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EFEITO DO SISTEMA DE CULTIVO DE OLIVAIS DO BAIXO ALENTEJO NAS 
COMUNIDADES DE FORMIGAS 

INTRODUÇÃO 
As formigas são consideradas excelentes bioindicadores agro-ambientais, uma vez que, por um lado são bem conhecidas a nível sistemático, pelo menos até ao género (Bolton 1994, 1995; 
Bolton et al., 2007) e por outro porque são altamente diversificadas e dominantes em muitos habitats e seu papel ecológico nos ecossistemas é reconhecido, assim como, a sua sensibilidade às 
mudanças ambientais (Andersen 1997, 2000, Andersen e Majer, 2004). 
Com o presente trabalho pretende-se estudar o efeito de diferentes sistemas de cultivo em olivais na região do Baixo Alentejo nas comunidades de formigas, através do estudo de algumas 
variáveis, como a abundância, a riqueza e a composição, tendo em conta diferentes metodologias. Contudo, pretendemos também identificar e catalogar as espécies de formigas amostradas 
nos olivais seleccionados e tentar perceber em que medida estas podem ser bioindicadores dos diferentes sistemas de cultivo.  
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As amostragens de formicídeos ocorreram entre maio de 2011 e outubro de 2012, com recurso a dois métodos 
distintos, técnica das pancadas para formigas na copa e armadilhas de queda (pitfall) para formigas no solo. Foram 
colocadas, em cada olival, 16 armadilhas de queda (Ø=120mm, altura 130mm), 8 armadilhas na linha (4x2) e 8 na 
entrelinha (4x2), em quatro filas alternadas na linha e entrelinha de plantação, distanciadas 40-50m entre si. Foi 
utilizado etilenoglicol puro diluído a 50%, como líquido de captura. As armadilhas permaneceram no campo durante 
sete noites, tendo sido colocadas na linha debaixo da copa da árvore a 50cm da sapata ou tronco na orientação Sul e na 
entrelinha no centro de quatro árvores (Figura 1). Quanto à técnica das pancadas, esta consiste na selecção de 2 ramos 
de lados opostos da árvore, (um na direcção Sul e outro na direcção Norte), a uma altura aproximada de 1,5-1,75m 
sobre o solo (Figura 2), os quais foram agitadas 2 vezes para dentro de uma manga entomológica, sendo repetido este 
processo 2 vezes em cada árvore. 
Procedeu-se ao seu estudo e identificação, em laboratório, à lupa binocular (Figura 3), com base nas chaves de 
Collingwood e Prince (1998) e Gómez e Espadaler (2007), tendo em conta as adições de Boieiro et al. (2002, 2009); 
Salgueiro (2002, 2003). Alguns dos espécimes foram confirmados pelo Professor Xavier Espadaler. 

Sistema de 

Cultivo 
Olival 

Área 

(ha) 
Rega 

Densidade 

(nº árvores x ha) 

Idade 

(anos) 

Bio 1 
Biológico Serpa 92 Sim 238 6 

Biológico Póvoa 7 Sim 278 5 

Bio 2 
Biológico Moura 1 2 Não 100 >100 

Biológico Moura 2 19 Não 70 >100 

Intensivo 
Intensivo Neves 8 Sim 240 7 

Intensivo Serpa 170 Sim 285 5 

Superintensivo 
Superintensivo Serpa 270 Sim 1976 4 

Superintensivo Moura 22 Sim 1786 2 
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Estudou-se o efeito do sistema de cultivo nas comunidades de 
formigas em 8 olivais, dos quais 4 são biológicos (2 de regadio e 2 de 
sequeiro) e os outros 4 não-biológicos (2 intensivos e 2 
superintensivos). A caracterização de cada olival está descrita na 
Tabela 1. 

• Na soma dos dois anos (2011 e 2012), foram identificados 42864 indivíduos, dos quais 20564 presentes nos olivais biológicos regados, 9618 nos olivais biológicos de sequeiro, 8441 nos 
intensivos e 4241 nos superintensivo, compreendidos em 4 subfamílias, 16 géneros e 34 espécies. 

• Tanto a abundância como a riqueza foram maiores no solo comparativamente à copa. 
• A composição da comunidade de formigas é diferenciada pelo sistema de cultivo quando se fala em pitfall , contrariamente ao que se verifica na copa.  
• Foram citadas pela primeira vez em Portugal continental duas espécies - Strongylognathus caeciliae Forel, 1897 e Temnothorax tyndalei (Forel, 1909), o que fez aumentar o número de 

espécies de formigas citadas para Portugal continental para 126 espécies. 

Figura 2 – Esquema de amostragem relativo à 
técnica das pancadas.  Figura 3 – Identificação de espécimes , à luta binocular. 

Figura 1 – Esquema de amostragem relativo às armadilhas de 
queda. 
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Figura 4 – Efeito do sistema de cultivo sobre a abundância (média) de formigas em pitfall (A) (n=8 
pitfall x 2 localizações x 2 anos x 2 olivais/sistemas de cultivo) e na copa (B). 

A B 

Figura 5 – Efeito do sistema de cultivo sobre a riqueza (média) de formigas em pitfall (A) (n=8 pitfall x 
2 localizações x 2 anos x 2 olivais/sistemas de cultivo) e na copa (B). 
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Relativamente à análise da abundância (Figura 4), esta observa-se maior no solo comparativamente à copa. Sendo que, relativamente ao solo verifica-se um gradiente quando comparando 
sistemas de cultivo, havendo assim uma maior abundância no sistema Bio 1, seguido Bio 2, depois Intensivo e por fim Superintensivo. Com isto verifica-se que o sistema de cultivo afecta 
significativamente a abundância. Por outro lado, quando falamos nas amostragens referentes à copa, observa-se que o factor sistema de cultivo afecta significativamente a abundância de 
formigas, embora seja nos olivais mais antigos, que estão inseridos no Bio 2, onde esta é mais elevada, não havendo grandes diferenças nos outros entre si. 
Em termos de riqueza (Figura 5), os olivais Biológico Póvoa e Biológico Moura 1, são os que apresentaram um maior número de espécies, com 21 espécies cada. Assim, verifica-se que o sistema 
de cultivo afecta significativamente a riqueza de espécies, sendo os sistemas Bio 2 e Intensivo semelhantes entre si, contrariamente aos sistemas Bio 1 e Superintensivo que são distintos entre 
si, e dos outros dois.  
Quanto à composição das comunidades (Figura 6), esta é diferenciada pelo sistema de cultivo em pitfall, o que não acontece quando nos referimos à amostragem em copas. 
Contudo, no que diz respeito à comunidade de espécies, a densidade afecta mais significativamente, embora só haja significância entre o nível médio e os outros dois. Quanto aos níveis baixo e 
alto, não há diferenças significativas, o que pode explicar-se pela pouca quantidade de repetições existente. 

Figura 6 – NMDS da comunidade de formigas amostradas nas pitfall (16 pitfall/olival) e nas copas (20 
pitfall/olival) dos oito olivais (x2 anos/olival) agrupados segundo o sistema de cultivo (4 tipos) e a 
densidade (3 níveis: baixa (b), media (m) e alta (a)).  
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