrume) - Pastoreio - cobertura do solo com 

leguminosas semeadas  - corte superficial 08-06-2011 Cobre (1.33 l/ha) 10-02-2011

Guribanes (GUR) Boro (35.7 kg/ha) 15-03-2011 Pastoreio - cobertura do solo com 
vegetação espontânea  - corte superficial - - -

São Pedro 2 (SP2) - - Pastoreio - cobertura do solo com 
leguminosas semeadas  - corte superficial 05-06-2011 - -

Cedães (CED) Boro (25 kg/ha) 25-03-2011 Cobertura do solo com vegetação 
espontânea  - corte superficial 28-06-2011 - -

Suçães (SUC) Azoto mineral + Magnésio
(30 kg/ha) 20-05-2011

Aplicação de herbicida glifosato na linha 
de plantação (2.58 l/ha)  - manutenção de 
entrelinha com vegetação espontânea

26-04-2011 Cobre (1.8 l/ha) 20-03-2011
15-10-2011

Paradela (PAR) Azoto mineral + Boro (30 kg/ha) 15-04-2011
Aplicação de herbicida glifosato na linha 
de plantação (2 l/ha)  - manutenção de 
entrelinha com vegetação espontânea

15-04-2011 - -

São Pedro 1 (SP1)
Boro, Molibdénio, Magnésio, 
Zinco, N, P, K (2.85 + 0.2 
kg/ha) - Aplicação foliar

13-06-2011
15-09-2011

Aplicação de herbicida glifosato na linha 
de plantação (2 l/ha)  - manutenção de 
entrelinha com vegetação espontânea

03-05-2011 Cobre (1 l/ha)1; 
Lambda-cialotrina (0.05 l/ha)2

1;213-06-2011
215-09-2011

Avantos 1 (AV1) - - Mobilização 15-03-2011 - -

Avantos 2 (AV2) - - Mobilização na linha de plantação 18-04-2011
21-06-2011 - -
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Figura 1 – Aspeto dos olivais em estudo: A – Olival em Agricultura Biológica; B, C e D – Olivais em Produção 
Integrada. 

A B C D 

Figura 2 – A - Distribuição dos pontos de colheita de aranhas: circulos a amarelo – 
pitfalls colocadas na linha de plantação, cruzes azuis – pitfalls colocadas na entrelinha, 
circulos vermelhos – árvores amostradas pela técnica de pancadas; B – dispositivo 
utilizado na técnica de pancadas; C – Pitfall. 
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Tegenaria bucculenta (1)
Tegenaria feminea (4)

Hypsosinga albovittata (1)
Haplodrassus dalmatensis (2)

Haplodrassus signifer (2)
Nomisia exornata (12)
Setaphis carmeli (2)
Zelotes civicus (1)

Palliduphantes stygius (1)
Alopecosa albofasciata (6)

Arctosa perita (1)
Arctosa villica (5)
Hogna radiata (4)

Pardosa proxima (2)
Pisaura mirabilis (1)
Xysticus kochi (5)

Zodarion alacre (24)
Zodarion duriense (5)

Araniella cucurbitina (2)
Nigma puella (3)

Philodromus buxi (1)
Philodromus rufus (1)

PAR

75:34 6:24

Drassodes lapidosus (2)
Haplodrassus dalmatensis (7)
Haplodrassus severus (3)
Haplodrassus signifer (3)

Nomisia exornata (43)
Setaphis carmeli (3)

Zelotes sp. 1 (1)
Zelotes thorelli (2)

Meioneta fuscipalpa (2)
Meioneta rurestris (1)

Pelecopsis bicornuta (2)
Typhocrestus bogarti (1)

Alopecosa albofasciata (3)
Hogna radiata (5)

Pardosa proxima (5)
Oxyopes heterophthalmus (1)

Pisaura mirabilis (2)
Chalcoscirtus infimus (1)

Pellenes brevis (3)
Pellenes geniculatus (2)
Asagena phalerata (1)

Ozyptila pauxilla (2)
Xysticus bliteus (1)
Xysticus kochi (9)

Zodarion alacre (14)
Zodarion duriense (9)

Synema globosum (1)

SP1

124:103 0:34

Tegenaria feminea (6)
Dysdera fuscipes (1)

Drassodes lapidosus (5)
Haplodrassus dalmatensis (9)
Haplodrassus invalidus (1)
Haplodrassus signifer (1)

Micaria pallipes (1)
Nomisia exornata (29)
Setaphis carmeli (3)

Zelotes sp. 1 (3)
Meioneta fuscipalpa (10)

Meioneta pseudorurestris (1)
Meioneta rurestris (2)

Prinerigone vagans (1)
Typhocrestus bogarti (1)

Mesiotelus mauritanicus (2)
Alopecosa albofasciata (9)

Arctosa perita (3)
Aelurillus luctuosus (1)

Evarcha jucunda (1)
Neaetha membrosa (3)
Asagena phalerata (1)

Steatoda albomaculata (7)
Ozyptila pauxilla (1)
Xysticus bliteus (1)
Xysticus kochi (1)

Zodarion alacre (14)
Zodarion duriense (5)

Zodarion styliferum (2)

AV2

124:22 0:18

Tegenaria feminea (1)
Drassodes lapidosus (2)
Drassodes sp. 1 (1)

Haplodrassus dalmatensis (19)
Haplodrassus invalidus (1)
Haplodrassus signifer (3)

Nomisia exornata (27)
Setaphis carmeli (2)

Zelotes sp. 1 (1)
Zelotes thorelli (1)

Meioneta fuscipalpa (8)
Alopecosa albofasciata (16)

Pisaura mirabilis (1)
Euophrys herbigrada (1)
Neaetha membrosa (1)

Phlegra bresnieri (1)
Asagena phalerata (2)

Steatoda albomaculata (3)
Xysticus kochi (4)

Titanoeca monticola (1)
Zodarion alacre (27)
Zodarion duriense (5)

Zodarion styliferum (13)

Araniella cucurbitina (2)
Nigma puella (4)

Typhocrestus bogarti (1)
Salticus confusus (1)

Av 1

141:16 7:19

Haplodrassus dalmatensis (9)
Haplodrassus severus (1)

Nomisia exornata (7)
Setaphis carmeli (3)

Zelotes sp. 1 (7)
Zelotes thorelli (1)

Erigone promiscua (12)
Meioneta fuscipalpa (10)

Meioneta rurestris (3)
Oedothorax fuscus (1)

Ostearius melanopygius (1)
Ouedia rufithorax (1)
Pelecopsis inedita (2)

Prinerigone vagans (10)
Typhocrestus bogarti (5)
Walckenaeria dalmasi (1)
Alopecosa albofasciata (9)

Hogna radiata (1)
Pardosa proxima (4)
Pisaura mirabilis (1)

Euophrys herbigrada (1)
Evarcha jucunda (1)
Pellenes brevis (2)

Phlegra bresnieri (5)
Ozyptila pauxilla (3)
Xysticus kochi (17)

Zodarion styliferum (1)

SUÇ

118:52 0:35

Dictynidae sp. 1 (1)
Drassodes sp. 1 (1)

Haplodrassus dalmatensis (5)
Haplodrassus severus (1)

Nomisia exornata (17)
Setaphis carmeli (4)
Zelotes thorelli (2)

Erigone promiscua (3)
Oedothorax fuscus (1)

Trichopterna cucurbitina (2)
Alopecosa albofasciata (5)

Hogna radiata (1)
Pardosa proxima (21)
Pisaura mirabilis (1)

Euophrys gambosa (2)
Neaetha membrosa (1)

Pellenes brevis (4)
Ozyptila pauxilla (2)

Xysticus ferrugineus (1)
Xysticus kochi (9)

Zodarion alacre (7)
Zodarion styliferum (2)

Runcinia grammica (1)

SP2

92:17 0:34

Tegenaria feminea (1)
Drassodes lapidosus (3)

Haplodrassus dalmatensis (14)
Haplodrassus severus (9)
Haplodrassus signifer (4)

Nomisia exornata (58)
Setaphis carmeli (2)
Zelotes thorelli (4)

Meioneta rurestris (2)
Mesiotelus mauritanicus (4)
Alopecosa albofasciata (8)

Arctosa villica (3)
Hogna radiata (1)

Pardosa proxima (4)
Pisaura mirabilis (3)

Aelurillus luctuosus (1)
Chalcoscirtus infimus (1)
Euophrys herbigrada (1)
Neaetha membrosa (1)

Pellenes brevis (5)
Phlegra bresnieri (3)

Asagena phalerata (4)
Steatoda albomaculata (2)

Xysticus kochi (10)
Selamia reticulata (1)
Zodarion alacre (17)

Zodarion duriense (1)
Zodarion styliferum (22)

Nigma puella (2)
Typhocrestus bogarti (1)

Philodromus buxi (2)
Salticus confusus (1)

VAL

Pelecopsis inedita
(1,1)

190:140 6:66

Malthonica picta (1)
Tegenaria feminea (3)

Drassodes lapidosus (1)
Haplodrassus dalmatensis (4)

Haplodrassus severus (1)
Nomisia exornata (40)
Setaphis carmeli (2)

Zelotes sp. 1 (1)
Meioneta rurestris (1)

Pelecopsis bicornuta (1)
Mesiotelus mauritanicus (1)
Alopecosa albofasciata (5)

Arctosa villica (5)
Hogna radiata (2)

Pardosa proxima (7)
Oxyopes heterophthalmus (1)

Aelurillus luctuosus (1)
Chalcoscirtus infimus (1)
Neaetha membrosa (2)

Pellenes brevis (1)
Pellenes geniculatus (1)

Phlegra bresnieri (3)
Asagena phalerata (3)
Ozyptila pauxilla (7)

Xysticus ferrugineus (2)
Xysticus kochi (12)

Zodarion alacre (34)
Zodarion duriense (4)
Zodarion styliferum (8)

Zora spinimana (1)

Anyphaenasp. 1 (1)
Araniella cucurbitina (1)
Mangora acalypha (1)

Nigma puella (1)
Philodromus buxi (1)
Salticus confusus (2)

Phylloneta impressa (1)
Theridion hannoniae (1)

GUR

Erigone promiscua (1,1) 
Pelecopsis inedita (2,1) 

Euryopis episinoides (1,1)
154:149 10:37

Figura 5. Espécies de aranhas exclusivas do solo (círculos castanhos) e da copa (círculos verdes) e encontradas nos dois estratos (área central), abundância (entre parêntesis) e ratio adultos: 
juvenis em cada estrato (a negrito). 

Tegenaria feminea (2)
Hypsosinga albovittata (1)
Phrurolithus pullatus (1)

Haplodrassus dalmatensis (4)
Haplodrassus invalidus (1)

Nomisia exornata (37)
Zelotes thorelli (8)

Meioneta fuscipalpa (2)
Meioneta rurestris (1)

Alopecosa albofasciata (24)
Hogna radiata (1)

Chalcoscirtus infimus (1)
Neaetha membrosa (1)

Pellenes brevis (6)
Pellenes geniculatus (1)

Phlegra bresnieri (1)
Micrommata ligurina (1)
Asagena phalerata (1)

Xysticus kochi (10)
Zodarion alacre (55)
Zodarion duriense (1)
Zodarion styliferum (3)

Nigma puella (3)
Philodromus rufus (1)

Phylloneta impressa (1)
Simitidion simile (1)

CED

162:17 4:33

• A maior riqueza específica registrou-se no solo de GUR e VAL onde o 
solo mantém cobertura vegetal, enquanto que a menor corespondeu a 
PAR, onde foram aplicados herbicidas. Também na copa, GUR foi o olival 
com maior riqueza media de espécies (Fig. 4).. 

VAL e GUR foram os olivais com maior 
riqueza e menor complementaridade. 
A redução de complementaridade entre 
estratos aponta para um maior intercâmbio 
/ mobilidade de espécies entre o solo e a 
copa.  

Olivais em Agricultura Biológica 

Olivais em Produção integrada: 

• Os exemplares de Araneae foram recolhidos em Maio de 2011 em nove olivais da região de 
Mirandela. Estes olivais foram selecionados por representarem um gradiente crescente de 
intensidade de práticas agrícolas (Fig. 1 e Quadro 1) em que três olivais têm seguido o 
sistema de produção em Agricultura Biológica e seis o sistema de Produção Integrada. 
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