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Entrevista 
 

José Alberto Quartau 
Centro de Biologia Ambiental, Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. 

 
“Há que congregar esforços e, por todos os meios, divulgar a 
imperiosa necessidade de melhor conhecer e conservar a 
nossa entomofauna, bem como a importância que os insectos 
têm para a própria economia.” 

 
Entrevistado por Mário Boeiro - Fevereiro de 2014 

 

 
O professor José Alberto Quartau é um reconhecido investigador na área da Entomologia, que desde há 
cerca de quatro décadas se dedica à investigação científica e ao ensino universitário. O seu trajecto 
começou na Universidade de Lisboa, onde realizou a sua licenciatura em Ciências Biológicas e mais tarde 
veio a integrar o respectivo corpo docente. Em 1978, realizou o seu doutoramento na área da 
Entomologia no Imperial College of Science and Technology da Universidade de Londres e foi Professor 
Catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa de 1987 até recentemente, altura em 
que se aposentou. Foi Coordenador de dois Centros de I&D, Presidente do Departamento de Zoologia e 
Antropologia da FCUL e o responsável nacional da Tropical Biology Association, instituição ligada à  
conservação da biodiversidade tropical. É autor de várias dezenas de publicações, a sua maioria 
relacionadas com o conhecimento da biodiversidade de insectos, em que descreveu mais de uma 
centena de novas espécies, mas também nas áreas do controlo de pragas agrícolas e da evolução 
biológica. Importa ainda destacar o seu importante contributo na formação de muitos jovens professores 
e investigadores, enquanto orientador de numerosas teses de licenciatura, mestrado e doutoramento. 
 
 
 

M.B.: A Entomologia, a ciência que estuda 
diversos aspectos relacionados com os 
insectos, tem uma longa tradição em 

Portugal. Como perspectiva o futuro desta 

ciência no nosso país? 
 
A Entomologia, no passado também 
designada por Insectologia, é disciplina 
autónoma dentro da Zoologia (aliás o seu 
maior capítulo!) e, como bem diz, tem 

uma longa tradição entre nós. Porém, bem 
inferior às de alguns outros países 
europeus, para não falarmos da cultura 
chinesa onde, por exemplo, a 
“domesticação” do bicho-da-seda remonta 
há milhares de anos. É curioso que a 

ciência chinesa nunca mereceu a devida 
atenção do Mundo Ocidental, facto 
decorrente, sem dúvida, de os ocidentais 
desde cedo terem tomado uma atitude 

demasiado eurocentrista. O Mediterrâneo 
(medi- + terraneus, «que está no meio de 
terras»), por exemplo para os antigos 

gregos, seria o centro do mundo e tudo o 
mais não interessaria.  
 
De facto, a Entomologia em Portugal 
despertou tardiamente e só se afirmou 
verdadeiramente durante o último quartel 
do século XIX, com a criação e posterior 

desenvolvimento dos Museus de História 
Natural. Compreendeu, para além de 
estudos de reconhecimento faunístico, 
aspectos mais aplicados, nomeadamente 

nos domínios agro-florestal e médico-
veterinário.  
 

Isto contrasta fortemente com o que se 

passou, já nos séculos séculos XVII e 
XVIII, em países trans-pirenaicos, 
nomeadamente em Itália e nos Países 
Baixos, onde microanatomistas de grande 
rigor, como o médico italiano Marcello 
Malpighi e os holandeses Jan 

Swammerdam e Antony van 
Leeuwenhoek, desvendaram e ilustraram 
primorosamente detalhes anatómicos dum 
mundo até então desconhecido.  
 
À excepção da grande epopeia dos 

Descobrimentos, Portugal tem sido 
território onde a tecnologia no geral, como 
a própria microscopia, sempre chegou 
tardiamente. No que toca à Entomologia, 

este atraso deve-se, em parte, à elevada 
biodiversidade que caracteriza a nossa 
entomofauna e, sobretudo, à pouca 

atenção que lhe foi dada pelas nossas 
universidades. Como consequência, a 
Entomologia em Portugal foi, por regra, 
fundamentalmente perspectivada no 
reconhecimento faunístico e na taxonomia 
descritiva e nunca teve a inovação que 
existiu noutros países, por exemplo, em 

abordagens de estrutura e função. A 
inventariação é, aliás, a área privilegiada 
pelos nossos primeiros entomólogos, 
muitas vezes mal compreendidos pelos 
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próprios pares e pelo público em geral. 

Como pioneiro, destaca-se no século XIX o 
Professor Paulino de Oliveira, lente da 
Universidade de Coimbra. A ele se deve, 
por assim dizer, a inauguração da 
Entomologia em Portugal, pois foi o 
grande impulsionador no arranque do 
reconhecimento da nossa entomofauna, 

nomeadamente no que respeita aos 
coleópteros e aos hemípteros 
heterópteros. 
 
Não podemos esquecer, porém, que 
Portugal, ao ter sido detentor de uma 

vasta área de administração colonial, 
nomeadamente em África, teve aí um 
papel significativo e até pioneiro, por 

exemplo, no domínio da entomologia 
médica. É caso de sucesso a erradicação 
da mosca do sono ou tsé-tsé na ilha do 
Príncipe, devido a distintas equipas de 

médicos parasitologistas, de que se 
destacam a do Dr. Bruto da Costa, no 
início do século XX, e, mais tarde, a do 
Professor Fraga de Azevedo, do então 
Instituto de Medicina Tropical e durante a 
década de 60. E já que estou a referir 
casos de vanguarda em Portugal, não 

posso deixar em claro igualmente o 
sucesso que, na então metrópole e nos 
finais do século XIX, o Professor Veríssimo 
de Almeida, do Instituto Superior de 
Agronomia, desempenhou na luta 

biológica contra a cochonilha Iceria 

purchasi. Recorde-se que foi esta espécie 
uma importante praga dos citrinos, que 
tantos prejuízos causou em todo o mundo 
no século XIX. Reconhecida e identificada 
esta praga no nosso país em 1896, logo 
em 1897 foi feita a importação do seu 
predador, a joaninha Rodolia cardinalis, à 

qual se seguiu a sua produção em massa 
e largadas com total êxito. Isto permitiu 
que Portugal tenha sido pioneiro neste 
tipo de controlo a nível europeu.  
 
Quanto às perspectivas para o futuro, e 
apesar do difícil período que 

atravessamos, caracterizado por certa 

indiferença política quanto ao 
financiamento da Ciência, quero acreditar 
num papel auspicioso a desempenhar pela 
Entomologia em Portugal. É um facto que 
foi grande o esforço feito por uma 

pequena pléiade de entomólogos, 
especialmente a partir da segunda metade 
do século XX. Nunca, como hoje, tivemos 
um grupo de entomólogos tão bem 
preparado, equipado e capaz de 
incorporar, por exemplo, modernas 
análises moleculares nas suas 

abordagens. É sinal encorajador, sem 
dúvida, o termos hoje já completado o 
reconhecimento entomológico dos 

arquipélagos dos Açores, Madeira e 

Selvagens, para além dos progressos 
conseguidos em muitos grupos 
entomológicos que habitam o nosso 
território continental. Por outro lado, está 
também hoje disponível formação capaz 
de responder aos desafios que 
especialmente a Entomologia Aplicada 

(vertentes agro-florestal e médico-
veterinária) enfrenta e certamente vai 
enfrentar, com o previsível aumento de 
espécies exóticas. Haja boa vontade 
política e acredito que os cultores da 
Entomologia, no próximo futuro em 

Portugal, não irão desiludir os nossos 
grandes entomólogos já falecidos, entre 
os quais também amadores de grande 

mérito, e que certamente enfrentaram 
também grandes dificuldades. Entre 
outros, e para além do já referido 
Professor Paulino de Oliveira, estou a 

pensar no Doutor Antero de Seabra, talvez 
o maior entomólogo lusitânico de sempre, 
e que fez brilhar as nossas Entomologias 
agrícola, florestal e faunística. Igualmente 
menções especiais são devidas ao 
Professor Baeta Neves e colaboradores, 
pela relevantíssima acção especialmente 

na Entomologia florestal, bem como ao 
Professor Henrique Ribeiro e sua equipa, 
no domínio da Entomologia médica. De 
entre muitos outros, também não posso 
deixar de mencionar o notável trabalho 

conduzido em Angola pelo Dr. Barros 

Machado, bem como os realizados em 
Moçambique pelo Professor Travassos Dias 
e a Investigadora Corinta Ferreira. Por 
fim, uma menção de fecho para a 
recentemente falecida Professora Manuela 
da Gama, pela sua notável investigação 
taxonómica em colêmbolos, a qual soube 

aplicar com mestria em questões de 
Ecologia florestal. 
 
 
A Península Ibérica é considerada uma das 
áreas da Europa com uma biodiversidade 
notável e um elevado número de 

endemismos. Qual o estado do 

conhecimento da biodiversidade de 
insectos do nosso país? 
 
Herdámos neste pequeno território uma 
significativa (e preciosa) biodiversidade, 

que se caracteriza por um considerável 
grau de endemismo ibérico e mesmo 
lusitânico. Seguramente temos aqui o 
resultado da acção de um singular 
conjunto de factores ecológicos, 
geográficos e históricos. Relevante, sem 
dúvida, a considerável variedade de 

fisionomias ecológicas que caracterizam o 
nosso país. Para isso concorreram, entre 
outros aspectos, o seu carácter geográfico 
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fortemente acidentado, nomeadamente a 

norte do rio Tejo, bem como uma 
acentuada influência climática do 
Mediterrâneo, especialmente no sul. Deste 
entrosamento resultou uma gradual 
passagem de paisagens termo-
mediterrânicas do Algarve às atlânticas do 
Noroeste. Esta rica diversidade ecológica 

contribuiu, sem dúvida, para uma oferta 
de múltiplos nichos. Acrescente-se, ainda, 
o carácter insular da própria península 
Ibérica, pelo seu isolamento antigo 
(Oligocénico) relativamente à restante 
Europa pelos Pirenéus e que terá 

estimulado a formação de endemismos 
ibéricos. Outros factores a considerar são 
a proximidade e isolamento recente em 

relação ao norte de África, de onde muitas 
das espécies lusitânicas terão migrado e, 
também, o facto de o nosso território não 
ter sido substancialmente coberto por uma 

capa de gelos, durante as últimas 
glaciações, o que permitiu a sobrevivência 
de espécies pré-glaciárias. 
 
Como tive ocasião de mencionar algures, 
é inegável que todos estes factores terão 
facultado a persistência em Portugal de 

insectos pré-Quaternários, o 
estabelecimento de outros durante os 
períodos Plio-Plistocénico e a formação 
local de diversos endemismos, o que terá 
concorrido para uma biodiversidade 

entomológica actual considerável e quiçá 

singular. Estimo que possuamos só na 
parte continental cerca de 30 000 
espécies, muitas das quais apenas devem 
ocorrer na península Ibérica e outras 
mesmo exclusivamente no território 
lusitânico. De Coleópteros, por exemplo, 
calculou recentemente o Professor Artur 

Serrano estarem referidas para Portugal 
cerca de 3 700 espécies, de entre as 
quais, só de carabóides e de estafilinídeos, 
quase três centenas serão endémicas. E o 
que ocorre com os coleópteros estender-
se-á, naturalmente, a muitos outros 
grupos, pelo que semelhante proporção de 

endemicidade deverá aplicar-se à maioria 

da nossa entomofauna. 
 
Quanto ao âmago da sua questão, i.e., 
estado de conhecimento sobre a 
diversidade e grau de endemicidade dos 

insectos lusitânicos, temos aqui, porém, 
uma dificuldade. Não é ainda possível uma 
resposta clara e precisa, pois o inventário 
dos nossos insectos continentais ainda 
está longe de concluído. De facto, talvez 
ainda nos falte reconhecer cerca de um 
terço das 30 000 espécies que estimo 

existirem, onde naturalmente se 
encontram ainda muitas novas para a 
Ciência, portanto ainda por descrever. 

Isto, apesar das notáveis contribuições, 

entretanto conseguidas, por um alargado 
painel de entomólogos dedicados.  
 
De certo modo, ainda hoje encontra algum 
eco, perante o pouco interesse de 
governantes e o preconceito e a 
ignorância do público em geral, o 

desabafo do grande pioneiro que foi o 
Professor Paulino de Oliveira, no século 
XIX: “On n`a jamais fait une étude 
régulière sur les insectes du Portugal, et 
plusiers personnes s`étonnent de mon 
attachement pour l`étude des insectes. 

Souvent on me demande à quoi bon cela”. 
Como o Professor Baeta Neves nos alertou 
no século passado, urge completar 

rapidamente a inventariação da nossa 
entomofauna, nomeadamente a 
continental. Como disse atrás, o 
panorama deve ser visto como 

encorajador, pois nunca como hoje 
tivemos um grupo de entomólogos tão 
bem preparado. O que há a fazer é seguir 
o exemplo, sem dúvida, do que já foi 
conseguido nos nossos territórios 
insulares, onde as respectivas listagens 
básicas de insectos, para além de já se 

encontrarem concluídas, estão em 
permanente actualização. E esta última é 
um imperativo, dado que qualquer fauna 
está hoje em constante e célere mudança, 
em resultado de introduções acidentais e 

das alterações climáticas. 

 
 
Que esforços deverão ser encetados para 
o melhor conhecimento da biodiversidade 
de insectos de Portugal, sua valorização, 
divulgação e conservação? 
 

Questão pertinente! Os latinos 
proclamavam, com muito acerto, “ignoti 
nulla cupido”, isto é, não podemos amar o 
que não conhecemos.  
 
Recorde-se que dos insectos e outros 
artrópodes depende o correcto 

funcionamento dos ecossistemas 

terrestres e, até mesmo, a nossa própria 
sobrevivência, como foi prognosticado por 
Einstein especificamente com as abelhas. 
Na verdade, os insectos prestam-nos 
serviços incalculáveis, nomeadamente na 

propagação das plantas, incluindo na 
polinização e na dispersão das sementes, 
na manutenção da composição e estrutura 
das comunidades vegetais, na 
decomposição e reciclagem dos nutrientes 
ou na manutenção das cadeias tróficas, 
que permitem a existência de 

diversificadas comunidades animais. E não 
será ocioso referir que todos estes 
serviços são-nos oferecidos a título 
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gratuito. Alguém calculou, e por defeito, 

que, considerando apenas as abelhas, se 
estas fossem recompensadas pelo seu 
trabalho na polinização dos pomares e de 
outras plantas cultivadas, teríamos que 
lhes pagar como factura anual global pelo 
menos setenta mil milhões de euros, a 
que seria ainda necessário adicionar várias 

centenas de milhões pelos lucros 
adicionais com a produção de mel e de 
cera. 
 
Deixe-me dar o caso da China, que é 
paradigmático. A utilização maciça de 

insecticidas contra pragas acabou por 
exterminar as abelhas em muitas regiões 
de pomar. Como resultado deste insensato 

procedimento, viram-se os agricultores 
chineses obrigados à polinização manual 
das suas árvores de fruto, para que não 
ficassem estéreis. É fácil prever que, 

quando esses trabalhadores forem pagos 
com salários mais justos, uma simples 
maçã irá ficar a um preço incomportável. 
É um bom exemplo este, que mostra ao 
cidadão comum como a biodiversidade, 
para lá de questões éticas e ecológicas, 
tem também grande impacte económico. 

 
Portanto, a tarefa de divulgar a 
importância dos insectos não é uma 
questão menor, como possa parecer à 
primeira vista, em face do homem comum 

continuar a desvalorizar os invertebrados. 

É um facto que são os insectos que 
representam o grosso da biodiversidade 
terrestre, constituindo 80-90% das 
espécies animais e a maioria dos seus 
macrorganismos. Não é redundante 
repetir que os insectos detêm funções 
fulcrais nos ecossistemas terrestres e 

estão na base e nos pontos nodais da 
maioria das cadeias tróficas. Só por estas 
razões mereceria a biodiversidade 
entomológica estar bem conhecida e ser 
devidamente valorizada e divulgada! 
 
Infelizmente, a preocupação em conservar 

insectos (e invertebrados em geral), é 

uma atitude rara e não é levada ainda a 
sério mesmo pela maioria dos biólogos, 
uma vez que os insectos, na sua 
generalidade, continuam a ser vistos 
fundamentalmente como “pestes” e 

“pragas”, um preconceito cultural que 
deveríamos erradicar com urgência. Até 
mesmo as próprias vozes dos 
conservacionistas, que privilegiam a flora 
e os vertebrados, são raramente ouvidas 
em defesa dos insectos, o mesmo 
sucedendo com organismos 

governamentais dedicados à Conservação 
da Natureza. Assim, se não forem os 
entomólogos (infelizmente, os poucos que 

existem estão tão ocupados em identificar 

e classificar espécies, ou em controlar 
pragas, que não têm tempo para mais 
nada!) a chamar a atenção para esta 
matéria, quem o fará? 
 
Em síntese, há aqui um grande desafio a 
todos os estudiosos dos insectos, que são 

poucos face à grande diversidade da nossa 
entomofauna e das tarefas a cumprir. Há 
que congregar esforços e, por todos os 
meios, divulgar a imperiosa necessidade 
de melhor conhecer e conservar a nossa 
entomofauna, bem como a importância 

que os insectos têm para a própria 
economia. Esta urgente tarefa deve 
competir não só a académicos e 

investigadores, mas também aos 
entomólogos amadores, através 
inclusivamente de modernos meios de 
comunicação, como as próprias redes 

sociais.  
 
Como nota final, penso que a conservação 
da biodiversidade em geral deveria até 
fazer parte de um plano estratégico de 
desenvolvimento. Mas também creio que é 
de esperar mais das iniciativas individuais 

e de associações da sociedade civil (como 
a SPEN e a SPECO) do que dos próprios 
governos, pois estes limitam-se a planos 
de curto prazo, circunstância que não 
responde à problemática ecológica. Mais 

do que uma questão ética e económica, 

acredito que a conservação da 
biodiversidade é também uma questão de 
sobrevivência.  
 
 
No nosso país apenas um número muito 
reduzido de espécies de insectos, incluídas 

na Directiva Habitats, são alvo de 
protecção. O que poderá ser feito para 
que várias espécies ameaçadas, algumas 
das quais exclusivas de Portugal, venham 
a merecer um estatuto de protecção? E 
como se poderão proteger essas espécies? 
 

Esta pergunta remete-nos para a 

necessidade imperiosa de conhecer 
melhor os nossos insectos, a que fiz 
referência nas respostas anteriores. O 
primeiro passo, afigura-se-me, é organizar 
e publicar um livro técnico do tipo do 

“Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal“, sob a égide do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas. 
Temos já especialistas de diversos grupos 
que poderão classificar as espécies que 
conhecem em função do seu maior ou 
menor risco de extinção, identificar as 

ameaças e sugerir pertinentes medidas de 
conservação. Por exemplo, muito 
recentemente, propus com a Professora 
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Paula Simões a criação de microrreservas 

para uma das cigarras mais raras e 
ameaçadas no nosso país, Euryphara 
contentei. Esta espécie foi descoberta 
originalmente em um diminuto biótopo 
isolado da área de Ferreira do Alentejo e, 
posteriormente, foi encontrada em 
manchas de vegetação altamente 

localizadas, apenas perto de Beringel e de 
Sousel. Penso que acções deste tipo 
poderão, eventualmente, salvaguardar as 
espécies mais ameaçadas e sensíveis. É 
evidente que, para as mais críticas, 
deverão ser tomadas outras medidas de 

gestão, como o aumento da conectividade 
entre os fragmentos isolados, onde dada 
espécie ameaçada se distribui, através da 

implementação de corredores ecológicos e 
até da própria translocação de 
exemplares. Mas não sabemos, ainda, 
quão efectivas em conservação poderão 

ser as microrreservas. Por este facto, 
aquelas, para além de oferecerem ao 
investigador interessantes estudos sobre a 
divergência populacional, são ainda 
laboratórios privilegiados para se testar a 
sua própria eficácia em conservação, 
nomeadamente, no esclarecimento de 

eventual aumento acentuado de 
diferenciação e/ou perda de diversidade 
genética.  
 
Outro aspecto conexo será implementar 

atitudes e procedimentos mais amigos do 

ambiente, por exemplo, no próprio 
aproveitamento agrícola e florestal. Em 
quaisquer dos casos, para além de uma 
utilização mais moderada na utilização dos 
agroquímicos, a estratégia de em ambas 
as actividades se preservarem, por norma, 
mosaicos de vegetação natural parece-me 

altamente recomendável. Propus 
recentemente algo desse género ao nível 
da floresta portuguesa numa perspectiva 
diferente e algo controversa, em que 
analisei o impacte que uma limpeza 
excessiva da vegetação, como prevenção 
contra incêndios, poderia ter na 

sobrevivência dos nossos insectos. Num 

contexto mais geral, seria desejável que 
em qualquer grande exploração agrícola 
ou florestal se adoptasse, sempre que 
possível, o procedimento de intercalar 
pequenos mosaicos ou parcelas de 

vegetação natural, não muito isolados uns 
dos outros, ou mesmo unidos por 
corredores vegetacionais, de modo a 
permitir intercolonizações recíprocas. 
 
Creio, em síntese, que toda uma panóplia 
de medidas poderão ser implementadas 

para preservar a nossa entomofauna, 
nomeadamente a mais ameaçada, desde a 
identificação das espécies e sua 

categorização em níveis de ameaça, 

sensibilização do público e dos 
governantes, cativação de eventuais 
mecenatos e a adopção de estratégias de 
conservação, de que é exemplo a 
manutenção de mosaicos de vegetação 
natural, alguns deles eventualmente 
promovidos a microrreservas.  

 
 
Nos últimos anos, temos assistido à 
ocorrência de várias espécies exóticas de 
insectos no nosso país, algumas das quais 
têm tido um grave impacto nos 

ecossistemas, na economia e na saúde 
pública. Como poderá o país precaver-se 
dos impactos negativos das espécies 

introduzidas? 
 
Em primeiro lugar, gostaria de produzir, 
como pano de fundo para a minha 

resposta, que este é um dos grandes 
desafios do século XXI. Com a 
globalização, e consequente aumento de 
trocas comerciais, é de esperar que se dê 
um incremento exponencial nas 
introduções acidentais de espécies 
exóticas. É uma questão complexa, mas, 

obviamente, há que enfrentá-la com os 
modernos recursos de gestão, que hoje 
possuímos. Talvez o procedimento mais 
básico é apertar na prevenção, com uma 
fiscalização mais exigente na eventual 

introdução de espécies exóticas e aplicar 

medidas eficazes de erradicação local e de 
quarentena. Nalguns casos isto é simples 
e perfeitamente exequível. Por exemplo, a 
erradicação de mosquitos é hoje feita, por 
rotina, nos aviões provenientes de países 
ou regiões, onde existem espécies 
vectoras de agentes patogénicos.  

 
Várias das estratégias a implementar, que 
também aqui têm apropriada e alargada 
aplicação, filiam-se nos chamados 
programas de “Gestão integrada de 
pragas” (“Integrated pest management”), 
que em agricultura se designam por 

“Protecção Integrada”. O objectivo de tais 

programas é integrar a luta química com 
toda uma série de técnicas de controlo, 
seguindo critérios eficazes e subordinados 
à protecção do ambiente, nomeadamente, 
medidas de quarentena, controlo biológico 

(de que temos historicamente casos de 
grande sucesso), resistência da planta 
hospedeira, etc.  
 
Cada caso específico é um caso que 
necessita de pertinente análise e em que 
devem ser utilizados, de modo 

coordenado, todos os métodos disponíveis 
de acção, desde que amigos do ambiente. 
Sabemos que muitas situações são 
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complexas e de difícil solução, como são 

os bem conhecidos exemplos do exótico 
nemátode do pinheiro, que encontrou 
hospedeiro num coleóptero da nossa 
fauna (Monochamus galloprovincialis) e 
assim tem invadido e destruído o pinheiro 
bravo, do gorgulho Rhynchophorus 
ferrugineus, que está a dizimar as nossas 

palmeiras, ou do mosquito Aedes aegypti, 
vector do dengue e há alguns anos 
presente na Madeira. 
 
Não há, portanto, uma resposta clara e 
única a esta pergunta, pois as situações 

podem ser muito distintas e complexas, 
como atrás se disse. Mas é possível e útil 
indicar o rumo geral a seguir, mesmo que 

só alcançável a longo prazo, como, aliás, 
fiz num artigo de opinião no 
“Colóquio/Ciências” no já longínquo ano 
de 1988. Tal como para proteger a grande 

maioria das espécies que, como vimos, 
são imprescindíveis, ou controlar as 
espécies indesejáveis“... Há, enfim, que 
empreender completos inventários 
faunísticos dos insectos associados aos 
principais ecossistemas, nomeadamente 
os parasitóides e os predadores das 

pragas, os polinizadores das culturas e 
outros insectos mesmo que 
aparentemente sem importância especial. 
Por outro lado, há que desenvolver 
estudos sobre a ecologia e a biologia de 

todas aquelas espécies”. Só então serão 

possíveis medidas quer de conservação, 
quer de controlo que aliem a uma boa 
produtividade, a manutenção de 
ecossistemas saudáveis e perenes. Indo 
ao encontro do pensamento de Hubert 
Reeves, astrofísico e um dos maiores 
divulgadores de Ciência do século passado 

e do presente, penso, igualmente, que 
“sem ecologia não há economia”. 
 
Finalmente, como abóboda de fecho desta 
entrevista, gostaria de evocar Edward 
Wilson, um dos maiores cientistas do 
nosso tempo, insigne entomologista e, 

para muitos, o “pai da biodiversidade”. Na 

sua recente alocução de há semanas atrás 
(11 de Fevereiro p.p.), na Duke’s Nicholas 
School of the Environment e sobre o tema 
“Preserving Biodiversity is an Ethical 
Imperative”, Wilson chamou a atenção 

para o actual baixo ritmo de descrição de 
espécies ainda desconhecidas (15 a 18 mil 
por ano), como consequência do actual 
défice de taxonomistas e do nosso ainda 
enorme desconhecimento sobre a 
biodiversidade global. Como argumenta, 
se nada se fizer, faltarão ainda séculos até 

que todas as formas de vida do planeta 
estejam descritas. E então será tarde 
demais, porque a maioria das espécies já 

estará extinta. Dado este cenário nada 

animador, exortou ele os jovens 
estudantes com um imperativo “Become 
an ologist”! Quanto a nós, e tendo em 
conta o igualmente grande atraso no 
conhecimento dos nossos insectos, faço 
análogo apelo aos jovens: sejam 
entomólogos!  
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Entrevista 
 

António de Frias Martins 
CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 
Genéticos; 
InBIO, Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia 
Evolutiva, Pólo dos Açores, Departamento de Biologia - 
Universidade dos Açores. 

 
“...a biodiversidade malacológica em Portugal é um segredo à 
espera de ser descoberto” 

 
Entrevistado por Carla Rego - Março de 2014 

 

 
António M. de Frias Martins natural de Água d’Alto, São Miguel, (n. 1946), doutorou-se em Ciências 
Biológicas em 1985, na Universidade de Rhode Island (USA) e desde 1995 é Professor Catedrático da 
Universidade dos Açores. Especializado em Sistemática e Evolução de Moluscos, interessa-se igualmente 
pela biodiversidade e conservação sobretudo nos Açores; é coordenador do CIBIO-Pólo Açores, um 
grupo de investigação dedicado ao estudo da biodiversidade e ilhas. Organizou o Congresso Mundial de 
Malacologia (2013), vários workshops internacionais para investigação malacológica e bem assim 
congressos e simpósios relacionados quer com a ciência quer com a conservação do património natural 
Açoriano. Foi Presidente da Unitas Malacologica - Associação Mundial de Malacologia (2010-2013), 
fazendo agora parte do Conselho da Unitas como Past-President. É Presidente da Sociedade Afonso 
Chaves e editor da sua revista, Açoreana. Publicou várias dezenas de artigos de especialidade em 
revistas internacionais e nacionais e é autor, entre outros, dos livros Ecologia Costeira dos Açores, Ilhas 
de Azul e Verde e O Anel da Princesa. São de sua autoria ainda os programas televisivos da RTP/A Ilhas 
de Bruma e Um dia e uma noite nos Bancos Submarinos. 
 
 
 

C.R.: A Malacologia, a ciência que estuda 
diversos aspectos relacionados com os 
moluscos, tem uma longa tradição em 

Portugal. Como perspectiva o futuro desta 
ciência no nosso país? 
 
A Malacologia em Portugal tem raízes no 
Renascimento e até o nosso poeta maior 
utilizou motivos malacológicos no seu 
poema de louvor à gente Lusa. D. João V, 

na esteira da moda europeia que prezava 
as ciências e as artes, possuía o seu 
“cabinet” com conchas preciosas, 
infelizmente perdidas durante o terramoto 
de 1755. Porém, a família real do século 
XIX retomou o gosto pelas colecções e foi 

esse espólio que constituiu o gérmen do 
Museu de Lisboa. Mas foi Augusto Nobre 
que, até quase meados do século XX, 

dotou a malacologia portuguesa com 
fundamentos para um conhecimento mais 
alargado dos moluscos terrestres e 
marinhos de Portugal, sobre o qual se 

pudesse construir e aperfeiçoar. Nos anos 
80 do século XX duas linhas de interesse 
em malacologia se desenvolveram. A 
“Sociedade Portuguesa de Malacologia”, 
em Portugal continental, assumiu 
timidamente a responsabilidade de juntar 
coleccionadores e investigadores; talvez a 

publicação mais relevante que daí resultou 
foi o livro de referência obrigatória 
“História da Malacologia em Portugal”, de 

Burnay e Monteiro; porém, esse esforço 
associativo estiolou e a Sociedade 
praticamente desapareceu. O lugar 

deixado vago no continente português foi 
ocupado desde 2003 pelo Instituto 
Português de Malacologia (IPM). 
Aparentemente uma aposta bem sucedida, 
o IPM está a conseguir conquistar o 
mundo académico mercê do entusiasmo 
dos seus jovens responsáveis – Gonçalo 

Calado e Joaquim Reis – e apresenta-se 
como a alternativa organizada da 
malacologia em Portugal. A outra linha de 
interesse em malacologia desenvolveu-se 
inserida na Universidade dos Açores como 
investigação ligada à biodiversidade do 

arquipélago e ainda se mantém activa. 
Sinal dessa vitalidade pode ver-se nos 
workshops e congressos internacionais 

organizados nos Açores, dos quais se 
destaca o Congresso Mundial de 
Malacologia, em 2013, que congregou 
mais de 400 malacólogos de 45 países. A 

sinergia de ambas as linhas poderá 
assegurar um futuro risonho para a 
malacologia em Portugal. 
 
 
A Península Ibérica e as ilhas da 
Macaronésia são consideradas das áreas 

da Europa com uma biodiversidade 
notável e um elevado número de 
endemismos. Qual o estado do 
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conhecimento da biodiversidade de 

moluscos do nosso país? 
 
Muito se apregoa as maravilhas da 
biodiversidade, mas relativamente pouco 
se investe no conhecimento da mesma. 
Tipicamente a biodiversidade é entendida 
em três níveis: genético, específico, 

ecossistémico. Esta organização, todavia, 
na sua linearidade não explica bem a 
realidade e por isso eu poria as coisas com 
ênfase diferente: a biodiversidade está 
fundamentalmente no nível específico, 
mas para bem se compreender este nível 

é necessário mergulhar-se no mundo da 
genética e ascender-se ao universo do 
ecossistema. Assim, simplificando, 

biodiversidade=espécies. Mas a natureza 
é tão maravilhosamente complexa neste 
domínio que exige, para seu estudo, o 
concurso de especialistas: os sistematas. 

O sistemata não se limita a produzir uma 
lista de espécies; a lista será um 
subproduto da sua investigação. Para 
além da abordagem morfológica e 
anatómica como primeira etapa do estudo 
da biodiversidade, o sistemata desce ao 
mundo da genética e descobre a 

diversidade dentro de cada espécie e o 
modo como as espécies se relacionam – o 
domínio da evolução; ao mesmo tempo, 
procura perceber como vivem essas 
populações que formam as espécies, como 

interagem no ecossistema onde se 

integram – o domínio da ecologia. Assim 
sendo, a preparação de um especialista 
requer um longo investimento que só a 
prazo produzirá retorno. E, no entanto, 
serão estes especialistas que fornecerão 
as listas a um sem número de outras 
áreas da ciência, serão eles que as 

poderão entender na sua dinâmica 
evolutiva e ecológica. Permita-me um 
breve exemplo retirado da malacologia 
terrestre dos Açores, que venho 
estudando há várias décadas. São pouco 
mais de cem as espécies de moluscos 
terrestres dos Açores descritas, mas 

metade dessas são endémicas, isto é, 

típicas dos Açores. Como resultado das 
minhas investigações, mormente com 
recurso à anatomia, descrevi sete dessas 
espécies e tenho entre mãos a descrição 
de pelo menos vinte e cinco mais. 

Enquanto isso, procuro perceber como 
actuam os processos evolutivos que 
originam os padrões que observo e até 
testar teorias evolutivas no laboratório 
natural que são as ilhas dos Açores. Por 
isso, porque o conhecimento da 
biodiversidade não se limita à produção de 

uma lista, responderia à pergunta dizendo 
que a biodiversidade malacológica em 
Portugal é um segredo à espera de ser 

descoberto; tudo depende da 

profundidade com que se olhar para ele. 
 
 
Que esforços deverão ser encetados para 
o melhor conhecimento da biodiversidade 
de moluscos de Portugal, sua valorização 
e divulgação? 

 
Diz-se por brincadeira que os sistematas 
(=taxonomistas) são uma espécie em vias 
de extinção. De facto, são cada vez menos 
em número e cada vez mais vistos como 
“coca-bichinhos” e, como tal, olhados por 

outros ramos da ciência como parentes 
pobres, e pelo público em geral quando 
muito com complacência. Pelo que acima 

disse, nada poderia estar mais longe da 
verdade; sem os sistematas não há 
conhecimento da biodiversidade e a 
sistemática (estudo dos seres vivos e dos 

seus relacionamentos evolutivos) tem 
toda a excitação e envolvimento de um 
trabalho detectivesco. O primeiro passo 
seria, pois, devolver à sistemática o 
estatuto nobre que ela merece de ciência 
por direito próprio e ainda como 
dispensadora de informação vital para 

muitas outras ciências. A sistemática 
deveria gozar de um fundo permanente de 
financiamento, de modo a incentivar o 
aparecimento e treino de especialistas nos 
diversos grupos; um sistemata é um 

catalisador e produtor de ciência em 

profundidade e extensão na área a que se 
dedica. Concomitantemente, os museus 
deveriam ser reavivados, em formato 
moderno que respondesse às múltiplas 
exigências da ciência de hoje. Os 
moluscos, por sua vez, são excelentes 
modelos para todo o tipo de estudos: um 

grupo muito coeso na sua estrutura básica 
e ao mesmo tempo tão diversificado na 
aparência como uma lula e uma amêijoa. 
Para além disso, pela sua beleza e 
facilidade de conservação, os moluscos – 
as conchinhas – constituem atracção 
irresistível para curiosos de todas as 

idades; não há férias na praia que não 

resultem numa mão cheia de conchinhas 
que se guardam ciosamente em gaveta 
selecta, embora o interesse por elas se vá 
desvanecendo na mesma medida que a 
memória do verão se esbate.  

 
Há, porém, a dimensão utilitária directa 
que coloca os moluscos na linha da frente 
do interesse das pessoas: a alimentação, 
a saúde. Mas desta abaixo se falará. 
 
 

Muitas espécies de moluscos têm um 
elevado interesse económico, constituindo 
uma fonte de alimento para muitas 
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populações. Nos últimos anos, tem sido 

frequentemente noticiada a 
sobreexploração dos recursos naturais, em 
virtude de uma população mundial 
crescente e da utilização de tecnologias 
cada vez mais sofisticadas. Que espécies 
de moluscos de interesse económico se 
encontram mais ameaçadas no nosso país 

e o que deveremos fazer para assegurar a 
sua sobrevivência? 
 
Apesar de existirem cerca de 50 mil 
espécies descritas de moluscos, podemos 
de facto considerar que são “muitas” as 

espécies de moluscos que se utilizam na 
alimentação e que têm um peso apreciável 
na economia. Basta mencionar, por 

exemplo, as capturas mundiais de 2,5 
milhões de toneladas/ano de cefalópodes 
(polvos, lulas e chocos) ou, mais perto de 
nós, os 2,3 milhões de euros que a 

apanha de bivalves (amêijoa e berbigão) 
da Ria de Aveiro renderam entre Janeiro e 
Agosto do ano passado. Se considerarmos 
os moluscos terrestres, os números não 
são menos impressionantes; consomem-
se em França, anualmente, 40 mil 
toneladas de caracóis. Esta realidade é, ao 

mesmo tempo, aterradora e promissora. 
Aterradora porque a maior parte do 
produto que chega ao mercado é 
apanhado na natureza em quantidades e 
com metodologias prejudiciais, pois o 

ritmo a que se retira é mais elevado do 

que aquele a que a Natureza pode repor, 
conduzindo a uma exploração 
insustentável; esta é uma ameaça que 
acaba por ser transversal a praticamente 
todas as espécies consumidas, atendendo 
a que a sua exploração não se cinge ao 
mercado nacional. Promissora porque, 

sendo o mercado a exigir o produto, meios 
alternativos de produção em massa estão 
a ser cada vez mais comuns abrindo deste 
modo a porta para uma actividade 
económica produtiva respeitadora da 
biodiversidade. Aqui e ali surgem notícias 
sobre o desenvolvimento da helicicultura e 

da ostreicultura em Portugal, como uma 

esperança de abertura a novas e 
competitivas indústrias com alcance além-
fronteiras. Esse desenvolvimento deverá 
incentivar as várias vertentes da 
malacologia e eventualmente colocá-la na 

escola. 
 
Mas a malacologia tem outras valências 
para além da mesa, umas positivas, 
outras negativas. Nas primeiras salientaria 
a farmacêutica e a cosmética, e nas 
segundas o parasitismo e a contaminação 

sobretudo nas espécies marinhas 
comestíveis, e o facto de alguns moluscos 
terrestres – caracóis e lesmas – serem 

prejudiciais à agricultura; em qualquer 

dos casos, porém, torna-se imperativo 
estudá-los. No Portugal moderno há, pois, 
um vasto leque de oportunidades em 
malacologia. 
 
 
No nosso país apenas um número muito 

reduzido de espécies de moluscos, 
incluídas na Directiva Habitats, são alvo 
de protecção. O que poderá ser feito para 
que várias espécies ameaçadas, algumas 
das quais exclusivas de Portugal 
Continental, Açores ou Madeira, venham a 

merecer um estatuto de protecção? Quais 
as principais ameaças que sobre elas 
recaem e como se poderão proteger essas 

espécies? 
 
Não tenho ilusões. Mais facilmente a águia 
ou o lobo terão estatuto de protecção do 

que um humilde caracol, pois o estatuto 
deste está marcado pelo ditado popular: 
“não vale um caracol…”. 
Afortunadamente, no entanto, em certos 
círculos melhor informados aparece com 
insistência a ideia da salvaguarda da 
biodiversidade com abrangência para além 

da pena e do pêlo. Agora até inclui a 
concha! Por que não estão mais espécies 
na Directiva de Habitats? Porque delas 
não se conhece o suficiente para que se 
lhes apliquem os critérios que tal Directiva 

exige. Sabe-se que a malacofauna 

terrestre da Madeira é a mais rica de 
Portugal; felizmente, possui alguns 
interessados a sério no seu estudo e 
protecção; o conhecimento acumulado de 
vários séculos foi recentemente retomado 
por Cristina Abreu, Dinarte Teixeira e Mary 
Seddon numa perspectiva 

conservacionista. De Portugal, o que 
existe é sobretudo histórico e disso é 
exemplo rico o trabalho de Rolanda 
Albuquerque de Matos; porém, os bivalves 
de água doce começam a despertar o 
interesse dos especialistas e o entusiasmo 
de Manuel Lima colocou já no circuito 

internacional a preocupação pela sua 

conservação. Os Açores, como acima 
referido, possuem uma rica malacofauna 
endémica e a IUCN já incluiu na sua base 
de dados informação por mim cedida 
sobre parte das espécies. Faltam, todavia, 

as muitas (quase três dezenas) espécies 
novas para a ciência que aguardam 
descrição. A ultraperiferia do arquipélago 
– muito mais antiga em termos 
geográficos do que em termos geopolíticos 
– foi incentivo para que a especiação 
enriquecesse o biota dos Açores. Mas a 

própria disposição e diferentes idades 
geológicas das várias ilhas fazem do 
arquipélago um autêntico laboratório 
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natural, com especificidades intra-

insulares marcadas. Um pequeno exercício 
com a ilha de Santa Maria (8 milhões de 
anos, 97 km2) e a vizinha ilha de São 
Miguel (4 milhões de anos, 747 km2) 
poderá ser elucidativo de tais 
especificidades: Santa Maria possui 68 
espécies de moluscos terrestres, dos quais 

20 são endémicos; destes, 14 são 
endemismos intra-insulares; por descrever 
tenho entre mãos ainda outras 8 espécies 
endémicas intra-insulares. São Miguel, 7 
vezes maior e com metade da idade, 
possui 74 espécies das quais 21 são 

endémicas; destas, no entanto, apenas 3 
são endemismos intra-insulares, aos quais 
falta acrescentar outros 3 ainda por 

descrever. Muito mais preocupante é, 
todavia, o problema da extinção nos 
Açores. Parte é devida à alteração local do 
habitat mas parte parece ser devida às 

alterações globais que estão a mudar as 
condições ecológicas das ilhas a nível 
microscópico, mas decididamente 
detectado por algumas espécies de 
moluscos terrestres. De exemplares 

recolhidos vivos nos anos 90, estou neste 

momento a descrever 3 espécies novas 
para aquela ilha, pertencentes a três 
géneros novos para a ciência. De uma 
delas já há mais de 15 anos que não 
encontro vestígios de animais nem sequer 
de conchas, pelo que a julgo extinta; as 
outras duas estão a ficar muito raras. 

Infelizmente o mesmo poderia dizer para 
meia dúzia de outras espécies daquela 
ilha. A criação de “parques de ilha”, com 
intuito conservacionista, tem sido uma 
estratégia felizmente muito bem 
conseguida nos Açores; aqui estará, pois, 

um princípio de solução. Importa, num 
passo seguinte, recuperar os bordos 
desses parques de modo a restituir-lhe 

lentamente características tão originais 
quanto possível, de modo a que os 
mesmos se possam autorregenerar. Ao 
mesmo tempo, importa continuar o estudo 

da riqueza biológica que as ilhas (e o 
continente) encerram e mostrá-la às 
populações para que conhecendo-a a 
estimem, e assim se lhes desperte o 
desejo de a preservar. 
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Destaques 
 

 

 

 

 

Falecimento da Professora Maria 

Manuela da Gama 
 

É com muito pesar 
que a Sociedade 

Portuguesa de 
Entomologia 

(SPEN) e a 
Sociedade 

Portuguesa de 
Ecologia (SPECO) 
se associam numa 

mensagem de 
comunicação do falecimento da Professora 
Maria Manuela da Gama, ocorrido no 
passado ano. 
 

A Professora Maria Manuela da Gama 
integrou o corpo docente do 

Departamento de Zoologia da 
Universidade de Coimbra durante várias 
décadas, estando aposentada há já alguns 
anos. Foi a primeira mulher a doutorar-se 
pela Faculdade de Ciências de Coimbra, no 
ano de 1967, muito contribuindo com o 

seu exemplo de perseverança e 
profissionalismo para a afirmação do papel 
da mulher na Ciência em Portugal.  
 

Ao longo da sua carreira, a Professora 
Maria Manuela da Gama contribuiu para a 
formação de um considerável número de 
biólogos na Universidade de Coimbra e 

desenvolveu trabalho notável no domínio 
da Entomologia, em particular no estudo 
da biologia dos colêmbolos, organismos 
que desempenham um papel relevante 
nos ecossistemas terrestres. 
 

Para além de ser autora de algumas 

dezenas de artigos científicos e de ter 

apoiado a formação avançada de vários 
alunos (como orientadora de teses de 
mestrado e doutoramento), constituiu 
uma referência internacional enquanto 
especialista na sistemática de colêmbolos. 

Descreveu várias dezenas de espécies 
deste grupo de animais, algumas das 
quais endémicas do nosso país, e foi 
autora de obras de referência relativas a 
este grupo, como por exemplo a 
monografia relativa aos colêmbolos 
Hypogastruridae da Região Paleárctica. 
 

Com estas breves palavras, a SPEN e a 
SPECO associam-se numa sentida 

homenagem e louvam a vida e a obra 
desta eminente cientista, que deixou 
imensas saudades entre os muitos amigos 
e colegas que com ela confraternizaram. 
 
 

Publicação de duas obras 

fundamentais em Entomologia 

 

  
 
O passado ano assistiu à publicação de 
duas obras notáveis na área de 
Entomologia: “As libélulas de Portugal” de 

Ernestino Maravalhas e Albano Soares e o 
“Catálogo e atlas dos coleópteros 
carabídeos (Coleoptera: Carabidae) de 

Portugal Continental” de Carlos Aguiar e 
Artur Serrano. 
 

O livro “As libélulas de Portugal” constitui 
um guia indispensável para o 
conhecimento da diversidade e 
distribuição das libelinhas e libélulas de 

Portugal. Esta obra encontra-se ricamente 
ilustrada com fotos das 65 espécies de 
odonatos conhecidas de Portugal 
Continental, Açores e Madeira e apresenta 
informação importante sobre a sua 
distribuição e estatuto de conservação. 

Para as espécies mais difíceis de 

identificar os autores detalham um 
conjunto de características morfológicas 
diagnosticantes que deverão ser tomadas 
em consideração. Para além do mérito 
científico, esta obra é também um 
irresistível apelo ao melhor conhecimento 

e à protecção das libélulas e libelinhas e 
dos seus habitats. 
 

O “Catálogo e atlas dos coleópteros 
carabídeos (Coleoptera: Carabidae) de 
Portugal Continental” dá a conhecer a 
distribuição das 525 espécies e 
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subespécies de um grupo emblemático de 

escaravelhos, frequentemente 
considerados como bons bioindicadores. 
Esta obra resulta de apurados anos de 
recolha e análise bibliográfica associada à 
publicação de dados originais que 
resultam da realização de trabalhos de 
amostragem numa variedade de locais do 

nosso país. No catálogo e atlas é 
apresentada para cada espécie informação 
detalhada sobre a sua distribuição e é 
proposto um estatuto de conservação. O 
catálogo e atlas vem, de certo modo, 
complementar uma outra obra dos 

mesmos autores [Coleópteros carabídeos 

(Coleoptera: Carabidae) de Portugal 
Continental: chaves para a sua 
identificação] onde são dadas a conhecer 
as cerca de 500 espécies e subespécies 
deste grupo, juntamente com 
apontamentos relevantes sobre a sua 
biologia. O catálogo e atlas é pois uma 

referência incontornável sobre o 
conhecimento dos carabídeos de Portugal 
e um valioso instrumento para a 
conservação das espécies deste grupo, 
onde se incluem numerosos endemismos 
lusitânicos.
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Resumo 

 

As coleções de história natural são importantes repositórios de biodiversidade e 
sistemas de referência fundamentais. Estas coleções documentam a diversidade 
do mundo natural, permitindo reconstruir uma “memória” de padrões e 
processos naturais, e fornecendo informação fundamental para a resolução de 

questões relevantes para a sociedade, como o efeito das alterações climáticas, a 
perda da biodiversidade, a seleção de áreas com importância para a 
conservação ou a descoberta de novos recursos naturais. Estima-se que ca. de 
97% das espécies animais existentes na Terra sejam invertebrados das quais 
apenas ca. de 14% estarão descritas. Um conhecimento mais profundo sobre a 
biodiversidade de invertebrados é essencial para avaliar de forma mais efetiva 

os riscos que estes grupos enfrentam, determinar a perda de biodiversidade e 
implementar medidas de conservação. Isto requer um esforço continuado no 
estudo da biossistemática e ecologia de invertebrados para o qual é essencial a 
preservação de espécimes voucher em instituições de referência. O Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência tem vindo a investir na gestão e 

valorização das suas coleções de invertebrados, de forma a reforçar o seu papel 
como infraestrutura científica, acessível a investigadores e à sociedade em geral. 

Neste trabalho apresentamos a importância das coleções de história natural e do 
seu papel como repositórios de dados. Por fim, damos uma panorâmica sobre as 
coleções de invertebrados do Museu e o trabalho que tem sido desenvolvido 
para que sejam utilizadas no estudo e conservação de invertebrados. O reforço 
na colaboração entre o museu e a comunidade científica na partilha de 
exemplares e da informação a eles associada permitirá reforçar o papel das 
coleções como infraestruturas científicas de referência no estudo dos 

invertebrados. 
 
 

Abstract 
 

Natural history collections are important biodiversity repositories and 
fundamental reference systems. These collections document the diversity of the 

natural world, allowing to reconstruct a "memory" of natural patterns and 

processes, thus providing critical information to answer relevant questions to 
society, such as the effect of climate changes, biodiversity loss, the selection of 
areas for biological conservation or the discovery of natural resources. It is 
estimated that approximately 97% of Earth’s animal species are invertebrates, 
but only ca. 14% are described. A deeper understanding of invertebrate 
biodiversity is essential to evaluate, more effectively, the risks faced by this 

group, to determine biodiversity loss and to implement conservation measures. 
This requires a continuous effort to study invertebrate biosystematics and 
ecology for which the preservation of voucher specimens in reference institutions 
is essential. The Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) has 
been investing in the management and enhancement of its invertebrate 
collections, to further strengthen their role as scientific infrastructures, 
accessible to the researchers and society in general. In this work we discuss the 

role of natural history collections in scientific research and provide an overview 
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of the invertebrate collections at MUHNAC. Reinforcing the collaboration and 

data sharing between the museum and the scientific community is essential to 
boost the role of collections as reference scientific infrastructures, particularly to 
study invertebrates 
 

 
Coleções de História Natural 
 

As coleções de história natural (CHN) são 
sistemas de referência fundamentais às 
áreas das ciências naturais por serem 
constituídas por conjuntos organizados de 

objetos naturais coletados ao longo do 
tempo, em diversos locais, e 
documentados de forma detalhada. 
 

As CHN são sistemas dinâmicos que 

evoluem à medida que estas são 
estudadas e o conhecimento sobre os 

espécimes se acumula, possibilitando que 
observações científicas possam ser 
repetidas e novas técnicas de análise 
sejam aplicadas, tornando-se assim, 
importantes ferramentas de estudo e de 
referência. Por isso, as CHN são 
infraestruturas científicas vitais para a 

investigação, tendo ainda um importante 
papel pedagógico e cultural. 

As CHN são importantes repositórios da 
biodiversidade do passado e do presente 
(figura 1). O facto de encontrarmos 
coleções nos museus de história natural 
que remontam ao séc. XVIII e das 
colheitas se estenderem ao longo de 

diversas décadas introduz nas coleções 
uma perspetiva histórica, que permite 
reconstruir uma “memória”, nalguns casos 
secular, dos padrões e processos naturais. 
Documentam a diversidade do mundo 

natural, e são uma fonte constante de 
informação fundamental para a resolução 

de questões relevantes para a sociedade, 
como o efeito das alterações climáticas, a 
perda da biodiversidade (Lister and 
Climate Change Research Group, 2011), a 
seleção de áreas com importância para a 
conservação de habitats e espécies ou a 

descoberta de novos recursos naturais.

 

 
 

Figura 1. Os espécimes das coleções do Museu Nacional de História Natural e da Ciência representam a 
grande diversidade de invertebrados que existem nos ecossistemas aquáticos e terrestres.
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As CHN documentam a biodiversidade nos 

seus vários níveis de organização, desde a 
diversidade de ecossistemas até à 
diversidade intrapopulacional, bem como 
distribuições e variações geográficas, 
temporais e relações ecológicas entre 
diferentes organismos. Por permitirem 
uma recolha diversificada de informação, 

as CHN são usadas em diversos estudos 
relacionados com taxonomia e 
sistemática, biodiversidade e conservação 
in situ e ex situ, modelação e 
biogeografia, dinâmica sedimentar, 
paleontologia e paleoecologia, alterações 

ambientais, biomonitorização, doenças e 
sua propagação, medicina forense, entre 
muitos outros. Vejam-se, por exemplo, os 

estudos de: Parmesan et al. (1999) acerca 
da variação da distribuição de espécies de 
borboletas associada a alterações 
climáticas; Davies et al. (1999) e Suarez 

et al. (2001) relacionados com invasões 
biológicas e seus padrões de dispersão; 

Hartley et al. (2006) sobre a pré-

adaptação evolutiva da mosca Lucilia 
cuprina a inseticidas; ou Harper et al. 
(2006) na investigação em genética 
populacional relacionada com a deriva 
genética e efeito gargalo em populações 
da borboleta Polyommatus bellargus.  
 

Espécimes voucher e conceito de 
espécime tipo 

 

As CHN são constituídas por vouchers, 
i.e., o espécime e os dados a ele 
associados. Estes documentam 
fisicamente a existência de um organismo 

num dado lugar, numa determinada 
época. Os vouchers, ou espécimes de 

referência, depositados em CHN, 
constituem a única forma fiável de 
verificar, rever e validar a identidade das 
espécies usadas em estudos biológicos 
(figura 2). 

 
 

 

 
Figura 2. Os espécimes depositados nas coleções constituem vouchers que documentam fisicamente 

observações efectuadas e conhecimento publicado.  
 

Os espécimes tipo são vouchers 
sistemáticos, ou seja, exemplares 
preservados que foram utilizados para 

descrever e nomear um taxon (ver o 
Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica: www.nhm.ac.uk/hosted-
sites/iczn/code) (figura 3). O tipo de uma 
espécie é um exemplar (ou uma série de 
exemplares) no qual é baseada a 

descrição original dessa espécie.  

Se a descrição original é baseada em 
apenas um exemplar, este constitui o 
holotipo da espécie. Se a descrição 

original é baseada numa série de 
exemplares (série-tipo) e houver, da parte 
do autor da espécie, a designação de um 
determinado exemplar como holotipo, os 
restantes exemplares designam-se por 
paratipos. Se não houver esta distinção, 

todos os exemplares da série-tipo têm o 
mesmo valor nomenclatural e designam-
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se por sintipos. Destes, um exemplar pode 

mais tarde ser designado como o 
exemplar tipo dessa espécie, passando a 
chamar-se lectotipo. Quando todos os 

tipos de uma espécie foram perdidos ou 

destruídos, pode-se, em algumas 
circunstâncias, designar um novo 
exemplar como neotipo (Almaça, 1973). 

 
 

 
 

Figura 3. Alguns tipos das coleções de invertebrados do MUHNAC. A - Holotipo, alotipo e paratipos de 
Tanymastigites lusitanica (Crustacea, Anostraca); B - Paratipo de Gallardoneris ibericus (Annelida, 

Polychaeta). 
 
 

As Coleções de História Natural como 
Repositórios de Dados 

 

O valor intrínseco das CHN está 
relacionado com os exemplares físicos em 
si, mas também com os dados associados 
aos exemplares e à própria coleção. A 

quantidade de informação associada a 
uma CHN pode ser enorme, crescendo 

com o tamanho e uso da coleção. Uma 
coleção bem estudada e usada 
regularmente, apresentará um conjunto 
de dados bastante mais complexo do que 
uma coleção pouco utilizada, pois cada 
estudo enriquece e aumenta a informação 

já existente. A correta gestão destes 
dados e a sua preservação, concomitante 
com os espécimes a que estão associados, 
é essencial para que uma CHN seja uma 
ferramenta científica capaz de gerar novos 
conhecimentos. 
 

Para um espécime ter valor científico deve 

ter a informação mínima correspondente 
ao local e data de colheita. No entanto, 
quanto mais detalhados forem os dados 
mais valor terá como objecto de estudo 
(figura 4). De facto, apesar de não ser 
essencial, há toda uma série de 

informação que pode e deve ser incluída 
no ato de colheita do espécime ou mais 
tarde durante o seu processamento ou 
estudo. Estes dados incluem informação 
vária sobre, por exemplo, o(s) coletor(es) 
do espécime, informação taxonómica 
detalhada, a data e pessoa responsável 

pela determinação taxonómica, 

identificação do técnico preparador, 
georreferências, etc. 

Esta informação, possibilita a repetição 
indefinida de observações associadas aos 
exemplares das CHN, conferindo-lhes um 
valor inestimável. Isto é tanto mais 
importante quando se trata de espécies 

raras, ameaçadas ou mesmo extintas, em 

que é muito difícil ou mesmo impossível a 
recolha de novos exemplares. Por outro 
lado, os dados associados a espécimes 
utilizados em estudos científicos permitem 
que essas observações possam ser 
verificadas, comparadas e mesmo 
utilizadas em novos estudos. Ao 

constituírem repositórios de dados 
revisitáveis, as CNH contribuem 
diretamente para a preservação da 
biodiversidade, na medida em que 
diminuem a necessidade de novas 
colheitas. As CHN permitem ainda evitar 
os custos económicos e ambientais que 

acarretam essas novas amostragens para 

obtenção de dados.  
 

A utilização das CHN como repositórios de 
dados e, portanto, como infraestruturas 
científicas depende da valorização dos 
seus espécimes. É por isso fundamental 

assegurar o bom estado de conservação e 
a preservação de toda a informação obtida 
ao longo do tempo e relacionada com cada 
espécime. Torna-se assim possível 
reconstruir a história dos espécimes das 
CHN e aceder facilmente ao conhecimento 

obtido a partir deles. 
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Figura 4. Espécime e informação associada.  

 
 

Acessibilidade dos dados  
 

Os dados de biodiversidade incluídos nas 
CHN são importantes fontes de 
informação, não apenas para estudos 
científicos, mas também para outros 

projetos que utilizam estas coleções, como 
exposições em museus de história natural 
(MHN). 
 

Os MHN têm a missão de cuidar do seu 
espólio, garantindo a conservação e 
gestão dos objetos e da informação a eles 

associada. Essa informação deve ser 
disponibilizada à comunidade científica e à 
sociedade em geral. Idealmente a 
informação deverá estar acessível online. 
 

No caso das CHN, considerando a 
dimensão, antiguidade e a quantidade 

enorme de registos originalmente em 
papel, a digitalização dos dados 
associados aos espécimes é essencial para 
garantir uma maior acessibilidade aos 
dados de biodiversidade contidos nestas 
coleções. É ainda importante que além dos 
dados associados ao espécime, que sejam 

obtidos registos visuais em formato 
digital, tais como fotografia, vídeo ou 

mesmo representações em 3D. 
 

Para que estes dados possam ser 
facilmente pesquisados e comparados, 
devem ser integrados em plataformas 

transversais a várias coleções, tais como 
bases de dados de biodiversidade. Para 
que a integração de dados seja feita e a 
sua interoperabilidade mantida, é 
importante que estes sejam armazenados 
em formatos padronizados de forma a 
serem facilmente mapeados e convertíveis 

entre si. Entre os formatos desenvolvidos 
para o armazenamento de dados de CHN 
mais utilizados, estão o esquema Darwin 

Core (http://rs.tdwg.org/dwc), e o 
esquema Access to Biological Collections 
Data (ABCD) 
(www.tdwg.org/activities/abcd).  
 

Existem diversas bases de dados e 

repositórios de biodiversidade na internet 
com o objectivo de facilitar o acesso à 
informação das CHN de forma livre e 
permitindo a integração de dados de 
diferentes coleções. Um exemplo muito 
relevante de um sistema que pretende 
tornar os dados de CHN acessíveis online 

é o GBIF (Global Facility Information 
System) (www.gbif.org), representado em 
Portugal pelo nó Português do GBIF. O 
GBIF contém actualmente dados 
referentes a mais de 439 milhões de 
ocorrências, mais de 1,4 milhões de 
espécies (consulta em Março de 2014; 

www.gbif.org). Outras bases de dados 
importantes de biodiversidade, são por 
exemplo, o Catalogue of Life 
(www.catalogueoflife.org) e o 
Encyclopedia of Life (http://eol.org).  
 

As coleções de invertebrados do 

Museu Nacional de História Natural e 
da Ciência 

 

As CHN do Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência (MUHNAC), em 
particular as de invertebrados, perderam-
se num incêndio em 1978. As coleções de 

Zoologia do museu foram completamente 
destruídas, assim como muitos dos 
registos existentes. Atualmente são 
compostas sobretudo por espécimes 
coletados posteriormente ao incêndio, em 
campanhas inseridas maioritariamente em 

projectos de investigação. Existem 
também exemplares (ou mesmo coleções 
inteiras) doados por outras instituições ou 
por particulares (figura 5). 
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As coleções de invertebrados do MUHNAC 

são compostas por ca. de 150 000 
exemplares, divididos em 20 coleções: 
Acanthocephala, Annelida, Arachnida, 
Brachiopoda, Bryozoa, Cnidaria, 
Crustacea, Echinodermata, Insecta, 

Myriapoda, Mollusca, Nematoda, 

Nemertea, Platyhelminthes, Porifera, 
Priapulida, Sipuncula, Tunicata, 
Urochordata. Existem 116 exemplares tipo 
identificados, com probabilidade de 
existirem mais, ainda por sinalizar. 

 
 

 

 
Figura 5. Crescimento de algumas coleções de invertebrados do MUHNAC após o incêndio de 1978. 

 

 

O âmbito geográfico das coleções de 

invertebrados do MUHNAC é bastante 

alargado. As coleções incluem exemplares 
de várias regiões biogeográficas, em 
especial da Península Ibérica, ilhas da 
Macaronésia (em particular Madeira e 
Açores) e respectivas áreas marítimas. 
Estão também, bem representados nestas 

coleções os países pertencentes à 
Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP). 
 

De forma a aumentar a relevância das 
suas coleções para a comunidade, a 
política de acesso (disponível em 

www.mnhnc.ulisboa.pt/pls/portal/docs/1/3
22601.PDF), tem o objectivo de regular, 
clarificar e facilitar o acesso aos 

exemplares e informação associada. 
 

Atualmente estão a ser desenvolvidos 
projectos no sentido de melhorar a 

acessibilidade aos seus dados. O MUHNAC 
é já um importante fornecedor de dados 
em diversas plataformas e projetos que 
têm sido desenvolvidos ao longo dos 
últimos anos. Este trabalho inclui o 
desenvolvimento, utilização e promoção 

de sistemas padronizados para registo e 
partilha de dados digitais multimédia.  
 

O museu está também envolvido em 
várias consórcios, redes e projectos 

nacionais e internacionais de valorização 

das CHN e partilha de dados, como por 

exemplo: o GBIF, o projecto Europeu 
Natural Europe, as infraestruturas 
científicas Research Infrastructure of 
Scientific Collections (PRISC) e Portuguese 
E-Infrastructure for Information and 
Research on Biodiversity (PORBIOTA) e o 

NatCol, um consórcio nacional para a 
valorização da coleções de história 
natural.  
 

O MUHNAC coordena a Portuguese 
Research Infrastructure of Scientific 
Collections (PRISC), uma infraestrutura de 

investigação integrada no Roteiro Nacional 
de Infraestruturas de Investigação. Esta 
infraestrutura é formada por um consórcio 

constituído pelas Universidades de Lisboa, 
Porto, Coimbra e pelo Instituto de 
Investigação Científica Tropical (IICT) e 

conta já com a associação de inúmeras 
entidades, como unidades de 
investigação, museus e municípios. Tem 
como objetivos prestar serviços à 
comunidade científica no âmbito da 
organização, conservação/reserva, 
acessibilidade, exposição, consultadoria e 

formação em coleções científicas de todas 
as áreas. 
 

O desenvolvimento duma política de 
coleções, bem como a valorização das 
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coleções de invertebrados, nos últimos 

anos, no que se refere à conservação, 
catalogação, digitalização de dados e 
participação em redes de CHN, tem 
contribuído para aumentar o seu interesse 
e uso em estudos de científicos, 
nomeadamente sobre a conservação e 
biodiversidade de invertebrados. São 

alguns exemplos mais recentes os 
trabalhos de: Reis (2003) acerca do efeito 
da fragmentação e perda de habitat no 
mexilhão-de-rio (Margaritifera 
margaritifera); Correia e Anastácio (2008) 
sobre o impacto duma espécie invasora 

(Procambarus clarkii) na biodiversidade de 
macroinvertebrados aquáticos; Fernandes 
et al. (2010) com a descrição de uma 

nova espécie de percebe (Pollicipes 
caboverdensis) de Cabo Verde; ou 
Loureiro e Pontes (2012) relacionado com 
o estatuto de conservação duma libélula 

(Trithemis nigra) em São Tomé e Príncipe.  
 

A colaboração entre o museu e a 
comunidade científica na partilha de 
exemplares e da informação a eles 
associada, permitirá reforçar o papel das 
coleções de invertebrados como 

infraestruturas científicas de referência a 
nível nacional e internacional. 
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Resumo 

 

Os insetos são os macrorganismos dominantes do planeta, representando mais 
de três quartos de todos os animais conhecidos, e desempenham inúmeras 

funções nos ecossistemas essenciais para o seu correto funcionamento. Apesar 
da sua importância ecológica, são um grupo praticamente desconhecido para a 

maioria das pessoas. Persiste igualmente uma carência de investimento para a 
sua investigação e consequentemente as iniciativas de divulgação científica da 
sua biologia, ecologia, biodiversidade, etc., são globalmente raras e 
particularmente escassas no nosso país. As exposições “Borboletas através do 
Tempo” e “Insetos em Ordem” constituem uma resposta da comunidade 
científica associada à investigação entomológica do Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência, em parceria com outras instituições, das que se destacam 

as associações Tagis – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal e 
SPEN – Sociedade Portuguesa de Entomologia, para colmatar esta importante 
lacuna na sociedade portuguesa. As duas exposições traduzem um esforço de 
conciliação da investigação científica e a sua divulgação ao grande público desde 
2004 até ao presente. São exposições com conceitos inovadores, totalmente 
concebidas e produzidas em Portugal, com uma dimensão considerável (mais de 
300 m2) e que apostam na transmissão do conhecimento a partir da experiência 

emocional dos visitantes. Ambas foram muito bem acolhidas tanto pelo público 
como pela comunidade científica. 
 

 
A evolução biológica e do 
conhecimento  
 

A exposição “Borboletas Através do 
Tempo” resultou da aprovação de um 
projeto do Tagis à Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, tendo tido 

igualmente apoio financeiro de entidades 
privadas (Selenis, Fundação Luso-
Americana para o Desenvolvimento e 
Fundação Calouste Gulbenkian) e públicas 
(Instituto Português da Juventude e 

Programa Operacional Ciência e Inovação 

2010). “Borboletas Através do Tempo” 
esteve em exibição no MUHNAC de Março 
de 2007 a Maio de 2008, tendo 
posteriormente sido exibida na totalidade 
ou parcialmente em Lagos, Abrantes e 
Viana do Castelo (figura 1). Sobre esta 
exposição foi publicado um artigo 

científico em que se realça a sua 
qualidade museológica: “A temporary 
exhibition held at the Portuguese National 
Museum of Natural History, it was entirely 
homegrown and highly innovative. With 
bold museographical choices and a 

concern to blend nature conservation and 
current research in the message conveyed 
to the public, the exhibition seemed the 
perfect example of recent trends in 
scientific museology” (Delicado, 2010). 
 

“Borboletas Através do Tempo” teve uma 
profunda implicação artística na sua 
concepção. O visitante iniciava uma 
caminhada num longo corredor na 
escuridão onde se projetava um filme de 
animação que representava as etapas 

fundamentais da evolução destes insectos, 

desde o Jurássico até ao presente. O som 
ambiente na sala criava as diferentes 
atmosferas ao longo dessa evolução: os 
grunhidos dos dinossáurios, os cantos das 
aves a marcar o período de maior 
diversidade de borboletas no Terciário, o 
vento a sugerir a época dos glaciares ou o 

som do passar do comboio a assinalar a 
revolução industrial. O filme acaba com 
grande dramatismo com a chegada ao 
presente: uma enorme lixeira, fábricas, 
arranha-céus ao fundo, autoestradas, e 
apenas um par de borboletas brancas a 
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voar... Depois desta rápida passagem pela 

evolução das borboletas, os visitantes 
eram convidados a atravessar o território 
peninsular para descobrir as espécies 
atualmente em risco de extinção. O chão 
continha uma fotografia aérea da 
Península Ibérica com pontos iluminados 
apenas sobre as imagens das 14 espécies 

ibéricas mais ameaçadas de extinção, 
indicando as zonas onde ainda existem. 
Com a proximidade dos visitantes às 
borboletas, acendiam-se nas paredes 
envolventes as fotografias das principais 
ameaças à sua sobrevivência. A segunda 

parte da exposição pretendia transmitir a 
evolução do conhecimento. No espaço 
seguinte foi reconstituído o ambiente 

típico de um museu do séc. XIX. O 
elemento central era um grande armário 
com uma série de gavetas que continha 
todos os elementos necessários a este tipo 

de investigação. O restante espaço era 
uma encenação do trabalho que se faz em 
sistemática, como se fosse um museu 

vivo, onde se podia ouvir a história 

pessoal de quatro personagens 
fundamentais da história da 
lepidopterologia ibérica: Maria Amélia 
Silva Cruz, Teodoro Monteiro, Ignacio 
Sagarra e Ramón Agenjo. Por uma das 
portas do grande armário do museu 
passava-se para uma outra vertente da 

investigação em entomologia: o estudo da 
Ecologia de uma espécie. Os visitantes 
assistiam a um excerto do documentário 
“A flor, a formiga e a borboleta 
ameaçada”, realizado no Parque Natural 
do Alvão sobre a conservação da 

borboleta-azul-das-turfeiras (Phengaris 
alcon). Na última sala foi reconstruído o 
laboratório dirigido por Antónia Monteiro 

na Universidade de Buffalo (EUA) que se 
dedica à investigação da evolução dos 
padrões das asas das borboletas 
(consultar 

www.borboletasatravesdotempo.com para 
mais informação sobre a exposição).  

 
 

 

 
Figura 1. Imagens dos cinco módulos da exposição “Borboletas Através do Tempo”. 

a) Evolução dos lepidópteros; 
b) Borboletas ameaçadas na Península Ibérica; 

c) Museu: sistemática; 
d) Trabalho de campo: Ecologia; 

e) Laboratório: Biologia molecular. 
Fotos: © Tagis 
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O que faltava para transmitir a 

diversidade das borboletas? 

 

Após este longo percurso, faltava a 
observação de borboletas vivas! Para tal, 
os visitantes eram convidados a sair do 
edifício do museu e visitar o “Lagartagis”, 
a estufa de borboletas instalada no Jardim 

Botânico, onde podiam passear num 
jardim mediterrânico e observar as 
borboletas nas diferentes fases do ciclo de 

vida: ovos, lagartas, crisálidas e adultos a 

voar livremente. Assim, deste projeto 
expositivo nasce a ideia da criação de um 
jardim de borboletas comuns da fauna 
europeia: o borboletário que teve um 
enorme êxito junto da comunicação social 
e do público, e permanece desde então a 
funcionar, tendo sido integrado em 2009 

na Universidade de Lisboa como parte do 
MUHNAC (figura 2). 

 
 

 

Figura 2. Borboletário do Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC). 
a) Montagem da estufa no Jardim Botânico em 2006. © Patrícia Garcia-Pereira; 

b) Aspeto atual do borboletário que está aberto ao público de 
21 de Março a 15 de Novembro. © Adriana Galveias; 

c) Notícia da inauguração, Diário de Notícias 11.11.06; 
d) Aspeto do borboletário no dia da inauguração. © Adriana Galveias; 

e) Criação da borboleta monarca no laboratório da estufa. © Adriana Galveias. 

 
Brincar com animais de seis patas 

 

A exposição “Insetos em Ordem” foi 

desenvolvida no Ano Internacional da 
Biodiversidade 2010, no contexto do 
programa “Bioeventos”, por uma parceria 
constituída no seio da Universidade de 
Lisboa pelo Centro de Biologia Ambiental, 
o Tagis e o MUHNAC, onde foi exibida 

entre maio de 2010 e maio de 2011, com 
o patrocínio exclusivo do Banco Espírito 
Santo. Foi a primeira exposição 
portuguesa com uma crítica publicada na 
prestigiada revista Science: “Without 

becoming overtly explicit, the exhibition 
leads visitors through the dichotomous 

key method traditionally used by scientists 
to identify organisms. The experience 
transmits the enjoyment and excitement 
of discovery in science. And it is fun to 
identify insects” (Cruz, 2010).  
 

“Insectos em Ordem” propõe aos 

visitantes um jogo-de-pistas acessível a 
todas as idades e desafia-os a serem 
biólogos por uma hora. Os visitantes 
recebem à entrada da exposição um 
inseto conservado em resina. Para 
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conseguir identificar a Ordem a que 

pertence o inseto e conhecer as suas 
características, nome específico, assim 
como outras curiosidades sobre o grupo, 
os visitantes percorrem uma chave 
dicotómica construída no espaço 

expositivo. Assim, a área expositiva 

parece um grande labirinto, construído por 
caminhos que ligam as mesas de 
identificação aos módulos das 14 maiores 
ordens de insetos (figura 3). 

 
 

 
 

Figura 3. Exposição “Insetos em Ordem”. 
a) e b) Aspeto geral da exposição no MUHNAC onde esteve em exibição em 2010/11. © Bruno Pinto; 

c) Cartaz de divulgação da exposição na Casa Andresen no Jardim Botânico do Porto (2012); 
d) Versão itinerante da exposição integrada no programa O Mundo na Escola (Quartel de Tavira, Julho a 

Setembro 2013). © Rui Felix. 

 
Desde 2012 que esta exposição está em 
itinerância pelo país, tendo sido integrada 
no programa “O Mundo na Escola” do 
Ministério da Educação e Ciência, e com 
financiamento da Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia e Ciência Viva. Até ao final 
deste programa, a exposição terá passado 

por 10 distritos diferentes (Viana do 
Castelo, Porto, Bragança, Aveiro, Viseu, 
Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Évora 
e Faro) e chegado a milhares de 

estudantes de norte a sul do país (ver 
www.mundonaescola.pt). Como 
complemento, é igualmente distribuído 
gratuitamente aos professores e escolas 
que visitam a exposição, o livro “Insetos 
em Ordem”, com o objetivo principal de 
continuar a experiência de identificação de 

insetos nas salas de aula.  
 

A criação de exposições inovadoras e com 
uma dimensão considerável revelou-se 

uma aposta ganha em diversos aspectos. 
Em primeiro lugar, os investigadores que 
trabalharam nos projetos tiveram 
oportunidade de consolidar e aumentaram 
os seus conhecimentos sobre este grupo 

de animais. Outra consequência relevante, 
é o facto de cada uma das exposições 

constituir uma base para o 
desenvolvimento de novos projetos de 
investigação em Entomologia. Por outro 
lado, a sequência de iniciativas em vários 

pontos do país permitiu chegar a um vasto 
e diversificado público. A sua continuidade 
temporal (desde 2006 até ao presente) é 
também um factor relevante para cativar 
cada vez mais cidadãos interessados em 
conhecer melhor a diversidade de insetos. 
Esperamos que este esforço se traduza 

igualmente na formação científica da 
sociedade portuguesa e contribua para a 
preservação do nosso rico património 
natural. 
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O que é uma Estação da 

Biodiversidade? 

 

As Estações da Biodiversidade (EB) são 
percursos públicos curtos, com um 

máximo de três quilómetros, localizadas 
em áreas de elevada riqueza biológica e 
paisagística. Cada EB é constituída por 
nove painéis: o painel inicial, com o mapa 
do percurso e uma apresentação do 
projeto aos visitantes, e oito painéis de 

conteúdos que retratam cerca de 40 

espécies características e fáceis de 
observar ao longo do caminho (figura 1). 
Nas Estações da Biodiversidade dá-se 
particular importância aos insetos e às 

plantas, pois constituem a base do 
funcionamento dos ecossistemas 
terrestres e são grupos fáceis de observar 
durante todo o ano. 

 

 

 
 

Figura 1. Exemplo da imagem, conteúdos e aspeto no terreno dos painéis que integram as Estações da 
Biodiversidade: 

a) painel inicial da EB de Tôr; 
b) imagem e conteúdos de um painel; 
c) painel de conteúdos da EB de Fóios. 

 

 

Pretende-se que os painéis funcionem 
como um guia de campo que possibilite a 
qualquer pessoa a identificação das 
espécies comuns, contribuindo assim para 

o aumento do conhecimento sobre a 
biodiversidade local. Com o 
estabelecimento de uma Rede de Estações 
de Biodiversidade (figura 2), o Tagis - 
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Centro de Conservação das Borboletas de 

Portugal, o Museu Nacional de História 
natural e da Ciência (MUHNAC) e o Centro 
de Biologia Ambiental (CBA) da 

Universidade de Lisboa propõem-se 

contribuir para a valorização, divulgação e 
conservação do património natural do 
país. 

 
 

 

 
Figura 2. Cobertura geográfica da rede de Estações da Biodiversidade. As Estações da Biodiversidade 

estão distribuídas de norte a sul do país. 19 EBs foram abertas ao público entre 2010 e 2013 e 
esperamos inaugurar outras cinco em 2014. A cinzento encontram-se assinalados os 14 locais onde 

foram realizados os estudos para a criação da estação, incluindo a inventariação de espécies de insetos e 
plantas vasculares. As linhas a verde delimitam áreas protegidas e/ou integradas na rede natura 2000. 

 

Primeiros passos 

 

O projeto foi iniciado em 2008 com a 
aprovação da candidatura do Tagis e do 

MUHNAC ao fundo EEA Grants ONG – 
Componente Ambiente pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA). O seu 
objetivo principal era contribuir para o 
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conhecimento e a conservação dos insetos 

no nosso país. Pretendia-se igualmente 
lançar as bases para a implementação de 
um programa de monitorização de 
borboletas diurnas em Portugal, objetivo 
perseguido pela associação Tagis desde a 
sua fundação. Em países como o Reino 
Unido, a Holanda ou Alemanha, a 

contagem semanal de março a setembro 
de borboletas diurnas em percursos fixos 
através do método de Pollard & Yates 
(1993), reúne dados sistemáticos com 
mais de 30 anos para o mesmo local, 
obtidos através do esforço de voluntários 

treinados na identificação deste grupo 
(mais informações sobre os programas de 
monitorização levados a cabo na Europa 

estão disponíveis em http://www.bc-
europe.eu/index.php?id=339). Na 
impossibilidade de implementar no nosso 
país um programa de monitorização de 

borboletas diurnas à semelhança do 
Butterfly Monitoring Scheme (BMS), 
pretendeu-se com o projeto das Estações 
da Biodiversidade seguir a mesma 
premissa da utilização de percursos fixos 
para a observação, identificação, registo e 
partilha da informação sobre a 

biodiversidade portuguesa, que pode ser 
feita no site da associação Biodiversidade 
de para Todos (www.biodiversity4all) 
parceira do projeto. Sinalizados com 
painéis informativos, estes percursos 

serviriam também como locais 

privilegiados para realizar atividades de 
sensibilização para a importância dos 
insetos e para formação de pessoal 
especializado na identificação de 
borboletas, libélulas e outros insetos, os 
futuros voluntários do BMS português.  
 

O projeto apresentado à APA previa a 

criação de dez EBs, em sítios de interesse 
comunitário, não incluídos na rede 
nacional de áreas protegidas. Previa 
igualmente um ano de monitorização de 
borboletas diurnas nestes dez locais (que 
passaram a 11 pela necessidade de criar 

duas estações com características muito 

diferentes no SIC de Montemuro em 
Campo Benfeito e no Vale do Bestança) e 
a realização de atividades para escolas e 
formação.  
 

Paralelamente propusemos a todas as 

câmaras municipais de Portugal 
continental que se associassem à rede 
com a implementação de uma EB num 
percurso público de elevado valor natural 
do seu município. Várias câmaras 
municipais aceitaram a proposta e no final 
de 2008 a rede tomava forma com a 

promessa de cerca de 20 EBs para os anos 
seguintes. Começava a aventura das 

estações da biodiversidade que desde 

então não tem parado de crescer! 
 

Portugal de lés a lés 

 

Em 2009 teve inicio a realização do 
intenso trabalho de campo para a seleção 
dos locais das estações e para a 
inventariação dos insetos e plantas 

observados nos percursos definidos. Foi 
realizada amostragem sistemática de 
borboletas diurnas (Rhopalocera), libélulas 
(Odonata), gafanhotos (Orthoptera) e 
inventariação oportunista de insetos 
pertencentes a outros grupos, bem como 

a listagem das plantas nos locais 
selecionados. 2010, ano de 

comemorações do Ano Internacional da 
Biodiversidade, foi muito importante 
porque se juntou ao projeto o CBA, 
através da criação da iniciativa 
Bioeventos, e a rede ganhou uma nova 

estação: a EB da Herdade da Ribeira 
Abaixo. Neste percurso chama-se também 
a atenção do público para o trabalho 
científico desenvolvido pelo CBA nesta 
área de montado dedicada à investigação 
e ao ensino prático em Biologia. A 22 de 
Maio de 2010 foi inaugurada a primeira 

Estação da Biodiversidade no Parque 
Biológico de Vinhais. Realizaram-se 
também as contagens mensais de 
borboletas diurnas de março a setembro 

nas 11 EBs financiadas pelo EEA grants. 
Houve igualmente uma intensa produção 

de conteúdos para as 14 estações da 
biodiversidade que inauguraram no ano 
seguinte. Em 2012 e 2013 foram 
inauguradas mais quatro EBs. Continuam 
a ser celebrados novos contratos para 
aumentar a representatividade da rede e 
esperamos brevemente divulgar a 

inauguração de outras cinco EBs.  
 

Aumento do conhecimento sobre a 
biodiversidade nacional 
 

Durante os 5 anos que decorreram desde 
o lançamento do projeto, foi possível 

estabelecer uma rede de 38 locais 
distribuídos de norte a sul do país, com 
habitats representativos da diversidade 
paisagística do nosso país. Nestes 38 
percursos é possível observar 77% das 
borboletas e 68% das libélulas e libelinhas 
que ocorrem no nosso país. Foi também 

efetuado o levantamento de mais de 750 
espécies, quer de outros invertebrados, 
quer de plantas vasculares. Também nos 
permitiu reunir uma base de dados de 
registos de observação com mais de 7000 
entradas e mais de 20 000 imagens das 
espécies de insetos e plantas observadas 

nos diferentes locais, algumas ainda por 
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identificar. Em algumas das Estações da 

Biodiversidade abertas ao público, foi 
ainda realizada a monitorização de 
borboletas diurnas ao longo de uma ou 
duas épocas de amostragem (tabela I). 
Destacam-se igualmente novas 

localizações para espécies raras de 

borboletas e libélulas, como por exemplo 
para Limenitis camilla na EB do Vale do 
Bestança, espécie cujo último registo no 
país datava de há mais de 20 anos (figura 
3).  

 
 

 
Figura 3. Duas espécies de borboleta emblemáticas representadas na rede. 

a) Borboleta azul-das-turfeiras (Phengaris alcon). Uma população desta espécie rara e muito ameaçada 
foi descoberta em Campo Benfeito, serra de Montemuro, no âmbito do projeto. © Albano Soares; 

b) Camila (Limenitis camila) espécie rara observada na EB do Vale do Bestança em 2010, cujo último 
registo conhecido datava de há mais de 20 anos. © Albano Soares. 

 

 

Produção de conteúdos 

 

Para os painéis das EBs foram elaborados 
conteúdos científicos para mais de 500 
espécies de animais e de plantas, 
incluindo sempre para cada espécie uma 

fotografia, nome comum, nome científico 
e classificação taxonómica (classe, ordem 
e família), acompanhados de curtos textos 
sobre diferentes aspetos do 
conhecimento: ciclo de vida, distribuição, 
biologia, estatuto de conservação, 
características distintivas da morfologia ou 

mesmo curiosidades várias, como usos 
humanos ou crenças populares (mais 
informações, notícias, divulgação de 
atividades e atualizações sobre o projeto 
estão disponíveis na nossa página de 
facebook 

https://www.facebook.com/EstacoesDaBio
diversidade). 
 

Divulgação e formação 

 

Várias atividades de observação, 

identificação e registo da biodiversidade 
foram levadas a cabo nas estações 
abertas ao público, como o programa “11 
Caminhos + 1”, em que a inauguração de 
12 estações foi motivo para a realização 
de visitas guiadas interpretadas sempre 
por entomólogos e botânicos eminentes 

no meio científico português (figura 4). 
Foram também realizadas em diferentes 
estações da biodiversidade outras ações 
como a participação nas atividades da 
Ciência Viva no Verão ou a participação no 
Dia Pé na Terra 

 

 
Figura 4. Diferentes atividades realizadas na Rede de Estações da Biodiversidade. a) Observação e 

identificação de insetos no Parque de Natureza de Noudar em março de 2010; b) Inauguração da EB de 
Vale de Poios no âmbito do programa “11 Caminhos + 1” com a presença do Prof. Fernando Catarino.
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No domínio da formação foi desenvolvido 

o Curso de Guia das Estações da 
Biodiversidade dirigido a técnicos 
municipais, agentes de turismo da 
natureza e professores do ensino básico. 
O curso teórico-prático apresenta uma 
introdução às características das principais 
ordens de insetos. O objetivo é que os 

alunos aprendam a identificar os insetos 

comuns das principais ordens de insetos, 

dando particular relevo à identificação de 
borboletas, libélulas e gafanhotos. A parte 
prática é realizada na estação da 
biodiversidade. Até ao momento foram 
realizados cursos nos municípios de S. 
Brás de Alportel, Macedo de Cavaleiros, 
Cadaval e Loures. 

 
 

Tabela 1. Caracterização da situação das diferentes estações que constituem a Rede das Estações da 
Biodiversidade.  

 

NOME CONCELHO FINANCIAMENTO SITUAÇÃO AMOSTRAGEM 

Barragem da Bravura  Lagos 

Municipal A definir 

Inventariação de 

insetos e plantas ao 
longo do percurso 

Cabo Sardão Odemira 

Fluviário Mora 

Herdade de Cadouços Abrantes 

Linhares Celorico da Beira 

Mouriscas Abrantes 

Ocreza Mação 

Parque Biológico de Gaia Vila Nova de Gaia 

Parque Molinológico Oliveira de Azeméis 

Parque Verde Baião 

Pinhal da Paiã Odivelas 

Praia da Memória Matosinhos 

Salreu Estarreja 

São João das Lampas Sintra 

Vale do Zêzere Manteigas 

EDP distribuição 
A inaugurar 

em 2014 

Minde Torres Novas 

Mata da Margaraça Arganil 

Fontela Loures 

Municipal 
Montejunto Cadaval 

Parque Biológico de 

Vinhais 
Vinhais 2010 

Barranco do Velho Loulé 

EEA Grants 

2011 

Inventariação de 

insetos e plantas ao 

longo do percurso. 

Monitorização de 
borboletas diurnas  

de março a 

setembro durante o 

ano de 2010 e 

2010/11 na EB 

Noudar, ao abrigo 

de protocolo 

estabelecido com a 

EDIA 

Campo Benfeito Castro Daire 

Carrazedo Bragança 

Fóios Sabugal 

Monte Barata Castelo Branco 

Noudar Barrancos 

Pico Alto Silves 

Souto da Casa  Fundão 

Vale de Poios Pombal 

Vale do Bestança Cinfães 

Vale Gonçalinho Castro Verde 

Herdade Ribeira Abaixo Grândola Bioeventos Inventariação de 

insetos e plantas ao 

longo do percurso 
Dornes Ferreira do Zêzere 

Municipal 
Tôr Loulé 

Ribeira de Alportel S. Brás de Alportel Municipal 2012 Inventariação de 
insetos e plantas ao 

longo do percurso; 

monitorização de 

borboletas diurnas  

de março a 

setembro nos anos 

de 2011 e 2012  

Lamosa Sernancelhe 

Municipal 

2013 
Santa Combinha 

Macedo de 

Cavaleiros 

Macieira de Alcôba Águeda  Municipal 
Inventariação de 

insetos e plantas ao 

longo do percurso 

 
 

Desafios para o futuro  
 

Para dar continuidade ao projeto, e antes 

de apostarmos no alargamento da rede, 
alguns desafios terão de ser alcançados, 
dos quais destacamos:  
 

1. Consolidação da rede através da 
abertura ao público das 14 
estações já inventariadas e com 

conteúdos; 
 

2. Promoção da utilização efetiva das 
EBs já inauguradas pelo público 
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em geral, professores, alunos, ou 

operadores de turismo da 
natureza, assegurando o 
envolvimento dos agentes locais 
na dinamização e 
encaminhamento de atividades na 
natureza para estas 
infraestruturas; 
 

3. Promoção do registo e partilha das 
espécies observadas, contribuindo 
assim para aumentar o 
conhecimento sobre a 
biodiversidade do nosso país; 
 

4. Sistematizar e publicar os dados 
científicos reunidos com este 

projeto. 
 

O projeto Estações da Biodiversidade tem 
vindo a contribuir, desde o seu 

lançamento em 2009, para o aumento do 

conhecimento sobre a diversidade de 
insetos no nosso país, mas também para 
suprimir a carência de informação 
científica sobre este grupo e promover a 
sua observação e identificação, bem como 
a participação do público como 
multiplicador de dados sobre a 

biodiversidade. No entanto, este projeto 
está longe de estar consolidado e é 
fundamental manter o esforço realizado 
durante os próximos anos para que se 
traduza numa alteração efetiva da relação 
da sociedade portuguesa com a Natureza.  
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Resumo 

 

Para conservar um dado táxon eficazmente, é necessário, em primeiro lugar, ter 

um bom conhecimento da sua biologia. Em Portugal continental, na sua grande 
parte incluído em pleno hotspot de biodiversidade da bacia mediterrânica, o 
conhecimento sobre os insetos é ainda bastante escasso, o que é crítico tendo 

em conta as taxas de endemismo conhecidas de diferentes grupos. Foi com o 
intuito de colmatar esta grave lacuna de conhecimento que realizámos uma 
listagem das espécies e subespécies de insetos endémicas de Portugal 
continental. Registámos até ao momento 402 táxones (369 espécies e 33 
subespécies) reconhecidos como endemismos lusitânicos. Embora a listagem 
não esteja ainda finalizada, e haja carência de informação geográfica para 
muitos dos endemismos, descrevemos aqui alguns padrões de diversidade e de 

distribuição das várias ordens de insetos presentes no território. O conhecimento 
dos endemismos de Portugal e da sua distribuição constitui no nosso entender 
uma importante ferramenta para a valorização dos insetos e para o 
planeamento da conservação das espécies deste grupo em território continental. 
 

 
Introdução 

 

Os insetos são o grupo de organismos 
multicelulares mais diverso do planeta, 
dominando de longe os ecossistemas 

terrestres em termos de diversidade e 
abundância. Muito embora o seu grande 
interesse científico e os importantes 
serviços de ecossistema que prestam aos 
humanos (New, 2009), os insetos 
continuam a ser largamente ignorados no 
cômputo geral dos programas de 

conservação da biodiversidade que têm 
sido delineados e implementados. Se é 
verdade que para esta situação 
contribuem motivos socioculturais e 

políticos, que se prendem com a 
desconsideração ou a impopularidade 

destes animais entre o grande público, 
também no domínio científico existem 
lacunas de conhecimento sobre aspetos 
tão fundamentais como a taxonomia, 
biogeografia e ecologia destes organismos 
(Cardoso et al., 2011). Para além disso, 
documentos orientadores de políticas de 

conservação, como a Diretiva Habitats, 
estão profundamente mal concebidos no 
que toca à realidade dos insetos, e dos 
invertebrados em geral. Os critérios para 
a inclusão de espécies nas suas listagens 
são completamente subjetivos, sem uma 

avaliação devidamente suportada em 
evidências científicas, em que espécies 
carismáticas ameaçadas na Europa central 
e do norte estão sobre-representadas em 
relação a espécies sul-europeias, com 

uma distribuição mais restrita e muitas 
vezes mais ameaçadas (Cardoso, 2012). 
Presentemente, em Portugal, apenas 
estão protegidas 11 espécies de insetos 
constantes nesta diretiva, claramente 
omissa atendendo ao contexto faunístico 

português (Cardoso, 2012). O conjunto 
destes problemas coloca grandes entraves 
à criação de programas de conservação 
orientados para os insetos. 
 

O território português fica situado em 
pleno hotspot da bacia do Mediterrâneo, o 

que faz da inventariação da sua 
biodiversidade uma tarefa prioritária 
(Myers et al., 2000). No que diz respeito à 
Madeira e aos Açores, foram já publicadas 
listagens dos táxones pertencentes aos 
grandes grupos de organismos terrestres 
detetados em cada arquipélago (Borges et 

al., 2008, 2010). Para Portugal continental 
está ainda a faltar este esforço de 
sumarização da informação existente. 
Para esta situação contribui sobremaneira 
a maior diversidade em número de 
espécies da fauna, flora e micobiota 
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continentais em relação às dos 

arquipélagos. 
 

Para além da questão de quantas espécies 
existem numa determinada região, 
reveste-se de especial importância do 
ponto de vista conservacionista a 
identificação dos táxones que são 

endémicos (i.e. exclusivos) dessa região. 
Em relação ao contexto português, na 
tentativa de responder à pergunta de 
quantas espécies podem ser encontradas 
no país, iniciativas meritórias como o 
Naturdata (ver http://naturdata.com/), 
que tem entre um dos seus objetivos 

enumerar e ilustrar todas as espécies 
presentes em Portugal, são uma 

abordagem interessante.  
 

A listagem 

 

Foi com o objetivo de responder à questão 

de quantas espécies são endémicas de 
Portugal continental que iniciámos a nossa 
investigação. Como os insetos são 
simultaneamente o grupo mais diverso e 
um dos mais desconhecidos da nossa 
biodiversidade, achámos interessante 
dedicar especial atenção a estes 

organismos. Ao contrário do que acontece 
para outros grupos, como para as plantas 
vasculares, em que já existem listagens 
anotadas dos seus táxones (Sequeira et 

al., 2010), sendo por isso fácil identificar 
os endemismos de Portugal continental, 
ditos lusitânicos, a informação 

concernente aos insetos encontra-se mais 

dispersa e é substancialmente mais 

volumosa.  
 
Por forma a produzir uma listagem dos 
insetos endémicos de Portugal continental, 
que certamente precisará de constante 
atualização, pesquisámos em primeiro 
lugar todas as espécies e subespécies de 

insetos que estavam dadas 
exclusivamente para Portugal continental 
na Fauna Europaea (de Jong, 2013). 
Desse primeiro inventário taxonómico 
retirámos todas as espécies que 
entretanto foram citadas noutras áreas 

políticas de acordo com o que pudemos 
apurar na literatura. Começou em seguida 
a validação da listagem por consulta de 

especialistas, etapa que não foi ainda 
concluída. Neste processo, sempre que 
possível, foi acrescentada à entrada de 
cada espécie ou subespécie a indicação da 

sua distribuição e notas ecológicas. 
 

Segundo a última atualização da listagem 
(fevereiro de 2014), estavam por nós 
registados, entre espécies e subespécies 
formalmente descritas, 402 táxones 
encontrados exclusivamente em território 

continental português. Estes endemismos 
lusitânicos pertencem a 12 ordens 
diferentes (Figura 1), sendo de destacar, 
pelo significado evolutivo que apresentam, 
pelo menos 6 géneros monoespecíficos, 

géneros em que a espécie até agora 
apenas encontrada em Portugal 

continental é a única representante 
conhecida (Tabela 1). 

 

 
Figura 1. Percentagens do número de espécies e subespécies conhecidas exclusivamente do território 

continental português, por ordem taxonómica (o total de endemismos é de 402 táxones). 
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Tabela 1. Tabela resumo com o número de táxones de insetos dados exclusivamente para Portugal 
continental. Indica-se também a percentagem de endemismo de cada um dos grupos, calculada em 
função do número de espécies/subespécies indicados na Fauna Europaea, a que foi acrescentado os 

endemismos descritos posteriormente à última atualização desta base de dados. 
  

 
 

Os endemismos 

 

Sem grande surpresa os coleópteros 
contribuem para a maioria das espécies e 
subespécies inventariadas, 

correspondendo estes organismos ao 
grupo de insetos mais megadiverso no 
contexto mundial. Adaptando as palavras 
sagazes de J.B.S. Haldane (Hutchinson, 
1959), pode dizer-se que a desmesurada 
paixão por escaravelhos do «Criador» 
agraciou igualmente a fauna portuguesa, 

contando-se 285 espécies e subespécies 
únicas deste território. Entre os 
coleópteros merecem especial atenção os 
carabídeos (Figura 2), e dentro desta 

família, as espécies anoftálmicas (i.e., 
com olhos rudimentares ou mesmo 

desprovidas de olhos) endógeas (i.e., 

habitantes dos interstícios do solo), 
pertencentes aos géneros Geocharis, 
Typhlocharis e Hypotyphlus. As 37 
espécies identificadas neste trabalho, 

pertencentes a estes 3 géneros, 
corresponderão na sua grande maioria a 
verdadeiros endemismos lusitânicos com 
distribuições globais muito restritas, e que 
por isso são merecedores de atenção e 
priorização conservacionista. De realçar 
que quase todas estas espécies foram 

apenas descritas na última década e meia 
(Aguiar & Serrano, 2013), o que denota o 
grande desconhecimento que temos em 
relação à biodiversidade no país. 

 

 
 

Figura 2. Carabídeos endémicos de Portugal continental: 
a) Cicindela lusitanica Mandl, 1935, endémica da faixa litoral portuguesa. © Artur Serrano; 

b) Geocharis monfortensis Serrano & Aguiar, 2000, endémica do Alto Alentejo. © Artur Serrano. 
 
 

Na verdade a Europa afigura-se ainda 
como uma fronteira francamente 
desconhecida para a α-taxonomia, com 
espécies novas a serem anualmente 
descritas na ordem de algumas centenas 
(Fontaine et al., 2012). Finalmente, é 
igualmente de salientar que a diversidade 

de carabídeos, nomeadamente a sua taxa 
de endemismo, parece estar 
positivamente correlacionada com a 
riqueza específica regional e 
principalmente com a taxa de endemismo 
de outros grupos como plantas vasculares, 
vertebrados e outros invertebrados 
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(Schuldt & Assmann, 2010), pelo que o 

conhecimento que dispomos sobre este 
grupo de insetos é indiciador do grande 
trabalho que ainda está por fazer na 
descrição de outros táxones endémicos, 

não só únicos do território português mas 

também partilhados com outras regiões da 
bacia mediterrânica e em especial com 
Espanha (Figura 3). 

  
 

 
 

Figura 3. Evolução do número de espécies e subespécies de insetos (A) e carabídeos (B) conhecidas 
exclusivamente de Portugal continental ao longo do tempo. De notar que em ambas as curvas não se 

atingiu ainda um patamar que aponte para uma estabilização, indiciando que há ainda muitas espécies 
para descrever. 

 
 

Outro grupo de insetos que merece uma 
menção especial são os microcorífios. Esta 

ordem pouco conhecida da grande maioria 
das pessoas apresenta uma taxa de 
endemismo assinalável de cerca de 45% 
no território em estudo, valor que 
claramente se destaca quando analisamos 

os restantes grupos de insetos (Tabela 1). 
Na verdade, 8 das 20 espécies de 
microcorífios serão muito provavelmente 
endemismos lusitânicos genuínos. 
Destaca-se a Bachilis multisetosa Mendes, 
1977, por ser a única representante do 

seu género, atualmente apenas conhecido 
do Algarve (Luís Mendes, comunicação 
pessoal).  

Afins dos microcorífios, os zigentomos, 
vulgarmente conhecidos por peixinhos-de-

prata, merecem também aqui uma 
referência. Em 2012 foi descrita do 
Algarve uma nova espécie de zigentomo, 
a Squamatinia algharbica Mendes & 
Reboleira, 2012 (Figura 4), que não 

apenas se revelou uma notável descoberta 
por corresponder à descrição de um 
género novo no continente europeu, 
evento já por si cada vez mais raro, como 
também assinalou a descoberta do maior 
inseto cavernícola da Europa até agora 

conhecido, com os seus extraordinários 
3cm (Reboleira et al., 2012). A 
Squamatinia algharbica é, inclusive, a 
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segunda maior espécie de zigentomo que 

se conhece em todo o mundo (Luís 
Mendes, comunicação pessoal). 
 

 
 

Figura 4. Squamatinia algharbica Mendes & 
Reboleira, 2012, o maior inseto cavernícola da 

Europa. © Sofia Reboleira. 

 

Entre os ortópteros, grupo que inclui os 
grilos e os gafanhotos, estão atualmente 
listadas 7 espécies e 2 subespécies 
exclusivas do território continental 
português (Tabela 1), algumas delas 
descritas muito recentemente, como a 
Neocallicrania barrosi Barat, 2013 (Figura 

5). Na verdade, estão neste momento em 
descrição algumas espécies de ortópteros 
apenas conhecidos até ao momento de 
material português (Francisco Barros, 
comunicação pessoal). 
 

 
 

Figura 5. Neocallicrania barrosi Barat, 2013, 
espécie endémica que pode ser encontrada na 

faixa litoral de Leiria, até à zona de Mira. 
© Francisco Barros. 

 
Encontrámos também 14 lepidópteros 
endémicos, correspondendo a 0,6% do 
total de espécies deste grupo assinaladas 
para Portugal (Tabela 1). Das borboletas, 

que se contam entre os insetos mais 
populares e melhor conhecidos 
cientificamente, destaca-se, a título de 
exemplo, a Zygaena rhadamanthus 
guichardi Tremewan, 1991 (Figura 6), 
uma subespécie restrita à Costa Sudoeste. 
Pelo seu apelo estético poderia constituir 

uma «espécie-bandeira» (do inglês 
flagship species), uma espécie carismática 

capaz de criar empatia junto do grande 

público, permitindo a proteção, direta ou 
indiretamente, das demais espécies que 
se encontram no mesmo habitat e bem 
assim a conservação dos insetos 
endémicos de Portugal. 
 

 
 

Figura 6. Zygaena rhadamanthus guichardi 
Tremewan, 1991, endémica da Costa Sudoeste 

portuguesa. © Eduardo Marabuto. 

 
Ao contrário dos lepidópteros, tanto os 
dípteros (moscas e afins), como os 
himenópteros (que compreendem as 

abelhas, vespas e formigas), são grupos 
poucos estudados em Portugal. Estas 
ordens apresentam respetivamente, 26 e 
14 espécies/subespécies dadas 
exclusivamente para este território 
(Tabela 1). 
 

Entre os hemípteros, que totalizam 33 
endemismos lusitânicos, destacam-se os 
cicadelídeos, com 13 espécies exclusivas 
do território (Tabela 1), uma delas, 
Lusitanocephalus sacarraoi Quartau, 1970, 
define um género monoespecífico. 
 

Nas restantes ordens listadas contam-se 2 
espécies endémicas de efemerópteros 
(efémeras), 1 espécie de blatódeo 
(barata), 1 plecóptero e 7 espécies de 
tricópteros (Tabela 1). Outras ordens, 
como odonados (libélulas) ou mantódeos 
(louva-a-deus), não registam, até à data, 

qualquer táxon exclusivo do território 
continental português. 
 

Da informação que conseguimos obter a 
respeito da distribuição de algumas das 
espécies/subespécies listadas, existem 
algumas áreas especialmente ricas nestes 

endemismos, e que portanto deveriam 
merecer a nossa especial atenção. Apesar 
da maior parte das áreas, como é o caso 
da Serra da Estrela (Figura 7) e da Serra 
de Monchique (as duas com maior número 
de endemismos), estarem já incluídas em 
áreas com estatuto legal de proteção, o 

seu ordenamento territorial deveria ser 
futuramente revisto à luz destes novos 
dados.
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Figura 7. A Serra da Estrela é o local que concentra o maior número de endemismos lusitânicos, entre 
os quais se encontra Tettigetta estrellae Boulard, 1982, uma espécie de cigarra (a); © Raquel Mendes. 

Existem 11 endemismos que são exclusivos desta serra, como o 
Monotropus lusitanicus Baraud, 1976 (b). © José Conde. 

 
Existem ainda outros locais onde é 
possível encontrar um número 
considerável de endemismos, numa área 

bastante restrita, como é o caso de 
cavernas, em especial no maciço 
estremenho e no Algarve, que para além 
de albergarem 6 espécies de insetos 
endémicos, são o único habitat de 
diversas espécies de crustáceos e 
aracnídeos exclusivos de Portugal 

continental (Reboleira et al., 2013). 

Também é de mencionar o pitoresco caso 
da aldeia de Penamaior, cujo terreno do 
presbitério é a única localidade conhecida 
de ocorrência de pelo menos 2 espécies 
diferentes de coleópteros, sendo que uma 

delas é a única representante do género 
Iberodytes Jeannel, 1949. 
 

Considerações finais 

 

Apesar do assinalável número de táxones 
que conseguimos listar, há ainda muito 
trabalho de pesquisa e revisão a fazer, 

neste que é um projeto que carecerá de 
atualização constante. A maioria destas 
espécies deverá corresponder, no entanto, 

a endemismos ibéricos, situação 
provavelmente revelada com a realização 
de um maior esforço de amostragem. 
Apesar de haver dúvidas em relação à real 

distribuição de uma grande parte destes 
táxones, a sua inclusão na listagem tem, 
do ponto de vista conservacionista, 
carácter preventivo, pois enquanto não 
forem assinalados para outros territórios, 
a responsabilidade da sua proteção cabe 

inteiramente às entidades competentes do 
nosso território. Os endemismos 
lusitânicos deveriam beneficiar de um 
estatuto de proteção que assegurasse a 
sua sobrevivência e garantisse que os 

habitats em que ocorrem fossem 
conservados. A elaboração de uma lista, 
ou mesmo de um livro vermelho, poderia 

satisfazer estas necessidades, bem como 
a revisão da Diretiva Habitats, com a 
inclusão de alguns dos endemismos 
lusitânicos nos seus anexos. Nalguns 
países europeus, como o caso da vizinha 
Espanha, a proteção dos invertebrados, 
incluindo as espécies endémicas de 

insetos, encontra-se já numa situação 

mais favorável, facto que é atestado pela 
existência de um livro vermelho nacional 
(Verdu et al., 2011) e de alguns livros 
vermelhos regionais (Franco & Rodríguez, 
2008). Isto demonstra uma maior 

preocupação por parte destes países em 
relação à sua entomofauna endémica, algo 
que seria desejado para o nosso território. 
Dado o seu contexto biogeográfico, 
Portugal deveria envidar esforços, tal 
como Espanha fez, na proteção dos seus 
muitos endemismos. Ao tratar-se de um 

património natural único, cabe a Portugal 
a total responsabilidade da inclusão destes 
insetos na sua estratégia nacional de 
conservação da natureza. É imperativo 

identificar as principais áreas de 
ocorrência de endemismos, procurando 
simultaneamente identificar e mitigar as 

ameaças que sobre eles recaiam, 
cumprindo o seu papel na preservação da 
biodiversidade mundial.  
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Abstract 
 
Several field methodologies, analytical measures and theoretical patterns have 
been explored for conservation planning for arthropods in native forests of the 
Azores archipelago. Here, the outcomes are assembled to make 

recommendations on practical strategies to assess arthropod diversity and to 
select and manage protected native forests in the Azores. Suggestions are made 
on how to apply similar plans for conservation of other plant and animal groups 
in these forests. Potential threats to the Azorean native forest are described and 
measures to minimize them are proposed. Future studies are also suggested 
that would improve the present knowledge of arthropod diversity and 

distribution in Azorean native forests and could assist in the identification of 
suitable conservation strategies. 
 

Keywords: Azores; arthropods; conservation planning; diversity; inventory; 
management; monitoring; native forest; protection 
 

 
Introduction 
 
The remote islands of the Azores 
archipelago are located in the North 

Atlantic Ocean (37-40ºN, 25-31ºW). The 
archipelago has a recent volcanic origin 
(0.30 - 8.12 million years old) and has 
frequent volcanic and seismic activities. 
The climate is temperate humid at sea 
level, and cold oceanic at higher altitudes.  
The atmospheric humidity is high with 

small temperature fluctuations throughout 
the year. 
 
The Azorean islands have a particular type 
of forest, Laurisilva, composed of mainly 
endemic evergreen tree and shrub species 
(the most dominant being Juniperus 

brevifolia (Seub.) Antoine, Laurus azorica 
(Seub.) Franco, Ilex perado Aiton subsp. 
azorica (Loes.) Tutin, Vaccinium 
cylindraceum Sm. and Erica azorica 
Hochst. (ex Seub.). The native forest in 
the Azores is characterised by a dense 

tree and shrub cover of small stature, 
closed canopy, extensive overlay of 

bryophytes, high levels of humidity and 
low understorey light. 
 
Manuscripts from the 15th century 

document that the islands were 
completely covered by a dense forest 
when they were discovered (Martins, 
1993). Within 550 years, the human 
population reached 245,000 inhabitants 
on 2,244 km2 of land surface, and the 
overall cover of Laurisilva decreased by 

more than 90%. Whilst volcanic eruptions, 
earthquakes, heavy rain and strong winds 
occurring over this period destroyed 
patches of vegetation, it is evident that 
human activities were mainly responsible 
for this extensive loss (Connor et al., 
2012). Native vegetation at low and 

middle altitudes became gradually extinct 
or highly modified and a large number of 
exotic plants and animals were 
intentionally or accidentally introduced. At 
present, native forest is mainly restricted 
to high and steep areas, covering only 

2.6% of the overall territory of the 
archipelago (Gaspar et al., 2008). And 
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still, the small area of forest habitat that 

remains sustains most of the terrestrial 
endemic plant and animal species of the 
archipelago (Triantis et al., 2010). 
 
In 1988, the importance of this biotope 
was recognized and some of the native 
forest fragments were included in partial 

Natural Forest Reserves (NFRs), managed 
by the Regional Directorate for Forest 
Resources. Later, in 2004, some parts of 
the native forest areas were included into 
Sites of Community Interest (SCIs), to be 
converted in Special Areas for 

Conservation (SACs), and into Special 
Protection Areas (SPAs). The SACs and 
SPAs would then contribute to the Natura 

2000 network. The SACs and SPAs would 
have their own statutory laws that would 
differ from those approved for the NFRs 
even for the areas that overlapped. While 

some fragments showed overlapping 
protection, others were not included under 
any of the designations. In order to 
overcome the multiple definitions, aims, 
priorities and laws applied to each area, 
the Regional Secretariat for the 
Environment and the Sea (RSES) and the 

University of the Azores discussed in 2007 
a reclassification of the protected areas 
according to the widely used IUCN 
category system (Dudley et al., 2010). 
Most of the forest fragments are now 

included in Island Nature Parks. The 

managers of each Island Nature Park 
(from the RSES) have been recently 
appointed but the management plans, 
taking into account the protection 
categories within each area, will still take 
several years to be defined and to put into 
practice. 

 
In this contribution we make 
recommendations on practical strategies 
to assess arthropod diversity and to select 
and manage protected native forests in 
the Azores. Suggestions are also made on 

how to apply similar plans for 
conservation of other plant and animal 
groups in these forests. Potential threats 

to the Azorean native forest are described 
and measures to minimize them are 
proposed. 
 

Methods  
 
Eighteen native forest fragments 
distributed across seven islands of the 
archipelago were considered in this 
contribution (Figure 1; Table 1). This 
corresponds to most of the native forest 

extent of the Azores. The areas excluded 
are small patches of less than five 
hectares, highly fragmented, at low 
altitudes and/or strongly disturbed by 
cattle and invasive plants. 

 

 
 

 
Figure 1. Location of islands and native forest fragments of the Azores archipelago. 
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Table 1. Main characteristics of the Azorean islands (bold) and native forest fragments considered in 
this study, including the area (Area, hectares), the highest point (Altitude, metres), distance to the 

nearest island/fragment (Isolation, kilometres) and the oldest geological age of the soil (lava) substrate 
(Age, million years BP) (adapted from Gaspar et al., 2008). 

 

Island Fragment Code Area  
(ha) 

Altitude 
(m) 

Isolation 
(km) 

Age 
(my) 

Flores   FL 14102 911 236.43 2.16 
Morro Alto e Pico da Sé FLMO 1331 911 6.02 2.16 
Caldeiras Funda e Rasa FLFR 240 773 6.02 2.16 

Faial   FA 17306 1043 34.26 0.73 
Caldeira do Faial FACA 190 934 4.67 0.73 
Cabeço do Fogo FACF 36 597 4.67 0.60 

Pico   PI 44498 2350 32.42 0.30 
Mistério da Prainha PIMP 689 881 2.92 0.26 
Caveiro PICA 184 1077 4.61 0.27 
Lagoa do Caiado PILC 79 945 2.92 0.28 

S.Jorge   SJ 24365 1053 32.42 0.55 
Topo SJTO 220 946 15.13 0.55 
Pico Pinheiro SJPI 73 717 15.13 0.55 

Terceira   TE 40030 1021 71.67 3.52 
S. Bárbara e M. Negros TESB 1347 1021 7.20 1.24 
Biscoito da Ferraria TEBF 557 809 3.03 0.10 
Guilherme Moniz TEGM 223 487 2.70 0.41 
Terra Brava TETB 180 726 2.70 0.10 
Pico do Galhardo TEPG 38 655 2.79 0.10 

S. Miguel   MI 74456 1105 97.53 4.01 
Pico da Vara MIPV 306 1105 3.42 3.20 
Graminhais MIGR 15 930 4.02 3.20 
Atalhada MIAT 10 500 3.42 4.01 

S. Maria   MA 9689 587 97.53 8.12 
Pico Alto MAPA 9 579 92.21 8.12 

 

 
The project BALA (Biodiversity of 
Arthropods of Laurisilva of the Azores; 
http://www.gba.uac.pt/projetos/ver.php?i
d=3) is a research initiative to quantify 
the spatial distribution of arthropod 

biodiversity in native forests of the Azores. 
An extensive standardised sampling 
protocol was applied in most of the 
remnant forest fragments of the 

archipelago. Arthropods were collected 
using a combination of two techniques, 
targeting epigean and canopy arthropods. 

A total of 114 transects distributed 
amongst 18 forest fragments in seven of 
the nine Azorean islands were established 
during the summers of 1999–2004. Along 
each transect of 150m long and 5m wide, 
a pitfall trap was placed in the soil every 

5m (30 traps in total) and beating 
samples were taken from the three most 
dominant tree and shrub species every 
15m (30 samples in total). A detailed 
description of the sampling methods 
applied is presented by Gaspar et al. 

(2008) (see also Borges et al., 2005 and 
Ribeiro et al., 2005). All Araneae, 
Opiliones, Pseudoscorpiones, Myriapoda 
and Insecta (excluding Diptera and 
Hymenoptera) were considered. Several 

taxonomists (see Acknowledgements) 
checked the identifications made. 
 
The BALA project was launched in 1998 

and since then has contributed 
considerably to the overall knowledge of 
diversity and distribution of arthropods in 

the Azores (see Gaspar et al., 2008 and 
Borges et al., 2011 for a review of the 
research developed on arthropods in the 
Azores). 
 
Results and Discussion 

 
Identifying threats to the Azorean native 
forest 
 
The field work developed during more 
than a decade across the 18 native forest 
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fragments allowed researchers to identify 

the major threats to biotic integrity of 
native forest in the Azores (Table 2). A 
similar, although more detailed, exercise 
was made for the sites studied in Terceira 
Island, in order to define an Index of 
Biotic Integrity (IBI; Cardoso et al., 
2007). The IBI for the 18 native forest 

fragments is presented in Gaspar et al. 
(2011). The smallest forest fragment of 

Flores Island (FLFR) and the only 

fragment in Sta. Maria island (MAPA) may 
be considered, at present, to be those that 
are most vulnerable to the threats 
defined. These two fragments are also the 
ones identified with the lowest IBI (Gaspar 
et al., 2011). Suggested measures to 
minimize the identified threats are also 

proposed in Table 2. 

 
 

Table 2. Major threats to biotic integrity of native forest in the Azores archipelago. Codes and main 
characteristics of the forest fragments are presented in figure 1 and table 1. 

 

Threat Direct impacts Extent of threat Measures to minimize 
threat 

Invasion of exotic plant 
species:  
- Hedychium gardneranum 
Sheppard ex Ker-Gawl. 
- Hydrangea macrophylla 
(Thunb.) Ser. 
- Rubus ulmifolius Schott  
- Cryptomeria japonica (L. 
fil.) D. Don 
- Pittosporum undulatum 
(Vent.) 
- Clethra arborea Aiton 

- Change in the 
structure and 
composition of plant 
communities (loss of 
endemic and native 
plant species with 
slower growth rates, 
unable to compete 
with exotic species 
with higher dispersal 
and reproductive 
abilities) 

- Margins of all 
fragments 
- Core of smaller 
fragments: FLFR, 
TEPG, TEGM, 
TEBF, SJPI, SJTO, 
FACA, FACF, PILC, 
MIAT, MIGR, MAPA 

- Creation of buffer 
margins around 
fragments, where it is 
possible, and clearing of 
exotic plant species 
- Cut and control of exotic 
plant species inside 
smaller fragments 

Damage by cattle - Grazing of 
herbaceous species 
- Destruction of shrub 

species  
- Change in soil 
organic matter and 
pH 

- Margins of some 
fragments: FLFR, 
PILC, PICA, SJTO, 

SJPI, TEGM, TEPG, 
TEBF 

- Set electrical fences at 
points where cattle 
usually gains entry 

Unregulated excursions 
and other tourist activities 

- Destruction of 
herbaceous and 
shrub species 
- Fragmentation of 
forests  
- Deposition of 
garbage inside 
forests 

- Core of some 
fragments: FLFR, 
FACA, PILC, TEBF, 
MIPV, MAPA 

- Establishment of defined 
trails in a few fragments 
- Put information along 
trail on fauna and flora of 
native forests 
emphasising the 
importance/vulnerability 
of this habitat 
- Allow entrance only with 
nature guides 

 
 

Suggested steps for systematic 

conservation planning 

 
Based on results from some extensive 
research developed recently in the Azores 
(Borges et al., 2005, 2006, 2011; Ribeiro 
et al., 2005; Gaston et al., 2006; Cardoso 

et al., 2007, 2009b; Borges & Wunderlich, 
2008; Hortal et al., 2010; Martín et al., 
2010; Triantis et al., 2010; Gaspar et al., 
2011; Meijer et al., 2011; Fattorini et al., 
2012), a step-by-step guide is suggested 
for systematic conservation planning of 
arthropods in Azorean native forests. A 

similar general approach could be applied 
for other plant and animal groups in these 

forests. All steps are applicable to other 

groups except the section “Results 

obtained from previous studies for 
arthropods”.  

 
Systematic conservation planning 
in native forests of the Azores (a 

step-by-step guide): 
 
1. Map native forest 

1.1. Acquire the most recent aerial 
photographs for all islands using 
remote sensing technology (e.g. Gil 
et al., 2011a). Consider the 

application of more advanced tools 
to measure the “quality” of the 
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forests with full-waveform LiDAR 

data and multispectral imagery 
1.2. Delimit all patches of native 
forest using GIS software 
1.3. Verify limits of forest patches in 
the field and identify contiguous 
land uses 
1.4. Demarcate private and public 

land  
(steps being conducted in Natura 
2000 projects - e.g. Gil et al. 
(2011b) and current IUCN Islands 
Parks in the Azores) 

2. Inventory diversity 

2.1. Select the target groups to 
inventory diversity 
Results obtained from previous 

studies for arthropods:  
-preference for groups that can be 
readily assigned to morphospecies 
(Gaspar et al., 2008) 

-immatures may be used when a 
reference collection from several 
locations is available (Gaspar et al., 
2008) 
2.2. Compile all information 
available for those groups 
2.3. From the information available, 

create reference collections for the 
groups (if required) with replicates 
found in different forest fragments 
2.4. Test alternative standardised 
sampling methods applicable to 

Azorean native forests for the target 

groups (if not developed yet) 
Results obtained from previous 
studies for arthropods: 
-pitfall traps, canopy beating 
samples (Gaspar et al., 2014; 
COBRA protocol developed by 
Cardoso et al., 2008 now being 

applied in the Azores)  
2.5. Optimize sampling methods 
and effort in order to maximize 
sampling completeness 
-select an area and apply several 
sampling methods 
-analyze different combinations of 

methods and effort 

-choose sampling methods and 
effort that are a compromise 
between the lowest effort and the 
highest sampling completeness  
Results obtained from previous 

studies for arthropods:  
-establish 150m transects (Gaspar 
et al., 2008, 2014) 
-set 15 Turquin pitfall traps per 
transect, one every 10m (Gaspar et 
al., 2014); sample the three most 
dominant plant species every 15m 

(30 beating samples per transect; 
Gaspar et al., 2014) 

2.6. Choose the appropriate spatial 

scale to inventory diversity of those 
groups 
-look for the spatial scale that 
contributes more to overall diversity 
Results obtained from previous 
studies for arthropods: 
-sample the greatest number of 

islands, focus effort in only one 
fragment within each island, more 
transects within each fragment, 
fewer samples within each transect 
(Gaspar et al., 2007, 2011, 2014)  
-do not restrict sampling to richest 

islands, fragments or transects 
(Borges et al., 2005; Gaspar et al., 
2007, 2011) 

3. Select areas for conservation 
(detailed in Gaspar et al., 2011 for 
any terrestrial habitat of the Azores, 
excluding coastal areas) 

3.1. Define a representation target 
for the groups studied (presence or 
proportion of abundance) and 
constraints for number of areas 
selected 
Results obtained from previous 
studies for arthropods: 

-minimum number of areas so that 
indigenous species are represented 
by at least 50% of their overall 
abundance (Gaspar et al., 2011) 
3.2. Determine an integrity index 

related to disturbance to use as a 

constraint for selecting areas with 
the optimization software (step 3.4)  
Results obtained from previous 
studies for arthropods: 
-use the Index of Biotic Integrity 
developed by Cardoso et al. (2007); 
Gaspar et al., (2011) 

3.3. Delimit the private land that 
can be acquired or used, under 
agreement, to maintain patches of 
native forest. If there are financial 
or other limitations, use them as 
constraints in the optimization step 
(next) 

3.4. Use optimization software to 

determine optimal solutions based 
on targets and constraints 

4. Establish management plans 
4.1. Identify the potential threats to 
the selected native forest fragments 

(see table 2)  
4.2. Define practical measures to 
minimize threats (see table 2) 
4.3. If needed, acquire the agreed 
private land or give compensation to 
landowners to maintain patches of 
native forest on their land. 

4.4. Plan periodic meetings with 
landowners of private land and with 
representatives of each protection 
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status defined for the selected 

forest fragments (directors of the 
Island Natural Parks of the regional 
secretary of Environment and Sea, 
Environmental NGOs) 
4.5. Combine conservation 
strategies and sustainable 
development plans from each entity 

4.6. Maintain vigilance for the 
accomplishment of management 
plans 

5. Monitor diversity 
5.1. Select diversity surrogate 
groups 

Results obtained from previous 
studies for arthropods: 
-Araneae and Hemiptera can be 

used as surrogates of overall alpha 
species richness and dissimilarity 
species richness (Gaspar et al., 
2010) 

5.2. Optimize sampling 
completeness in order to minimize 
sampling methods and effort 
Results obtained from previous 
studies for arthropods: 
-establish 150m transects (Borges 
et al., 2005; Gaspar et al., 2008) 

-set 15 Turquin pitfall traps per 
transect, one every 10m; sample 
the most dominant plant species 
every 15m; collecting 10 beating 
samples per transect (Gaspar et al., 

2014) 

5.3. Choose the appropriate spatial 
scale to monitor diversity 
Results obtained from previous 
studies for arthropods:  
-the same recommendations as for 
inventorying diversity (see step 2.6; 
Gaspar et al., 2014) 

5.4. Monitor diversity periodically 
-look for changes in composition 
and abundance of species 
-rerun the optimization step to look 
at the effects of changes in species 
distributions/abundances 
-if representation target is not 

maintained, look if management 

plans are being correctly applied, 
change management plans or 
reconsider the prioritized areas 

 
Future research on conservation planning 

of Azorean arthropods 
 
Further studies should be developed to 
improve knowledge on diversity and 
distribution of Hymenoptera, Diptera, 
Collembola and Acari species (Borges et 
al., 2010a, 2011). These groups have not 

been considered in previous studies 
referred previously since their assignment 
to morphospecies is unreliable and the 

sampling methods applied were not 

adequate for these arthropods (see 
discussions in Gaspar et al., 2008). 
However, being highly diverse and 
abundant, they are expected to play 
important functional roles in native forest 
communities as parasites, saprophages 
and predators, and to contribute a 

considerable fraction of endemic species 
(Borges et al., 2010a). The conservation 
of these groups should also be important, 
although much research is required in 
order to find accurate shortcuts to identify 
them. Sampling methods other than 

beating and pitfall trapping are needed 
effectively to capture these groups. The 
use of Malaise and SLAM traps is a 

possibility already being implemented by 
us in Azores (Borges et al., unpublished 
data). Smaller adhesive and non-adhesive 
interception traps made with cardboard or 

acrylic and sustained in the canopy with 
strings could be alternative options to 
sample Hymenoptera and Diptera. 
Similarly, Collembola and Acari do not 
seem to be effectively sampled with 
Berlese funnels in Azorean native forests 
(Gaspar et al., 2008), so other alternative 

soil and litter extracting methods should 
be tested, such as centrifugation. The 
alternative sampling methods require 
considerably more effort and time, so 
research is also needed to find strategies 

to optimize the sampling effort and 

methods for these groups. 
 
Studies regarding diversity and 
distribution patterns of arthropods along 
time scales could be helpful to 
complement the protocol described above 
by determining the time scale (hour of the 

day, season of the year) on which: a) the 
minimum combination of sampling 
methods and effort shows the highest 
sampling completeness (e.g. Cardoso et 
al., 2008), b) the alpha and beta 
components contribute considerably more 
to gamma diversity for a given spatial 

scale (Summerville & Crist, 2003); c) 

nestedness patterns eventually occur so 
that assessment of diversity can be 
restricted to richer areas (Azeria et al., 
2006) and d) an arthropod group has the 
highest significant correlation with the 

remaining groups (Gaspar et al., 2010).  
 
Assessing diversity on different time 
scales in Azorean native forests, though, 
is a difficult exercise. The comparison of 
the composition and abundance of 
arthropods between day and night hours 

requires a considerable additional effort. 
The uneven volcanic ground with deep 
fissures and dense vegetation makes 
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progression through the forests during the 

night more time-consuming and 
dangerous. However, this effort has been 
started under the project “NETBIOME 
ISLANDBIODIV -Understanding 
biodiversity dynamics in tropical and 
subtropical islands as an aid to science 
based conservation action” 

(http://www.island-biodiv.org/). 
 
Furthermore, the study of arthropod 
diversity and abundance during other 
seasons of the year would require an 
adaptation of the base sampling methods 

due to the heavy rainfall. The period that 
pitfall traps were left in the field would 
need to be reduced or cups should have 

holes covered with a net in the upper half 
to drain excess water. Also, beating would 
need a plastic instead of a cloth tray so 
that arthropods would fall into the bag. 

Bags would require a system to drain 
water as well. These winter adapted 
methods would require more time in the 
field and, for beating samples, more effort 
sorting samples in the laboratory as well. 
Despite the requirements of additional 
effort for the comparison of arthropods 

collected at different hours of the day or in 
different seasons of the year, such results 
would greatly improve knowledge on the 
distribution of arthropods through time in 
these native forests. The only time scale 

approach that does not require extra 

efforts, other than establishing base 
transects, is the comparison between 
different years. Preliminary analyses, 
detailed in Gaspar et al., 2014), showed 
that resampling a given transect in a 
different year or adding another transect 
in another location contributed similarly to 

the accumulated species found in the 
fragment. This suggests that sampling in 
different years adds as much information 
on arthropod diversity as applying the 
same effort in the same year in another 
location. However, these comparisons 
were made between close years and it is 

not known what may occur over a longer 

period of time. Another project entitled 
“Predicting extinctions on islands: a multi-
scale assessment” 
(http://cita.angra.uac.pt/biodiversidade/pr
ojectos/ver.php?id=3), tried to overcome 

this limitation by comparing two plots per 
Azorean native forest fragment sampled in 
1999-2000 (Borges et al., 2005) with the 
same plots sampled in 2010 (Rigal et al., 
2014). 
 
The type and causes of arthropod rarity in 

Azorean native forests is an important 
topic to be studied. The distinction 
between arthropod species that are truly 

rare from those that are rare at a given 

time, using a given sampling protocol, or 
in the native forest habitat, has major 
implications for conservation strategies for 
these forests (see Gaston et al., 2006; 
Borges et al., 2008; Fattorini et al., 2012; 
Rigal et al., 2013). Studies recently 
developed comparing the arthropod 

diversity and abundance among different 
habitats in the Azores (Cardoso et al., 
2009b, 2010; Meijer et al., 2011; 
Florencio et al., 2013) gave important 
indications on the arthropod species that 
are vagrants in native forests. Also, 

results related with the addition of 
alternative sampling methods and time 
scale described above will be helpful to 

explore these as potential causes of rarity 
in Azorean native forests. 
 
The importance of the Azorean Laurisilva 

is unquestionable, but much still needs to 
be done to create awareness amongst the 
general public of the crucial role that the 
forest plays for the maintenance of the 
indigenous flora and fauna of the region. 
Indeed, local populations, with direct 
economic interests in land for agriculture 

and pasture, still have a considerable 
impact on the sustainability of the Azorean 
native forest alongside the policy makers, 
managers and conservationists. 
Information promulgated by several 

means in the field, at agriculture 

meetings, and through leaflets and books 
will offer to local populations the 
opportunity to better understand their 
natural patrimony, and hence, to help to 
preserve it. 
 
Recent efforts towards improving the 

biodiversity outreach in Azores, increasing 
public understanding of why value 
arthropod biodiversity and thus to protect 
their habitats, include the publication of 
books for the general public (Borges and 
Gabriel, 2009; Cardoso et al., 2009a), the 
implementation of the Azorean 

Biodiversity Portal 

(http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/
index.php?lang=pt; see also Borges et al., 
2010b) and the Azorean Gallery of 
Biodiversity 
(http://galeria.azoresbioportal.angra.uac.

pt/). One initiative in Facebook “Chama-
lhe Nomes” 
(https://www.facebook.com/Chama.lhe.N
omes) challenged cybernauts to come up 
with creative common names for insects 
endemic to the Azores, raising awareness 
for the unique biodiversity of the 

archipelago. In addition, an 
unprecedented urban intervention in the 
Azores, “Azoreans for millions of years" 
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occurred in the summer of 2013: unique 

macro photographs of insects were placed 
in 12 buildings in the main arteries of 
Angra do Heroísmo, in order to acquaint 
Azoreans with their unique natural 
heritage (see more at 
http://cita.angra.uac.pt/ficheiros/noticias/
1364834635.pdf). 

 
Conclusions 
 
Native forests in the Azores harbour most 
of the terrestrial endemic and native 
species of the archipelago. However, 

Laurisilva cover is continuously threatened 
by human activities that reduce and 
fragment areas allowing the entrance of 

exotic and/or invasive species. 
Conservation of Laurisilva is mandatory, 
but human and financial resources are 
limited. In recent years, several efforts 

have been made and funding became 
available to select and include Azorean 
native forest fragments under some 
protective form of designation. Proposals 
were firstly made based only on biotopes, 
rare vascular plants and the few 
vertebrates occurring in the archipelago, 

without reference to any of the endemic 
invertebrate species that compose the 
largest component of known biodiversity 
of these forests. However, in the past few 
years, the information on diversity and 

distribution of arthropods provided by the 

BALA project and other studies was taken 
into account to delimit the Island Nature 
Parks. The protected areas are now under 
the same regulation which facilitates their 
management and supervision. The next 
steps towards systematic conservation 
planning in Azores are to establish 

practical management plans for the 
protected areas, including the 
establishment of periodic, cost-effective 
diversity monitoring plans to determine 
the effectiveness of the conservation 
strategies adopted to date. 
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Abstract  
 
Tettigettalna mariae (Quartau & Boulard, 1995) is a small-sized cicada species 
endemic to the southern Iberian Peninsula, whose ecology and current 
distribution is still poorly known. As a result of recent fieldwork in southern 

Portugal and Spain we report here an update on the distribution range and 
habitat preferences of T. mariae. The distribution of this species is mostly 
restricted to the coast of central Algarve (Portugal) and Huelva province (Spain), 
being heavily fragmented and discontinuous. The species appears to be habitat-
specific, with a clear preference for habitat with stone pine and at a close 
distance from the sea. The conservation of T. mariae populations is threatened, 

particularly in Algarve, by anthropogenic changes in land use and habitat loss 
and by interspecific competition with its sibling and wider distributed T. 
argentata. We advocate that T. mariae should be considered as an endangered 
species and should be subjected to annual monitoring. 

 
Keywords: Cicada, conservation, distribution range, habitat, land use, Portugal. 
 

 
Resumo  
 
Tettigettalna mariae (Quartau & Boulard, 1995) é uma espécie de cigarra de 
pequeno porte endémica do sul da Península Ibérica, com ecologia e distribuição 
ainda pouco conhecida. Em resultado de intensivo trabalho de campo 
desenvolvido recentemente no sul de Portugal e Espanha, reportamos aqui uma 

atualização da distribuição e preferências de habitat de T. mariae. A distribuição 
desta espécie encontra-se praticamente restrita à costa da região central do 
Algarve (Portugal) e da província de Huelva (Espanha), sendo bastante 
fragmentada e descontínua. Esta espécie parece ser especialista em relação ao 
habitat, com uma clara preferência por zonas com pinheiro manso e perto do 
mar. A conservação das populações de T. mariae está ameaçada, principalmente 

no Algarve, por mudanças antropogénicas no uso o solo e perda de habitat e 
pela competição com a espécie-irmã mais largamente distribuída, T. argentata. 
Defendemos que T. mariae seja considerada uma espécie ameaçada e sujeita a 
monitorizações anuais das suas populações. 
 

Palavras-chave: Cigarra, conservação, área de distribuição, habitat, uso do 
solo, Portugal. 
 

 
Introduction 

 

Cicadas (Hemiptera, Cicadoidea) are 

common in Mediterranean countries and 
quite famous for their conspicuous calling 

songs in the summer. Cicadas have long 
larval stages spent underground and a 
short winged adult stage that lasts for a 

few weeks (Claridge 1985, Boulard & 
Mondon 1995, Williams & Simon 1995). 
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The calling songs are produced by adult 

males to attract females for reproduction 
and are usually species-specific (Boulard 
2006). The biology and accurate 
distribution range of most Mediterranean 
cicadas is still poorly known. In fact, 
several cicada species were recognized 
only recently, highlighting the importance 

of the Iberian Peninsula as a hotspot for 
cicada diversity and endemism (Boulard 
1982, 2000, Quartau & Boulard 1995, 
Puissant & Sueur 2010). 
 

A recent study confirmed the occurrence 
of 13 cicada species in Portugal (Sueur et 

al. 2004). Most Portuguese cicadas have 
currently a scattered distribution, which in 

some cases makes them extremely 
vulnerable. Some cicadas are believed to 
have very restricted distribution ranges 
but extensive field surveys are missing 

and accounts of occurrence in literature 
mostly result from the accumulation of 
singular observations by different authors. 
 

Tettigettalna mariae (Quartau & Boulard, 
1995) is a small-sized cicada that was 
described from Quinta do Lago, Algarve, 
and was thought to be endemic to this 

region of Portugal, until its recent 
discovery in the province of Huelva, in 
Spain (Simões et al. 2013). This species 
may occur in sympatry with other 

Tettigettalna species, namely T. argentata 
(Olivier, 1790) and T. josei (Boulard, 

1982) (Quartau & Boulard 1995, Sueur et 
al. 2004, Nunes et al. 2014). Tettigettalna 
mariae and its sibling T. argentata are 
morphological and genetically very similar 
but their calling songs are distinctive and 
species-specific (Quartau & Boulard 1995, 
Nunes et al. 2014, Mendes et al. 2014). 

As an outcome from intensive fieldwork 
for species of genus Tettigettalna in both 
southern Portugal and Spain during the 
summers of 2011-2013, we report here an 
update on the distribution range and 
habitat preferences of T. mariae. The 
results confirm the restricted and 

fragmented distribution of the species, 
being particularly vulnerable to habitat 
loss in Algarve, where human pressure is 
higher.  
 

Materials and methods 

 

Several field surveys were conducted in 
the southern Iberian Peninsula (regions of 
Algarve and Andalusia) from the end of 
June until mid-August during the summers 
of 2011-2013. The fieldwork took place 
from 10:00 am to 07:00 pm with sunny 
weather and with temperatures ranging 

from 24º to 39ºC. Initial searches in 2011 

were conducted by driving a car at low 

speed to allow the detection of the calling 
males. In 2012 and 2013, searches were 
targeted to areas of potentially suitable 
habitat. Specimens were located and 
identified through their species-specific 
calling song (Fig. 1). Geographical 
coordinates of each location were 

determined with a GPS (Garmin, Oregon 
series 550t). Several male songs were 
recorded using a Marantz PMD 661 
Portable SD recorder (20Hz – 24kHz) 
connected to a Telinga Pro 7 Dat-mic 
microphone (Twin Science) following the 

procedures given in Simões et al. (2000). 
Species confirmation was accomplished 
with time and frequency analysis of sound 

recordings using the software Avisoft Sas-
Lab Pro (Specht 2012) as described in 
Simões et al. (2013). 
 

Results 

 

Field prospections in Algarve were at first 
conducted near the coast, along road 
N125, from the Atlantic west coastline, 
near Vila do Bispo, until river Guadiana 
bank at Vila Real de Santo António. 

Singing males of Tettigettalna mariae 
were found only in central Algarve, 
confirming its presence in all locations 
previously reported in the literature 
(Sueur et al 2004), except for Castro 

Marim. Searches in and around Castro 
Marim were unsuccessful in both 2011 and 

2012 summers. We refined our fieldwork 
in central Algarve to understand the real 
extent of the species distribution. T. 
mariae was found in several locations 
around Quinta do Lago, Vale do Lobo, 
Quarteira, Vale Navio and Vale Judeu (Fig. 
2). We found Sesmarias as the 

westernmost location and the pine woods 
at the west vicinity of Faro city as the 
easternmost occurrence (Long. 8º18’ to 
7º57’W). The latitudinal range is small 
(37º00’ to 37º07’N). It goes from the 
coastline and does never exceed 7km 

inland along its range. 

 
In Spain, the occurrence of the species 
beyond the east bank of Guadiana river, in 
the province of Huelva (Andalusia), was 
first noticed in 2012 (Simões et al. 2013) 
and confirmed in the summer of 2013. 

Our searches were extended to other 
Andalusian provinces and Murcia, but T. 
mariae distribution remains restricted to 
the province of Huelva and partially to the 
province of Sevilla (Fig. 2), between 
Cartaya and Coria del Rio. 
 

We noted a remarkable coincidence 
between the distributions of T. mariae and 
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Figure 1. Sonograms (bottom right) of typical male calling song of Tettigettalna mariae and from its 
sibling Tettigettalna argentata. The stone pine (Pinus pinea) wood photo was taken in July 2013, near 
Cartaya (Huelva, Spain) and corresponds to the location where the largest population of T. mariae was 

found so far.

 

 
 

Figure 2. Map of the southwest of the Iberian Peninsula with occurrence records for Tettigettalna mariae 
in the summers of 2011-2013. 
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of stone pine (Pinus pinea) in south 

western Iberia (Fig. 3). These pine woods 
are mostly present in sandy soils near the 
coast. At some locations, T. mariae males 
were found singing on almond (Prunus 
dulcis) or carob trees (Ceratonia siliqua), 
in shrubs such as acacia (Acacia 
longifolia), ladanum (Cistus ladanifer) or 

common blackberry (Rubus fruticosus) 
and on a small abandoned orange (Citrus 
sinensis) tree crop. In all these cases, 
patches of stone pine forest or dispersed 
or isolated stone pines could be found in 
the immediate vicinity. The majority of 

males were usually perched on pine 

branches while singing and the location 

with the highest number of T. mariae 
males singing in allopatry was found in 
Spain, within a stone pine forest near El 
Portil (Lat. 37º13’32.0’’N,  Long. 
07º02’05.4’’W). This forest was partially 
planted, with T. mariae singing on 
relatively young trees, with 3-4m height 

and about 2m wide crowns, producing 
little shade. Shrubs and ladanum (C. 
ladanifer) in particular were abundant 
under pine trees, but T. mariae males 
were consistently singing perched on pine 
crowns. 

  

 
Figure 3. Distribution of stone pine (Pinus pinea) in the Iberian Peninsula (source: Benito Garzón 2006, 

available at www.uam.es/proyectosinv/Mclim/results.html). a) Distribution of stone pine in Algarve 
(Portugal). The map dates from 1980 and is available at http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/. b) 

Distribution of stone pine in the southwest of Spain (F. J. Auñón and D. Sanchez de Ron, available at. 
http://iniagis.inia.es/Pinus pinea/). 
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Figure 4. a) Distribution map of Tettigettalna mariae (light red circles) overlapped with occurrence 

points of the sibling species, T. argentata (blue triangles). 
b) Pie chart of occurrence points of T. mariae in Portugal (n = 48) and Spain (n = 13) classified as 

allopatric or as sympatric or parapatric with T. argentata. 
 

 
 

Figure 5. Land cover in the area between Vale do Lobo and Quinta do Lago, in central Algarve coastline, 
where most occurrence points of Tettigettalna mariae were registered (source: © Google Earth). Most of 

the area is heavily humanized, with touristic villages, golf courses and unnatural green landscapes. 
Isolated stone pines are maintained in humanized areas for its ornamental value. Small forest areas with 
natural stone pine or mixed stone and maritime pine persist between Vale do Lobo and Quinta do Lago 

and harbour sympatric and parapatric populations of T. mariae and T. argentata.
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T. mariae was found in sympatry or 

parapatry (< 500m) with singing males of 
T. argentata in a high proportion of 
occurrence points (Fig. 4), particularly in 
Algarve, around Vale do Lobo and Quinta 
do Lago (Fig. 5). The coastline of Algarve 
is heavily urbanized, and most habitat 
patches where T. mariae occurs are 

surrounded by touristic villages or golf 
courses, mainly in Vale do Lobo and 
Quinta do Lago (Fig. 5). The occurrence of 
T. mariae in Algarve is particularly sparse 
between the localities of Sesmarias and 
Vale do Lobo. The occurrence of stone 

pine in this area is also quite dispersed, 
the landscape being dominated by 
agriculture (small crops of almond, carob, 

fig or olive trees), uncultivated scrublands 
and human occupation. 
 
Discussion  
 

The acoustic surveys of 2011-2013 
confirmed that the distribution of 
Tettigettalna mariae is currently restricted 
to the southwest coast of the Iberian 
Peninsula and is heavily fragmented and 
discontinuous. The species appears to be 

habitat-specific, with a clear preference 
for habitat with stone pine and at a close 
distance from the sea. The distribution of 
stone pine in the Iberian Peninsula is 
fragmented as well and mainly found on 

coastal and inland sands or on very poor 
soils (García del Barrio et al. 2013). The 

province of Huelva harbours the largest 
area of stone pine forest (Fig. 3) but this 
Mediterranean pine species is presently 
absent in more than 60% of the 
landscapes or biogeoclimatic classes that 
it could inhabit in Spain (García del Barrio 
et al. 2013).  Paleoecological evidence 

suggests that the distribution of stone 
pine was more extensive in the past 
(Martínez & Montero 2004, Benito Garzón 
et al. 2007, Valbuena-Carabaña et al. 
2010). Reconstructions of past distribution 
of stone pine for 6000 years before 

present indicate that it was nearly 

continuous between central Algarve and 
Huelva (see Benito Garzón 2006).The 
present fragmentation in T. mariae’s 
distribution probably reflects the effect of 
long term decline of suitable habitat.  
 

Previous records of T. mariae in Castro 
Marim from late nineties (Sueur et al. 
2004) were not confirmed by our surveys 
in two consecutive years. The two main 
distribution areas (central Algarve and 
Huelva) are now separated by nearly 70 
kilometers. We predict that this distance is 

large enough to keep populations of both 
areas nearly or completely isolated. 

Simões & Quartau (2007) determined 

through mark-recapture that males from a 
large-size cicada (Cicada orni) survive for 
about two weeks and their flight dispersal 
does not exceed 150m. Instead of 
investing in dispersal, males of C. orni 
tend to remain close to their emergence 
site and maximize their chances of mating 

with a strong singing activity. It is likely 
that Tettigettalna cicadas use a similar 
strategy and the dispersal of both sexes is 
expected to be small.   
 

Habitat loss and fragmentation are 
considered great threats to biodiversity. 

However, not all species are equally 
vulnerable to extinction risk (reviewed by 

McKinney 1997). This uneven vulnerability 
probably results from the specific 
ecological attributes/life-traits of a 
species, which determine how well it is 

able to withstand the external threats to 
which it is exposed (McKinney 1997). In 
addition, a combination of more than one 
of these traits further increases a species 
risk of extinction (Lawton 1994). For 
instance, species that are both rare and 
specialized can be especially vulnerable to 

extinction (Davies et al. 2004). 
 

Considering the distribution update and 
habitat preference reported here, we 
consider that T. mariae is highly 

vulnerable to habitat loss caused by 
changes in land use or forest fires, which 

often jeopardize pine woods during the 
summer, when adult cicadas have their 
breeding season and lay their eggs on 
trees or bushes. This risk is greater in 
Algarve, where the anthropogenic 
pressure is more intense, than in southern 
Spain, where large patches of stone pine 

are maintained as forest areas. However, 
both in Portugal and Spain, T. mariae 
populations are frequently overlapped or 
surrounded by populations of T. argentata, 
a more generalist species and with a much 
wider distribution. Species-specific calling 
songs are probably determinant to restrict 

gene flow between these sibling species. 
However, according to sequence data from 
the mitochondrial gene cytochrome 
oxidase I (Nunes et al. 2014), there is no 
genetic differentiation of T. mariae from T. 
argentata populations surrounding or 

overlapping T. mariae’s distribution range. 
In fact, some haplotypes are shared 
between these species and it remains 
unclear whether haplotype sharing is due 
to past or recent introgression or to 
incomplete lineage sorting. Interspecific 
competition between sibling species with 

similar requirements might represent an 
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additional threat for the persistence of T. 

mariae.  
 

We advocate that T. mariae, being one of 
the rarest Portuguese cicadas and a 
southwest Iberian endemism, should be 
considered as an endangered species. 
Since their populations are in decline, we 

believe that measures for their 
conservation should be taken and it should 
be considered an endangered species in 
the category of vulnerable (VU). Annual 
monitoring for T. mariae populations 
should be implemented at more sensitive 
areas such as Vale do Lobo and Quinta do 

Lago, as well as in suitable habitats near 
Castro Marim, to evaluate the species 

ability to expand its range and recolonize 
from adjacent areas in Spain. The forests 
of pine should be preserved, with 
occasional planting of new trees and the 

herbaceous layer should be maintained 
whenever possible. If removed, as a fire 
prevention method, it should only be done 
in mosaic and without soil plowing, which 
may expose the underground nymphs to 
extinction (Quartau 2009, Quartau & 
Mathias 2010).  
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Resumo 

 

Este estudo teve como principais objectivos determinar a estrutura da 
comunidade de macroinvertebrados bentónicos que ocorrem nas ribeiras das 

bacias hidrográficas de Santo André e de Melides e identificar a sua relação com 
as diferentes condições ambientais. Estas são bacias hidrográficas de pequenas 
dimensões, com clima mediterrânico, em que grande parte dos seus cursos de 
água têm um carácter temporário. Estas bacias dependem de afloramentos de 
água subterrânea proveniente do aquífero de Sines.  
 

As amostragens foram efectuadas em 14 locais das duas bacias hidrográficas e 

em duas épocas do ano, recorrendo à técnica de kick sampling. Verificou-se que 
as comunidades de invertebrados são dominadas por insectos, anfípodes e 
gastrópodes. Entre os insectos, e como descrito para outras ribeiras do Sul de 
Portugal, a ordem Diptera foi a que apresentou maiores densidades, seguida da 
ordem Ephemeroptera. O estudo permitiu ainda determinar que a granulometria 

do sedimento, o regime de caudal (lêntico ou lótico), a concentração de oxigénio 
dissolvido e a concentração em matéria orgânica nos sedimentos são os 

principais factores estruturantes destas comunidades. Alterações nestas 
variáveis poderão afectar a densidade de organismos que compõem as 
comunidades, assim como a sua riqueza taxonómica. Por esse motivo, a 
correcta gestão da exploração das águas subterrâneas das quais estes 
ecossistemas dependem é determinante para a preservação da sua 
biodiversidade. 
 

Palavras-chave: ecossistemas dependentes de águas subterrâneas, caudais, 
pequenas bacias hidrográficas, Melides, Santo André 

 
 

Abstract 
 

This study aims to ascertain the structure of benthic macroinvertebrate 

communities of Santo André and Melides River Basins and understand how these 

communities are affected by different environmental variables. These are small 
river basins with a Mediterranean climate. The majority of the watercourses of 
these basins is temporary and dependent on groundwater inflow from Sines’ 
aquifer. 
 

For this study, the communities of 14 sites were sampled twice during the year. 
Insects are predominant in these locations, followed by amphipods and 

gastropods. As described for other streams of South Portugal, among the insects 
the order Diptera was the most abundant, followed by Ephemeroptera. This 
study showed that grain-size, environment (lentic or lotic), dissolved oxygen and 
organic matter are the major features structuring these communities. Changes 
in these variables may affect the density and richness of these communities, 
suggesting also that a sustainable exploitation policy for the aquifer is crucial to 
preserve the benthic communities of these water basins. 
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Keywords: groundwater dependent ecosystems, flow, small river basins, 

Melides, Santo André 

 

 
Introdução 

 

A ecologia de ribeiras e, em particular, as 
comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos são maioritariamente 
influenciadas pela qualidade e 
heterogeneidade do substrato (Beisel et 
al., 2000), pelo pH, pela concentração de 

nutrientes e de oxigénio, pela matéria 
orgânica (Alba-Tercedor e Sánchez-
Ortega, 1988), pela hidrologia (Bonada et 
al., 2006) e pela geomorfologia (Feio et 
al., 2005). As interacções entre estes 

múltiplos factores determinam os 
gradientes espaciais estabelecidos para os 

ecossistemas de água doce. No entanto, 
pressões antrópicas podem alterar estes 
padrões, ao afectar as características 
hidrológicas e físico-químicas das ribeiras.  
 
Os macroinvertebrados bentónicos são das 
comunidades mais estudadas em águas 

correntes devido às suas qualidades como 
bioindicadores (Rada e Puljas, 2008). A 
estrutura destas comunidades responde a 
alterações químicas e físicas, sejam tais 
alterações naturais ou provocadas pelo 
Homem e, uma vez que estes 

macroinvertebrados ocupam uma posição 

intermédia na teia alimentar, têm efeitos 
nos processos do ecossistema (Covich et 
al., 1999; Roy et al., 2003). 
 
As ribeiras do tipo mediterrânico são 
física, química e biologicamente afectadas 

por eventos sazonais, sequenciais e 
previsíveis de cheia e seca ao longo de um 
ciclo anual (Gasith e Resh, 1999). Este 
ciclo anual leva a um caudal abundante 
durante o Inverno e extremamente baixo 
durante o Verão, que em último caso pode 
provocar a seca completa da ribeira (Boix 

et al., 2010). A variabilidade do caudal é 
maior em pequenas bacias hidrográficas, 
tais como as de Santo André e Melides, 

pois ribeiras de extensão reduzida 
respondem rapidamente às chuvas (Spruill 
et al., 2000). Esta elevada variabilidade 

implica a reorganização das comunidades, 
devido ao facto de o próprio habitat ter 
sido modificado, primeiro pela perda de 
rápidos e depois pela perda de charcos 
(Bonada, 2003), conduzindo à redução do 
número de taxa (Graça et al., 2004). Ao 
longo dos últimos anos, o conhecimento 

sobre a biodiversidade de 
macroinvertebrados deste tipo de ribeiras 
tem vindo a aumentar (Bonada et al., 
2000; Vivas et al., 2003). Em Portugal, 

através do estudo de ribeiras 

mediterrânicas localizadas a Sul, chegou-
se à conclusão que a riqueza taxonómica 
das comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos aqui presente é inferior à das 
comunidades de ribeiras do Norte e Centro 
do país (Graça et al., 2004).  
 

No Sudoeste de Portugal têm sido 
desenvolvidos poucos estudos sobre a 
biodiversidade associada às ribeiras do 
tipo mediterrânico, com uma consequente 
falta de conhecimento sobre as suas 

comunidades, de como estas respondem 
às variáveis ambientais e se tais respostas 

são semelhantes às encontradas noutras 
ribeiras deste tipo. Nestas bacias 
particulares, que têm afloramentos de 
água subterrânea proveniente do aquífero 
de Sines, torna-se também importante 
conhecer as suas comunidades e verificar 

se estas se estruturam de forma diferente. 
Este trabalho tem como principais 
objectivos conhecer as comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos que 
ocorrem nas bacias hidrográficas de Santo 
André e de Melides, compreender de que 
forma elas são condicionadas por 

diferentes variáveis ambientais.  

 
Materiais e métodos 
 
Áreas de estudo 
 
Este estudo teve lugar em duas bacias 

hidrográficas de pequenas dimensões do 
Sudoeste de Portugal: Santo André e 
Melides. As ribeiras nelas incluídas são 
classificadas, no âmbito da Directiva 
Quadro da Água (DQA), como Ribeiras do 
Sul de Pequena Dimensão (S1; <=100) 

(Feio e Pinto, 2009). Foram amostradas 
14 estações, 7 em cada bacia hidrográfica 
(Figura 1).  

 
Amostragem 
 
A amostragem ocorreu durante a 

Primavera (Maio de 2011), de acordo com 
o recomendado pelo Instituto da Água 
(INAG, 2008) e no final do Verão 
(Setembro de 2011), permitindo avaliar os 
efeitos da ausência/redução da 
escorrência continental. Os 
macroinvertebrados foram recolhidos 

utilizando a técnica de kick sampling, 
através da realização de arrastos de 60 
segundos cada, com uma rede triangular 
de 30x30cm com malha de 500µm, com a 
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recolha de três replicados em cada local 

de amostragem. A abertura da rede foi 
direccionada para montante, para 
assegurar que os organismos desalojados 
se deslocariam para o seu interior. Em 
cada local de amostragem foram 
identificados os habitats mais 
representativos e feita uma amostragem 

multi-habitat (Barbour et al., 1999). As 
amostras foram fixadas com etanol a 70% 
e posteriormente lavadas em laboratório 
num crivo com malha de 500µm. Cada 
amostra foi triada à lupa, separando-se os 
organismos presentes, os quais foram 

posteriormente contados e identificados 
ao nível taxonómico mais baixo possível, 
frequentemente a família, com recurso a 

Tachet et al. (2000). 
 
Determinou-se a profundidade (m) e a 
velocidade da corrente (m/s) e obtiveram-

se os valores da temperatura da água 

(ºC), da condutividade (mS/cm), do 
oxigénio dissolvido (mg/L) e dos sólidos 
dissolvidos totais (mg/L). Foram ainda 
determinadas concentrações de nitratos 
(mg/L), nitritos (mg/L), fósforo (mg/L), 
amónia (mg/L) e clorofila a (µg/L) para 
cada ponto de amostragem. A 

percentagem de matéria orgânica no 
sedimento foi obtida após a secagem das 
amostras em estufa a 60ºC durante 24 
horas, seguida de queima em mufla 
(480ºC durante pelo menos 12 horas) 
(Pereira et al., 1997). A granulometria do 

sedimento foi determinada, após secagem 
das amostras em estufa a 60ºC durante 
24 horas, por crivagem em bateria de 

peneiros com 2.00 mm, 0.50 mm, 0.25 
mm e 0.063 mm de malha, e 
representada em unidades phi (Φ) (Blott & 
Pye, 2001). 

 
 

 
Figura 1. Estações de amostragem seleccionadas nas bacias hidrográficas de Melides e de Santo André, 

Sudoeste de Portugal. Estações de Melides: Cabo d’Água (CAG), Fonte dos Olhos (OLH), ribeira de 
Melides (RML1, RML2, RML3 e RML4) e ribeira do Samoucal (SAM). Estações de Santo André: ribeiras da 

Badoca (BAD1 e BAD2), Cascalheira (CAS1 e CAS2), Serradinha (CHA1 e CHA2) 
e Poço dos Caniços (CAN). 
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recolha de três replicados em cada local 
de amostragem. A abertura da rede foi 
direccionada para montante, para 
assegurar que os organismos desalojados 
se deslocariam para o seu interior. Em 
cada local de amostragem foram 

Bacia Hidrográfica de Santo 

André 

Bacia Hidrográfica de Melides

0 1,5

Km

Km

0 3



 Ecologi@ 7: 58-69 (2014) Artigos Científicos 

 

ISSN: 1647-2829            61 

 

identificados os habitats mais 

representativos e feita uma amostragem 
multi-habitat (Barbour et al., 1999). As 
amostras foram fixadas com etanol a 70% 
e posteriormente lavadas em laboratório 
num crivo com malha de 500µm. Cada 
amostra foi triada à lupa, separando-se os 
organismos presentes, os quais foram 

posteriormente contados e identificados 
ao nível taxonómico mais baixo possível, 
frequentemente a família, com recurso a 
Tachet et al. (2000). 
 

Determinou-se a profundidade (m) e a 
velocidade da corrente (m/s) e obtiveram-

se os valores da temperatura da água 
(ºC), da condutividade (mS/cm), do 

oxigénio dissolvido (mg/L) e dos sólidos 
dissolvidos totais (mg/L). Foram ainda 
determinadas concentrações de nitratos 
(mg/L), nitritos (mg/L), fósforo (mg/L), 

amónia (mg/L) e clorofila a (µg/L) para 
cada ponto de amostragem. A 
percentagem de matéria orgânica no 
sedimento foi obtida após a secagem das 
amostras em estufa a 60ºC durante 24 
horas, seguida de queima em mufla 
(480ºC durante pelo menos 12 horas) 

(Pereira et al., 1997). A granulometria do 
sedimento foi determinada, após secagem 
das amostras em estufa a 60ºC durante 
24 horas, por crivagem em bateria de 
peneiros com 2.00 mm, 0.50 mm, 0.25 

mm e 0.063 mm de malha, e 
representada em unidades phi (Φ) (Blott & 

Pye, 2001).  
 

Análise de dados 

 

Para identificar os padrões espaciais e 
temporais da estrutura das comunidades 
de macroinvertebrados bentónicos foi 

efectuada uma Análise de Coordenadas 
Principais (PCO) incluída no Add-on 
PERMANOVA do software PRIMER 6 
(Clarke & Gorley, 2006) sobre uma matriz 
de presença/ausência dos dados de 
abundância das comunidades de 
macroinvertebrados, usando o coeficiente 

de similaridade de Bray-Curtis. Para 
compreender quais as variáveis 
ambientais que condicionam as 
comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos, calcularam-se as correlações 
de Spearman com os eixos da PCO. Estas 
correlações foram representadas como 

vectores, assim como as correlações com 
os valores de diversidade Shannon-Wiener 
(H’) e de Equitabilidade de Pielou (J’) de 
cada local de amostragem. 
 

Com o intuito de averiguar as diferenças 
espaciais, temporais e de regime de 

caudal sobre as comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos recorreu-

se à análise de variância permutacional 
multivariável (PERMANOVA) (Anderson, 
2001), com três factores fixos e 
ortogonais: Bacia (com dois níveis: 
Melides e Santo André), Época (com dois 
níveis: Maio e Setembro) e Regime (com 
dois níveis: Lêntico e Lótico). Os dados de 

abundância sofreram uma transformação 
[y=log(x+1)], e como medida de 
semelhança foi aplicada a similaridade de 
Bray-Curtis.  
 

Uma análise de similaridades (SIMPER) foi 
aplicada por forma a identificar taxa 

responsáveis pela dissimilaridade entre 
cada factor. 
 

Resultados 

 

No âmbito deste estudo, recolheu-se um 
total de 124603 indivíduos, com uma 

densidade que variou entre 109 e 11174 
ind/60’’ na bacia de Santo André e entre 
462 e 10763 ind/60’’na bacia de Melides. 
Foram identificados 125 taxa distribuídos 
por 11 grandes grupos (Mollusca: Bivalvia 
e Gastropoda; Annelida: Oligochaeta; 
Insecta: Ephemeroptera, Odonata, 

Plecoptera, Hemiptera-Heteroptera, 
Trichoptera, Diptera, Coleoptera; 
Arthropoda: Crustacea – Amphipoda,) 
(Figura 2, Anexo 1). Desse total de taxa, 

68 estavam presentes na bacia 
hidrográfica de Santo André e 112 na 
bacia hidrográfica de Melides. A classe 

Insecta foi a predominante em ambas as 
bacias. A ordem Diptera foi a mais 
representativa, devido à abundante 
presença de Chironomidae em todas as 
estações de amostragem, seguida das 
ordens Ephemeroptera e Amphipoda. A 

classe Gastropoda apesar de bem 
representada nas estações de Melides, 
maioritariamente pela espécie 
Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray, 
1843), tem uma densidade muito reduzida 
nas estações de Santo André. 
 

Os dois primeiros eixos da análise PCO da 
matriz de presença/ausência de taxa 
explicaram 39% da variância total (Figura 
3). As correlações das variáveis 
ambientais com o primeiro eixo da PCO 
indicam que a matéria orgânica no 
sedimento (R=0,59), a granulometria do 

sedimento (R=0,46) e o oxigénio 
dissolvido (R=-0,45) são as variáveis que 
mais condicionam as comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos nestas 
ribeiras. O primeiro eixo da PCO indica 
que maiores concentrações de oxigénio 

dissolvido, maior velocidade da corrente e 
sedimentos mais grosseiros estão 
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associados a estações da bacia de Melides, 

enquanto maiores concentrações de 
matéria orgânica e de nutrientes, assim 
como sedimentos mais finos estão 
associados à bacia de Santo André. 
Através da análise do segundo eixo da 
PCO, verifica-se que este diferencia os 

locais através da presença de sedimentos 

mais finos, maior concentração de P, NO3, 
e clorofila a e maior condutividade. Os 
valores dos índices de diversidade de 
Shannon-Wiener e de Equitabilidade de 
Pielou estão mais relacionados com as 
estações de Melides. 

 

 
Figura 2. Número total de macroinvertebrados (ind/60”) identificados em grandes grupos taxonómicos, 

das bacias hidrográficas de Santo André e de Melides. 

 
 

A análise PERMANOVA corrobora a 

separação entre as duas bacias 
hidrográficas indicada pela análise PCO, 
mostrando diferenças significativas entre a 

estrutura das comunidades de Melides e 
Santo André (p=0,001; Tabela 1). 

Verifica-se também que a estrutura das 

comunidades difere segundo a Época 
(p=0,03) e o Regime (p=0,005). Não se 
verificaram interacções significativas entre 

os factores em estudo. 

 

 
Figura 3. Diagrama de Análise de Coordenadas Principais (PCO) sobre uma matriz de presença/ausência 
de taxa de macroinvertebrados bentónicos e sua relação com as variáveis ambientais (a azul) e com os 
valores de diversidade e equitabilidade (a vermelho). Os parâmetros físico-químicos estão abreviados 

da  seguinte forma: nitratos (NO3), nitritos (NO2), granulometria (G), clorofila a (Chl a), total de sólidos 
dissolvidos (TSD), matéria orgânica (MO), fósforo (P), temperatura (T), amónia (NH4), oxigénio 

dissolvido (O2), velocidade (V) e condutividade (Cond). Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e 
de equitabilidade de Pielou (J’). Meses de amostragem: Maio (estação de amostragem seguida do 

número 5, e.g.: CHA 1_5), Setembro (estação de amostragem seguida do número 9, e.g.: CHA 1_9). 
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Os resultados da análise SIMPER 

indicaram que, apesar de a semelhança 
média dentro de cada bacia ser baixa 
(38% para Santo André e 42% para 
Melides), a dissemelhança média entre as 
duas bacias é elevada (68%). Os maiores 
contributos para essa dissemelhança estão 
associados aos taxa Gammaridae (5%), P. 

antipodarum (5%), Caenidae (4%), 
Baetidae (4%), Elmidae (4%) e Ostracoda 
(3%), todos eles mais abundantes na 
bacia hidrográfica de Melides, enquanto o 
taxa Oligochaeta contribuiu em 3% para a 
dissemelhança entre bacias, sendo mais 

abundante em Santo André. A 

dissemelhança entre épocas de 
amostragem (66%) deveu-se sobretudo à 
maior abundância de Gammaridae (5%) e 
P. antipodarum (3%) em Setembro e de 
Baetidae (5%), Simulidae (4%), 
Oligochaeta (4%) e Ostracoda (3%) em 
Maio. Já a dissemelhança entre os locais 

com regime lêntico e lótico (66%) deveu-
se maioritariamente à elevada abundância 
de Gammaridae (6%) e Baetidae (4%) em 
ambientes lóticos e de Ostracoda (4%), 
Oligochaeta (4%) e Chironomidae (4%) 
em locais lênticos.  

 
Tabela 1. Resultados da Permanova a três factores: época de amostragem (Maio/Setembro), bacia 

hidrográfica (Melides/Santo André) e regime de caudal (lêntico/lótico). Análise com base na similaridade 
de Bray Curtis dos dados de presença/ausência de macroinvertebrados bentónicos, 

transformados com log(x+1). 
 
Source df SS MS Pseudo-F p “Unique 

perms” 
Bacia 1 5671,7 5671,7 3,3802 0,001 997 
Época 1 3124 3124 1,8618 0,03 999 
Regime 1 4061,5 4061,5 2,4205 0,005     996 
Bacia x Época 1 1780,7 1780,7 1,0613 0,402     998 
Bacia x Regime  1 2305,6 2305,6 1,3741 0,152 999 
Época x Regime 1 1465,5 1465,5 0,87338 0,59       999 
Bacia x Época x Regime 1 882,14 882,14 0,52574 0,935     998 
Residual 17 28525 1677,9       
Total 24 50643         

Não significativo: p> 0.05; significativo: 0.05≥ p> 0.01; muito significativo: p ≤ 0.01. 

 
 

Discussão 

 

Tal como verificado em estudos anteriores 
em ribeiras do tipo mediterrânico, a 

ordem Diptera é a mais abundante, 
seguida da ordem Ephemeroptera 
(Coimbra et al., 1996; Pires et al., 2000). 
Os Diptera são maioritariamente 
representados pela família Chironomidae, 
que está presente em todas as estações 
de amostragem, tal como referido para 

outras ribeiras deste tipo (Coimbra et al., 
1996; Bonada et al., 2000; Vivas et al., 
2003; Acuña et al., 2005; Chaves et al., 
2008). A elevada densidade de 
gastrópodes observada na bacia de 

Melides deve-se à presença de P. 
antipodarum na estação OLH, um local 

que recebe um caudal permanente do 
aquífero profundo de Sines (Monteiro et 
al., 2008). Esta espécie, com uma 
distribuição natural exclusiva de 
ambientes estuarinos e salobros, é 
conhecida como invasora de ecossistemas 

de água doce (Boycott, 1936; Hunter e 
Warwick, 1957). Tem preferência por 
temperatura e caudal constantes 
(Richards et al., 2001), por leitos arenosos 
(Dorgelo, 1988) e grande tolerância a 
elevadas concentrações de nutrientes 

(Alonso e Camargo, 2003), características 
consistentes com as encontradas na 
estação OLH. Múrria et al. (2008) 
encontraram uma relação negativa entre 

P. antipodarum e Chironomidae, podendo 
estar relacionada com o facto dos 
primeiros se deslocarem a velocidades até 
3 cm/min (Heywood e Edwards, 1962) e 
terem a capacidade de remover os 
chironomidae dos seus casulos. Tal pode 
explicar a menor densidade destes 

dípteros neste local. 
 

A análise de ordenação efectuada indicou 
uma clara separação entre as 
comunidades das bacias hidrográficas de 

Melides e Santo André, o que foi 
corroborado pela obtenção de diferenças 

significativas entre as duas bacias, apesar 
da sua proximidade geográfica. A 
ordenação indica ainda que as 
comunidades de invertebrados de Melides 
são mais diversas e equitativas e estão 
associadas a concentrações em oxigénio 

dissolvido mais elevadas, menor 
percentagem de matéria orgânica e 
granulometria mais grosseira. Estes 
resultados são concordantes com os 
obtidos por Chaves et al. (2005), que 
indicam que elevadas densidades de 
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macroinvertebrados bentónicos estão 

relacionadas com a disponibilidade de 
alimento, enquanto a riqueza taxonómica 
está associada a parâmetros hidráulicos 
controlados por condições climáticas. 
Efectivamente, na bacia de Santo André 
existe um maior número de habitats 
lênticos, nos quais a menor velocidade de 

corrente diminui a capacidade de 
transporte de matéria orgânica e 
inorgânica, levando à sua deposição. Uma 
vez que estas ribeiras possuem uma 
galeria ripícola bem estruturada, em locais 
lênticos, apesar de não haver transporte 

de matéria orgânica ao longo da linha de 
água e de a produtividade autotrófica ser 
reduzida devido ao ensombramento, 

aquela contribui com uma quantidade de 
matéria orgânica (alóctone) considerável, 
tal como indicado noutros estudos 
(Vannote et al., 1980; Allan e Castillo, 

2007). A granulometria de sedimento é 
também um factor determinante para a 
diversidade das comunidades de 
invertebrados, com menor diversidade 
associada a sedimentos mais finos, uma 
vez que a dimensão e a mobilidade das 
partículas condicionam as comunidades, 

pois apenas espécies capazes de penetrar 
os interstícios do substrato aqui proliferam 
(Beisel et al., 1998; Pinto e Feio, 2009). 
Zonas caracterizados por sedimentos finos 
são mais homogéneas, o que implica 

menor diversidade de habitats e diminui o 

seu potencial para acomodar um maior 
leque de espécies (Vannote et al., 1980; 
Beisel et al., 1998), corroborando a menor 
diversidade encontrada nos locais lênticos 
das bacias estudadas, cuja comunidade foi 
significativamente diferente da dos 
habitats lóticos. 
 

Salienta-se que os factores bacia, época e 
regime de caudal diferentes são 
estruturantes para estas comunidades. 
Verificou-se que para condições sazonais e 
de regime de caudais semelhantes, as 
comunidades diferem entre bacias, apesar 

de se encontrarem geograficamente 

próximas, contribuindo para a 
heterogeneidade da biodiversidade da 
região.  
 

Conclusão 

 

A estrutura das comunidades encontradas 

neste estudo assemelha-se a outras 
encontradas em ribeiras do tipo 
mediterrânico. Em geral, estas ribeiras 
são dominadas pela classe Insecta, 
especialmente pela família Chironomidae 
(ordem Diptera), taxa euribionte, 

tolerante a uma grande variedade de 
condições. Apesar de serem duas bacias 

hidrográficas limítrofes, Melides e Santo 

André possuem comunidades bastante 
distintas, o que parece estar relacionado 
com a influência directa do aquífero 
profundo de Sines, que proporciona um 
caudal permanente ao longo de todo o ano 
na ribeira de Melides. O regime de caudal 
(lêntico e lótico) dos locais estudados é 

outro dos factores determinantes para a 
estrutura das comunidades, uma vez que 
apresentam diferenças consideráveis nas 
condições ambientais (e.g. oxigénio 
dissolvido, matéria orgânica e 
granulometria do sedimento).  
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Anexo 1 . Lista de taxa de macroinvertebrados identificados nas ribeiras de Melides e Santo André. 
  

Taxa Melides Santo André 

Acroloxus sp. x   

Aeshnidae x x 

Ancylus sp. x x 

Anthomyiidae x x 

Assiminea sp. x   

Athericidae x   

Atrichopogon sp.   x 

Atricops crassipes x   

Atyaephyra desmaresti  x x 

Baetidae x x 

Bivalvia n.i. x   

Brachycentridae x   

Branchiobdellidae x   

Bryozoa n.i. x   

Caenidae x x 

Capniidae x x 

Ceratopogonidae x x 

Chaoboridae x   

Chironomidae x x 

Chrysomelidae x x 

Coenagrionidae x x 

Corbicula fluminea x   

Cordulegasteridae x   

Corixidae x x 

Culicidae x   

Curculionidae x x 

Cyclopoida n.i. x x 

Daphniidae x   

Diptera n.i. x x 

Dixidae x x 

Dolichopodidae x   

Dryopidae x x 

Dytiscidae x x 

Ecnomidae x x 

Elmidae x x 

Empididae x x 

Ephemeroptera n.i. x   

Ephydridae x x 

Erpobdellidae  x   

Ferrissia sp. x x 

Gammaridae x x 

Gerridae x   

Gerris sp. x   

Glossiphonia sp. x   
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Taxa Melides Santo André 

Glossiphoniidae x   

Glossosomatidae x   

Gomphidae x   

Gyrinidae x x 

Gyrinus sp. x   

Haliplidae x x 

Haliplus sp. x   

Harpacticoida n.i.   x 

Helobdella sp. x   

Helophoridae x x 

Heteroptera n.i.   x 

Hydra sp. x x 

Hydracarina n.i. x x 

Hydraena sp. x   

Hydraenidae x x 

Hydrobiidae x   

Hydrochidae x x 

Hydrometridae x x 

Hydrophilidae x x 

Hydropsychidae x x 

Hydroptilidae x   

Hydroscaphidae   x 

Hygrobiidae   x 

Ilyocryptus sordidus x x 

Janiridae x x 

Laophonte sp.   x 

Lepidoptera n.i.   x 

Leptoceridae x x 

Leptophlebiidae x   

Lestidae x   

Leuctridae x   

Libellulidae x x 

Limoniidae x x 

Lymnaea truncatula x x 

Lymnaeidae x x 

Mesoveliidae x x 

Myxas glutinosa   x 

Naucoridae x   

Nematoda n.i. x x 

Nepa sp. x   

Nevrorthidae x   

Noteridae x   

Notonectidae x x 

Odonata n.i. x x 

Oligochaeta n.i. x x 
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Taxa Melides Santo André 

Ostracoda n.i. x x 

Perlodidae   x 

Phryganeidae x   

Physa sp. x   

Physa fontinalis x   

Physidae x x 

Pisidium milium x   

Planorbidae x   

Planorbis sp. x   

Plecoptera n.i. x   

Polycentropodidae x x 

Potamopyrgus antipodarum x   

Proasellus sp. x   

Procambarus clarkii x x 

Psychodidae x x 

Ptychopteridae x x 

Pulmonata n.i. x x 

Rhagionidae   x 

Rhyacophilidae x   

Sericostomatidae x   

Sialis sp. x x 

Simocephalus vetulus x   

Simuliidae x x 

Sphaeriidae x   

Stratiomyidae x   

Tabanidae   x 

Thaumeleidae x   

Tipulidae x x 

Trichoptera n.i. x   

Turbellaria n.i. x   

Valvata piscinalis x   

Veliidae x x 

Vertigo sp. x   
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Resumo 

 

Este trabalho teve como objetivo principal estudar a abundância e a diversidade 
de artrópodes associados à cultura da oliveira (Olea europaea L.), no sul de 

Portugal (Algarve). Os estudos foram conduzidos em dois olivais diferentes, um 
situado no concelho de Olhão e outro no concelho de Loulé, ambos em modo de 
produção integrada. As técnicas de amostragem utilizadas consistiram na 

utilização de armadilhas de queda, armadilhas cromotrópicas adesivas de cor 
amarela com e sem feromona sexual, armadilhas delta com feromona sexual e 
base adesiva, e ainda coleta de material vegetal (raminhos com folhas, 
inflorescências e frutos). Os resultados obtidos indicam que os artrópodes 
associados ao ecossistema olival pertencem às classes Arachnida (ordem: 
Araneae), Chilopoda, Entognatha (ordem: Collembola) e Insecta. Relativamente 
a estes grupos, a classe Insecta foi a mais representativa (com 70% dos 

exemplares), seguida de Arachnida (20%), Entognatha (7%) e Chilopoda (3%). 
Relativamente à classe de artrópodes mais abundante (Insecta) as ordens e 
famílias mais abundantes no ecossistema olival foram: Diptera (Syrphidae e 
Tephritidae), Coleoptera (Carabidae, Coccinelidae, Curculionidae e Staphylinidae), 
Hemiptera (Anthocoridae e Miridae), Homoptera (Coccidae e Psyllidae), 
Hymenoptera (Braconidae, Encyrtidae, Eulophidae, Formicidae e 

Trichogrammatidae), Lepidoptera (Yponomeutidae), Neuroptera (Chrysopidae) e 

Thysanoptera (Phlaeothripidae).  
 

Palavras-chave: diversidade, artrópodes, oliveira. 
 
 

Abstract 
 

The main objective of this work was to study the abundance and diversity of 

arthropods associated with the olive tree (Olea europaea L.), in southern 
Portugal (Algarve). The studies were carried out in two different olive orchards, 
one located in Olhão and the other in Loulé, both under integrated mode of 
production. The sampling techniques used in the trials consisted of pitfall traps, 
yellow sticky traps with and without sexual pheromone, delta sticky pheromone 
traps and collection of plant materials (branches with leaves, flowers, and 
fruits). The results indicate that the arthropods associated with the olive tree 

ecosystem belong to the following classes: Arachnida (order: Araneae), 
Chilopoda, Entognatha (order: Collembola) and Insecta. For these groups, the 
class Insecta was the most representative (with 70% of all specimens), followed 
by Arachnida (20%), Entognatha (7%) and Chilopoda (3%). Regarding the most 
abundant class of arthropods (Insecta), the orders and families more abundant 
in the olive ecosystem were: Diptera (Syrphidae and Tephritidae), Coleoptera 
(Carabidae, Coccinelidae, Curculionidae and Staphylinidae), Hemiptera 

(Anthocoridae and Miridae), Homoptera (Coccidae and Psyllidae), Hymenoptera 
(Braconidae, Encyrtidae, Eulophidae, Formicidae and Trichogrammatidae), 
Lepidoptera (Yponomeutidae), Neuroptera, (Chrysopidae) and Thysanoptera 
(Phlaeothripidae). 
 

Keywords: diversity, arthropods, olive tree. 
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Introdução 

 

A oliveira, Olea europaea L. (Oleaceae), 
árvore robusta da região mediterrânea, é 
uma das plantas cultivadas mais antigas 
nesta região. O seu grande interesse 
reside na importância comercial dos seus 
frutos (azeitonas), quer pela produção de 

azeite quer pela produção de azeitona de 
conserva. Trata-se de uma planta 
originária da Ásia menor, difundida pela 
região mediterrânea através das invasões 
e trocas comerciais que se deram nesta 
região. No entanto, foi com as invasões 
romanas que esta cultura teve a sua 

maior difusão. Actualmente encontra-se 
amplamente difundida, sendo o seu cultivo 

prática corrente nas Américas, África do 
Sul, Austrália e Japão (Lobo, 2005).  
 

Relativamente aos artrópodes associados 
à cultura da oliveira, a classe Insecta 

representa o grupo mais estudado 
(Patanita & Reis, 2007). Esta realidade 
deve-se ao facto da classe albergar os 
organismos mais prejudiciais à cultura da 
oliveira. São várias as espécies de insetos 
que podem atacar o olival, destacando-se 
como sendo as mais frequentes a mosca-

da-azeitona (Bactrocera oleae), a traça-
da-oliveira (Prays oleae), a cochonilha 
negra (Saissetia oleae), o algodão 
(Euphyllura olivina), o caruncho 

(Phloeotribus scarabaeoides) e o tripe-da-
oliveira (Liothripes oleae) (Teixeira et al., 

2000; Gonçalves & Afonso, 2008; Ricalde 
& Garcia, 2013). Na zona da bacia 
mediterrânea, a mosca-da-azeitona e a 
traça-da-oliveira são consideradas as 
pragas mais importantes, pelos prejuízos 
que lhe podem causar (Alvarado et al., 
1999; Mendes & Cavaco, 2009; Gonçalves 

& Andrade, 2010; Gonçalves & Andrade, 
2012a). No entanto, também é entre os 
insectos que se encontra a maior 
diversidade de auxiliares (predadores ou 
parasitóides) do olival (Gonçalves & 
Andrade, 2011). Os auxiliares, quer sejam 
da classe Insecta ou de outra classe, 

assumem particular importância no 
controle natural das principais pragas do 
olival (Teixeira et al., 2000; Gonçalves & 
Torres, 2004). Para que a sua acção de 
limitação natural possa ocorrer, é 
necessário que a intervenção humana no 

ecossistema olival seja minimizada. 
 

A mobilização mínima do solo bem como a 
manutenção do mesmo coberto com 
vegetação semeada ou vegetação 
espontânea (prado natural) retém mais 
água e esta está mais disponível para as 

plantas (Gonçalves & Afonso, 2008; 
Pinheiro et al., 2005). A prática de manter 

o solo dos pomares com cobertura vegetal 

melhora as características físicas e 
químicas do solo, tendo como 
consequência o bom desenvolvimento 
vegetativo das plantas, contribuindo para 
o aumento da sua resistência aos 
problemas fitossanitários (Pinheiro et al., 
2005). Assim, a manutenção do solo com 

coberto vegetal (enrelvamento do solo), 
seja em prado natural ou semeado, é uma 
boa prática cultural para promover as 
populações de artrópodes, muitos dos 
quais fazem parte do complexo de 
auxiliares (Warlop, 2001; Gonçalves & 

Afonso, 2008; Gonçalves & Andrade, 
2012b). Este estudo foi realizado, em dois 
olivais algarvios no modo de Produção 

Integrada, durante três anos 
consecutivos, com o objetivo de contribuir 
para o conhecimento da abundância e 
diversidade de artrópodes associados ao 

ecossistema olival, no sul de Portugal.  
 

Material e métodos  
 

Os nossos estudos decorreram de Abril de 
2010 a Abril de 2013 e foram realizados 
em dois olivais, um situado em Olhão e o 
outro em Loulé. O olival de Olhão possui 

uma área de 4ha e o olival de Loulé uma 
área de 5ha. Ambos os olivais são regados 
e estão em modo de produção integrada. 
Em ambos os olivais, a conservação do 

solo é ajudada através da prática de 
enrelvamento permanente, constituído por 

uma mistura de leguminosas e gramíneas. 
Para caracterizar e identificar os 
artrópodes que ocorrem naturalmente no 
ecossistema olival foram utilizadas várias 
técnicas de amostragem. As técnicas de 
amostragem  consistiram na utilização de 
armadilhas sexuais em delta com base 

adesiva para captura de indivíduos da 
traça-da-oliveira, armadilhas 
cromotrópicas adesivas de cor amarelo 
limão, armadilhas de queda (pitfall traps), 
e coleta de material vegetal (folhas, 
inflorescências e frutos).  
 

A utilização de diferentes tipos de 
armadilhas e a coleta de material vegetal 
prenderam-se com o facto de quanto mais 
diversificadas forem as técnicas de 
amostragem e mais longo for o período de 
observação (neste caso três anos), 
maiores serão as probabilidades dos 

resultados obtidos representarem a 
realidade, permitindo assim caracterizar 
com mais precisão a diversidade de 
artrópodes que habitam o ecossistema 
olival. 
 

- Armadilhas em delta: 
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Utilizaram-se duas armadilhas em delta, 

por olival, suspensas no interior da copa 
das árvores a uma altura de 1,5m acima 
da superfície do solo e colocadas no centro 
do pomar. As armadilhas encontravam-se 
espaçadas entre si de 50m. Cada 
armadilha continha no seu interior uma 
base com cola e uma cápsula de feromona 

sexual para a traça-da-oliveira (Fig. 1a). A 
base de cola era substituída 
quinzenalmente e a cápsula de feromona 
substituída mensalmente no tempo quente 
e ao fim de seis semanas no tempo mais 
frio. A manipulação da cápsula de 

feromona era efetuada com a ajuda de 
uma pinça devidamente esterilizada.  
 

- Armadilhas cromotrópicas adesivas de 
cor amarelo limão: 
 

Em cada olival, foram utilizadas duas 
armadillhas amarelas com feromona 

sexual para captura da mosca-da-azeitona 
(Fig.1b) e duas armadilhas amarelas sem 
feromona para captura de potenciais 
auxiliares. Estas armadilhas encontravam-
se suspensas no interior da  copa das 
árvores, a uma altura de 1,5m acima da 
superficie do solo. Foram também 

colocadas duas armadilhas amarelas com 
adesivo, em posição horizontal, 
ligeiramente acima da superfície do solo 
(cerca de 5cm), debaixo da copa das 

árvores, para captura de exemplares da 
classe Entognatha. Estas armadilhas 

adesivas de cor amarela, quer com 
feromona quer sem feromona eram 
subtituídas quinzenalmente. As cápsulas 
com feromona eram reaproveitadas em 
função da sua validade, sendo esta 
condicionada pelas condições atmosféricas 

(4 ou 6 semanas). Todas as armadilhas 

estavam espaçadas entre si de 50m. 
 

- Armadilhas de queda (pitfall traps): 
 

Em cada olival foram colocadas duas 
armadilhas de queda distanciadas uma da 
outra de  50m. Cada armadilha continha 
125 ml de água ensaboada para manter 

os artrópodes no seu interior. As 
armadilhas estavam colocadas debaixo da 
copa das árvores e a cerca de 60cm do 
tronco, com a superfície superior 
protegida com uma armação metálica 
elevada cerca de 10cm, para evitar a 

entrada de água das chuvas. O conteúdo 
de cada armadilha era recolhido 

quinzenalmente para o interior de frascos 
de vidro que eram posteriormente levados 
para o laboratório.  
 

- Material vegetal: raminhos de folhas, 

inflorescências e frutos 

 

As amostras de material vegetal eram 
compostas por 100 órgãos de cada tipo 
(raminhos de folhas, raminhos de flores e 
frutos), coletados em 20 árvores 
aleatoriamente escolhidas.  Em ambos os 

olivais, as amostras eram coletadas com 
uma periodicidade quinzenal. Estas 
amostras eram levadas para o laboratório, 
colocadas no interior de  caixas negras 

contendo uma pequena abertura circular 
onde estava colocado um tubo de ensaio 
com uma pequena gota de mel diluído, e 

colocados em insectário com controle de 
temperatura e fotoperíodo (T: 23±2ºC; 
12hD:12hN), aguardando a emergência 
dos insetos.  

  

 
Figura 1. Algumas das técnicas de amostragem utilizadas: a) armadilha em delta com feromona sexual 

para captura da traça-da-oliveira (a cápsula de feromona encontra-se sobre a base adesiva); b) 
armadilha cromotrópica adesiva de cor amarela com cápsula de feromona sexual para captura da 

mosca-da-azeitona. 

 
Todos os artrópodes capturados no campo 
foram levados para laboratório para 

identificação e contabilização, sendo 
mantidos em álcool a 70%. Também os 
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insetos, quer emergidos em laboratório a 

partir do material vegetal colocado nas 
caixas negras, quer capturados nas 
armadilhas e removidos das mesmas com 
o auxílio de uma gota de petróleo e pincel, 
foram colocados em álcool a 70%, 
caracterizados e contabilizados. Todos os 
exemplares da classe Insecta foram 

classificados em ordens e respetivas 
famílias, encontrando-se depositados no 
laboratório de Proteção Integrada da 
Universidade do Algarve. 
 

Para avaliar a diferença na abundância 
entre os diferentes grupos de artrópodes, 

os nossos resultados foram sujeitos a 
análise estatística, através da realização 

de uma análise de variância (ANOVA) 
seguida do teste de Duncan (SPSS 
Statistics para Windows) e ainda a 
realização de um teste t de Student 

(p≤0,05) em Microsoft Excel. 
 

Resultados, discussão e conclusão 

 

Ao fim dos 3 anos de estudo nos dois 
olivais, constatámos que a classe Insecta 
foi a mais abundante (com um total de 
10426 exemplares). O domínio da classe 

Insecta (70% dos exemplares) sobre as 
restantes classes de artrópodes foi bem 

evidente (Fig. 2). Esta classe foi seguida 

por ordem decrescente do número de 
indivíduos capturados pelas classes 
Arachnida (N=2979, 20%), Entognatha 
(N=1042, 7%) e Chilopoda (N=447, 3%). 
Estes resultados são bem elucidativos 
quanto à importância não só dos 
artrópodes em geral como também da 

classe Insecta em particular, no 
agrossistema olival.  
 

Ao compararmos as quatro classes 
verificou-se a existência de diferenças 
estatísticas significativas entre elas, ao 
longo dos três anos de observação 

(ANOVA; p<0,001). Por aplicação do teste 
de Duncan para comparação múltipla de 

médias verificou-se que o número médio 
de indivíduos capturados da classe Insecta 
foi diferente do número médio das outras 
três classes. A classe Arachnida foi 

também diferente comparativamente às 
classes Entognatha e Chilopoda. Entre 
estas duas últimas classes, não se 
verificaram diferenças significativas. 
Também não se verificaram diferenças 
notórias entre os três anos de observação, 
relativamente a cada classe de artrópodes 

(Fig. 2). 

 
 

 
Figura 2. Número total de artrópodes de cada classe capturados no conjunto dos dois olivais, em todas 

as armadilhas e material vegetal coletado, por ano de observação. 
Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas. 

 
A classe Arachnida fez-se representar 
exclusivamente pela ordem Araneae 

(aranhas), cuja importância nos 
ecossistemas agrários é cada vez mais 
reconhecida devido à sua ação de 

predação, actuando assim como agente de 
limitação natural dos inimigos das culturas 

(Silva et al., 2012). A maioria das aranhas 
foi capturada nas armadilhas de queda 
sendo que algumas foram capturadas nas 
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armadilhas amarelas com adesivo. Na 

classe Entognatha encontrámos indivíduos 
da ordem Collembola (Colêmbolos) cuja 
atividade é fundamental para a 
manutenção da fertilidade do solo pois 
ajudam na decomposição da matéria 
orgânica. Estes foram maioritariamente 
capturados nas armadilhas amarelas com 

adesivo colocadas horizontalmente 
ligeiramente acima da superfície do solo, 
mas também nas armadilhas de queda. 
Relativamente à classe Chilopoda 
capturámos centopeias nas armadilhas de 
queda. Estes artrópodes são conhecidos 

por serem carnívoros (predadores), pelo 

que a sua atividade pode ser importante 

no controlo de insectos praga que por 
exemplo passem parte do seu ciclo de 
vida no solo, como acontece com a 
mosca-da-azeitona. Este inseto, passa a 
maior parte do inverno no estado de pupa 
no solo, podendo assim ser uma potencial 
presa para as centopeias. Também foram 

capturados exemplares da família 
Formicidae nas armadilhas em queda. 
Esta família é particularmente importante 
no olival, devido à sua acção de limitação 
natural por predação de alguns inimigos-
chave da cultura da oliveira (Pereira et al., 

2002).
 
 
Tabela 1. Número total de indivíduos por Ordem da Classe Insecta capturados nas diversas armadilhas 
e emergidos em laboratório a partir de material vegetal coletado, em cada olival, no conjunto dos três 

anos de observação. Respectivas médias e desvios padrão (SD) e coeficientes de variação (CV). 
 

Ordem de Insecta Olival     
Loulé Olhão Média±SD CV  

Diptera 1900 2400 2150±250 0,12 (12%) 
Coleoptera 762 888 825±63 0,077(8%) 
Hemiptera 200 198 199±1 0,005(0,5%) 
Homoptera 300 350 325±25 0,077(8%) 
Hymenoptera 400 450 425±25 0,06(6%) 
Lepidoptera 1060 900 980±80 0,08(8%) 
Neuroptera 78 90 84±6 0,07(7%) 
Thysanoptera 200 250 225±25 0,11(11%) 
Total 4900 5526 - - 

 
 

Através dos valores dos coeficientes de 
variação indicados na tabela 1 verificamos 
que os mesmos variam entre 0,5% e 

12%, o que indica que os desvios 
relativamente às médias são considerados 
razoáveis (baixos). Considerando agora os 
valores indicados na referida tabela 
relativamente ao número total de insectos 
capturados, embora no olival de Olhão se 
tenham capturado mais indivíduos, a 

aplicação do teste t de Student não 
revelou diferenças significativas entre os 
dois olivais (p=0,13999). No entanto, em 
ambos os olivais estudados, verificou-se 
que as ordens de insetos mais abundantes 
foram a Diptera e a Lepidoptera, seguidas 

pelas ordens Coleoptera, Hymenoptera, 

Homoptera, Thysanoptera, Hemiptera e 
Neuroptera. Relativamente a estas ordens, 
destacaram-se as famílias Syrphidae e 
Tephritidae; Yponomeutidae; Carabidae, 
Coccinelidae, Curculionidae e 
Staphylinidae; Braconidae, Encyrtidae, 

Eulophidae, Formicidae e 
Trichogrammatidae; Coccidae e Psyllidae; 
Phlaeothripidae; Anthocoridae e Miridae; e 
Chrysopidae, respectivamente.  
 

Nas famílias Tephritidae, Yponomeutidae, 
Curculionidae, Coccidae, Psyllidae e 

Phlaeothripidae encontram-se as 

principais pragas do olival (mosca-da-
azeitona, traça-da-oliveira, caruncho, 
cochonilha-negra, algodão-da-oliveira e 

tripe-da-oliveira). Relativamente às duas 
pragas mais importantes da oliveira na 
bacia mediterrânea, mosca-da-azeitona e 
traça-da-oliveira, estudos anteriormente 
realizados em pomares tradicionais de 
sequeiro, na região Algarvia, mostraram 
que as populações destas pragas são mais 

preocupantes naquelas condições devido à 
menor quantidade e diversidade de 
auxiliares (predadores e parasitóides) 
(Gonçalves et al., 2010). As restantes 
famílias indicadas neste trabalho são 
auxiliares de extrema importância na 

limitação natural das principais pragas da 

oliveira atuando quer como predadores 
(Carabidae, Coccinelidae e Staphylinidae; 
Formicidae; Anthocoridae e Miridae; 
Chrysopidae) quer como parasitóides 
(Braconidae, Encyrtidae, Eulophidae e 
Trichogrammatidae), tal como se encontra 

referido por Gonçalves & Andrade 
(2012b). Estes autores, em estudos 
anteriormente realizados em olivais 
tradicionais de sequeiro, na região 
Algarvia, já tinham referenciado a 
presença de artrópodes da classe Araneae 
e de algumas ordens e famílias da classe 

Insecta como fazendo parte do grupo de 
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auxiliares do olival (Gonçalves & Andrade, 

2011). No entanto, a abundância de 
indivíduos de cada classe de artrópodes e 
a diversidade de insectos capturados 
neste estudo foram mais relevantes que 
em estudos similares conduzidos em 
pomares tradicionais de sequeiro 
(Gonçalves & Andrade, 2011). Estes 

resultados corroboram a teoria da autora 
deste trabalho, segundo a qual a prática 
de enrelvamento do solo, em pomares e 
vinhas, é um factor de incremento da 
densidade populacional dos artrópodes 
úteis, pois são criadas condições para o 

estabelecimento das suas populações, 
devido não só à maior oportunidade de 
abrigo como também à maior 

disponibilidade de alimento, podendo 
deste modo contribuir para a diminuição 
das intervenções sanitárias, 
nomeadamente a aplicação de 

insecticidas. Assim, podemos concluir que 
a condução do olival em modo de 
produção integrada com enrelvamento 
permanente contribui para o 
enriquecimento da diversidade de 
artrópodes existentes neste agrossistema. 
Esta conclusão é reforçada pela opinião de 

outros autores, segundo os quais o 
enrelvamento permanente aliado à prática 
da mobilização mínima do solo favorece 
particularmente as populações de aranhas 
nos agrossistemas (Warlop, 2001; Silva et 

al., 2012). Em nossa opinião, estas 

práticas culturais também podem ser 
benéficas para as populações de 
colêmbolos e de centopeias que assim 
encontram refúgios e mais alimento, pois 
os prados atraem uma grande diversidade 
de organismos, quer no interior do solo 
quer na sua superfície. Tal como Campos 

et al. (2006), concluímos também que 
estes prados são atrativos para os 
auxiliares da classe Insecta, sejam eles 
predadores, parasitóides ou polinizadores. 
Estes auxiliares, em muito contribuem 
para a sustentabilidade do ecossistema 
olival, quer pela sua importância na 

polinização quer pela sua acção na 

limitação natural dos artrópodes nocivos 
da oliveira.  
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Resumo 

 
Coenosia attenuata Stein, vulgarmente conhecida como mosca-tigre, foi 
detectada em Portugal em 2001, na região Oeste, a predar adultos de 
mosquinha branca e de larvas mineiras. Os indivíduos desta espécie apresentam 
particular importância como agentes de luta biológica, uma vez que as larvas de 
mosca-tigre predam diversos organismos no solo e os adultos são predadores de 

importantes pragas agrícolas, na parte aérea das culturas. No decurso da 
criação de mosca-tigre em laboratório, registou-se o período do dia em que 
ocorreram emergências dos adultos. Foram testadas duas modalidades: numa, o 
puparium foi colocado em caixa sem substrato de criação, portanto directamente 
exposto à luz; na outra, o puparium foi colocado em caixa com substrato. 
Verificou-se que as emergências ocorreram maioritariamente nas primeiras seis 
horas depois de as luzes da câmara de criação se acenderem. O pico de 

emergências ocorreu significativamente mais cedo na ausência de substrato e foi 

mais prolongado no caso dos machos. Os resultados obtidos indicam que a 
emergência dos adultos da mosca-tigre, apesar de esta espécie pupar, 
naturalmente, enterrada no solo, foi influenciada pelo ciclo luz-escuridão.  
 
Palavras- chave: fotoperíodo, padrão circadiano, “Zeitgeber”, relógio biológico 

 
Abstract 
 
Coenosia attenuata Stein, commonly known as tiger-fly, was detected in 

Portugal for the first time in 2001 in the Oeste region, feeding on adults of 
whitefly and leafminer. Individuals of this species can play an important role as 
biological control agents, since the larvae of tiger-fly prey soil-dwelling 
organisms, and adults are predators of important agricultural pests, above the 
soil. During tiger-fly rearing in laboratory, the time of the day when adult 
emergences occurred was registered. Two modalities were performed: without 

substrate, and so, with the puparium directly exposed to the light; and with 

substrate, then, the puparium was not directly exposed to light. Tiger-fly adult 
emergences occurred mainly in the first six hours after the rearing chamber 
lights were turned on, being the peak of emergences significantly earlier in the 
absence of substrate, and the period when most of the emergences occurred 
longer in males. In spite of pupating naturally in the soil, results indicate that 
tiger-fly adult emergence from the puparium responded to the light-night cycles. 

 
Key words: photoperiod, circadian pattern, Zeitgeber, biological clock 
 

 
Introduction 

 
Day-night cycles have been reported as 
influencing deeply physiological and 

behavioural patterns in organisms 

(Sharma, 2003; Yerushalmi & Green, 
2009), in particular in insects (Saunders 
et al., 2002; Danks, 2005), with an 



 Ecologi@ 7: 77-82 (2014) Artigos Científicos 

 

ISSN: 1647-2829            78 

 

adaptive significance (Emerson et al., 

2008; Yerushalmi & Green, 2009). 
Eclosion and ecdysis (for example, 
emergence from pupae) and activity-rest 
patterns are among the best-known 
examples of circadian rhythms in insects 
(Bertossa et al., 2010). Correct 
coordination and timing of several 

behaviours at ecdysis (such as muscle 
movements) are essential for insect 
survival. These ecdysis behaviours differ 
among insect species. In most cases, 
emergence from pupal integument is 
gated by the endogenous circadian system 

to a restricted period of the day (Myers, 
2003). In Drosophila pseudoobscura 
Frolova & Astaurov, D. melanogaster 

(Meigen), D. victoria Fallén, D. gangottri 
Muniyappa & Reddy and D. jambulina 
Parshad & Paika (Diptera: Drosophilidae) 
emergence from puparium occurs in the 

hours immediately following the onset of 
light: individuals that reach maturity 
outside this gate will emerge at the 
following gate, usually 24h later 
(Pittendrigh, 1954; Pittendrigh & Shopik, 
1970; Kouser & Shakuntala, 2012). In the 
silkmoth Antheraea pernyi Guérin-

Méneville (Lepidoptera: Saturniidae) the 
emergence of the adults occurs in late 
afternoon, while for Hyalophora cecropia 
(L.) (belonging to the same family) it 
occurs in the morning (Truman & 

Riddiford, 1970); however, for several 

other silkmoth species the egg-hatching 
gate anticipated lights-on in the morning 
(Sauman & Reppert, 1998).  
  
The factors influencing the emergence of 
adults from pupae are strongly associated 
to where pupae are located (above or 

beneath the soil) and the factors to which 
insects are more sensitive (temperature, 
light) are influenced by their habitat. For 
example, emergence patterns in insects 
emerging from the soil will probably be 
more sensitive to daily changes in 
temperature (thermoperiod) than in light 

(photoperiod) (Myers, 2003). Soil 

temperature has a daily cyclic variation: it 
increases with solar radiation during the 
day and it decreases during night with 
outward radiation. Mamestra brassicae 
(L.) (Lepidoptera: Noctuidae), which 

pupates in the soil, proved to have daily 
rhythms of emergence temperature 
regulated, with the timing of emergence 
varying with the amplitude of the 
temperature (Tanaka et al., 2013). In 
Heliothis virescens (Fab.), another noctuid 
species, adult emergence can be regulated 

either by thermoperiod or photoperiod 
(Roush & Schneider, 1985). In Delia 
antiqua (Meigen) (Diptera: Anthomyiidae) 

(Tanaka & Watari, 2003) and in 

Sarcophaga crassipalpis Macquart 
(Diptera: Sarcophagidae) (Miyazaki et al., 
2011) the emergence from soil is also 
thermoperiod regulated. Furthermore, D. 
antiqua and S. crassipalpis as well as M. 
brassicae are able to compensate for the 
depth dependent phase temperature delay 

and amplitude of the temperature cycle 
(Tanaka & Watari, 2003; Miyazaki et al., 
2011; Tanaka et al., 2013).  
 
The tiger-fly, Coenosia attenuata Stein 
(Fig. 1), a Paleotropical species (Hennig, 

1964; Kühne, 2000), was detected in 
Portugal for the first time in 2001 (Prieto 
et al., 2005); it is nowadays distributed 

worldwide in several agricultural systems. 
Being a predator of important agricultural 
pests in both larval and adult stages 
(Kühne, 1998; Moreschi & Colombo, 

1999), it can play an important role as a 
biocontrol agent. Tiger-fly adults prey on 
flying insects on the aerial part of the 
plants; females lay their eggs in the soil 
interstices and larvae are predators of 
soil-dwelling organisms. Adults sometimes 
kill their prey without feeding on it 

(Martinez & Cocquempot, 2000), and it 
has been reported that this species has 
little impact on natural enemies (Téllez & 
Tapia, 2006; Garcia, 2011; Martins et al., 
2012). 

 

 
 

Figure 1. Coenosia attenuata female adult 
standing on a tomato holding twine. © E. 

Figueiredo. 

 
This tiger-fly is adapted to high 
temperatures (Gilioli et al., 2005) which is 
the case of Mediterranean greenhouses in 
summer. It is therefore important to take 
this predator into account in conservation 
strategies. For laboratory predation 

assays, it was necessary to determine the 
age of tiger-fly adults reared in laboratory, 
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and so the time of the day when adults 

emerged in the laboratory rearing units 
was registered.  
 
Material and Methods 
 
Tiger-fly rearing 
 

Coenosia attenuata larvae were reared in 
a substrate constituted by soil rich in 
organic material, mixed with coconut 
fibres, and oak flakes previously 
inoculated with Pleurotus ostreatus (Jacq. 
ex Fr.) P. Kummer (Basidiomycota: 

Pleurotaceae). For the larvae of tiger-fly, 
Bradysia difformis (Diptera: Sciaridae) 
larvae were used as prey. For tiger-fly 

adults, adults of this fungus gnat species 
were used as prey, and also adults of 
Drosophila melanogaster were used as a 

supplement. Rearing took place in an 

acclimatized breeding room, at 25ºC, 60% 
mean RH and photoperiod 12h L: 12h D 
(Martins et al., 2012). 
 
Tiger-fly adult emergence  
 
Puparia of the tiger-fly were removed from 

the rearing substrate with a paintbrush 
and placed individually in closed 
transparent cylindrical boxes (4.0 cm ø; 
2.2 cm high). 
Two modalities were performed (Fig. 2): 
M1- without substrate -  consisted in 

placing a puparium directly exposed to the 
light on a filter paper disk (humidified 
periodically) at the base of the box; M2 – 

with substrate - consisted in placing one 
puparium buried under 1cm of rearing 
substrate at the base of a box.  

 

 
 

Figure 2. Emergence modalities tested: 
a) M1 – without substrate. © J. Martins; 

b) M2 – with substrate. © J. Martins; 
c) tray with M1 plastic boxes in the acclimatized chamber. © J. Martins.

 

The boxes were maintained in an 
acclimatized chamber at 25.0±0.1°C, 80± 
5% RH and photoperiod 14h L: 10h D, 
with a 30min light intensity ramp (from 
10% to full intensity) to simulate dawn 
and dusk. To register the period when 
adult emergence occurred, seven daily 

observations were performed: at the 

beginning of the day (when the lights of 
the rearing chamber turned on) and 1h, 
2h, 3h, 6h, 9h and 11h hours after this 
event. 
 
The emergence of 162 tiger-fly adults (95 
females, 67 males) in the modality 

without substrate (M1) and 166 
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individuals (112 females, 54 males) in the 

other modality (M2) was registered. Data 
were analysed using contingency-tables 
(cross-tabs) with the statistical software 
IBM SPSS v. 20.  
 
Results and Discussion 
 

Tiger-fly adult emergences occurred 
mainly in the first six hours after lights 
were turned on in the chamber (Table 1). 
This pattern corresponds to literature 
references in which many dipteran insects 
emerge from the puparium in the early 

morning (Denlinger & Ždárek, 1994), 

responding to light or temperature 

fluctuations or to both (e.g. Pittendrigh, 
1954; Pittendrigh & Shopik, 1970; 
Saunders, 1976; Roberts et al., 1983; 
Lankinen & Riihimaa, 1997, Tanaka & 
Watari, 2003). The adult emerged at the 
beginning of the morning has an adaptive 
advantage: with the cooler air in the 

morning and the higher relative humidity 
wing expansion is facilitated; at noon and 
particularly in the afternoon, lower 
humidity but especially higher 
temperatures would difficult the correct 
wing expansion (Pittendrigh, 1954; 

Tanaka & Watari, 2009). 

 
Table 1. Adult emergences of the tiger-fly Coenosia attenuata during seven observation periods along 

the day, in each experimental modality (M1 = without substrate; M2 = with substrate) 
(n = number of observed emergences). 

 

Observation 
(time after 
lights on) 

M1 M2 

Male Female Total Male Female Total 

n 
Mean 
(%) 

n 
Mean 
(%) 

n 
Mean 
(%) 

n 
Mean 
(%) 

n 
Mean 
(%) 

n 
Mean 
(%) 

0h* 3 4.5 7 7.4 10 6.2 5 9.3 11 9.8 16 9.6 

1h 21 31.3 26 27.4 47 29.0 6 11.1 14 12.5 20 12.0 

2h 11 16.4 32 33.7 43 26.5 9 16.7 31 27.7 40 24.1 

3h 17 25.4 18 19.0 35 21.6 12 22.2 27 24.1 39 23.5 

6h 15 22.4 9 9.5 24 14.8 16 29.6 26 23.2 42 25.3 

9h 0 0.0 3 3.2 3 1.8 6 11.1 3 2.7 9 5.4 

11h 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 
*Observation at the time lights were turned on recorded emergences corresponding to the period 11h to 

24h (i.e. emergences with up to 13 hours) (photoperiod 14h L: 10 h D). 
 
 

There were significant differences between 
the modalities regarding the total of 
emergences (chi-square = 12.401; n = 
328; p = 0.03), females (chi-square = 

12.916; n = 207; p = 0.024), and males 

(chi-square = 23.631; n = 121; p 
<0.001), being the peak of emergences 
earlier in the absence of substrate. The 
most evident difference between the two 
modalities was that in M1 pupae were 

directly exposed to the light, in opposition 
to M2, where pupae were buried. The air 
temperature of the climatic chamber was 
relatively constant to eliminate the 
potential effect of temperature changes, 
except when lights turned on or off; at 
that time, a temperature adjustment 

period of 10-20 min long with a 0.5°C 
maximum amplitude occurred. Results 
suggest an influence of dark/light changes 

in tiger-fly emergence of the adults at 
fairly constant temperatures. 
 
The effect of light in adults’ emergence 

was also observed when comparing males 

and females in M1. Significant differences 
were detected between females and males 
in M1 (chi-square = 16.248; n = 162; p 
=0.006), in opposition to M2 (chi-square = 
8.842; n = 166; p =0.116); in the 

absence of substrate (direct exposition to 
light), females responded more promptly 
than males, anticipating the emergence 
peak period and shortening the period 
when most emergences occurred. 
 
For insects which pupate in the soil, daily 

temperature cycle is a more probable cue 
for the adults’ emergence than light cycle, 
since light does not penetrate into the soil 
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(Tanaka & Watari, 2003; Watari, 2005). 

However, for Heliothis virescens, which 
also pupates in the soil, adult emergence 
was found to be regulated by soil 
temperature cycles whenphotoperiodic 
cycles were absent or regulated by 
photoperiodic cycles in the absence of soil 
temperature cycles ; in the absence of 

either of these cycles, H. virescens adults 
emerged in an approximately 24.6h cycle 
(Roush & Schneider, 1985). Watari & 
Tanaka (2010) also found that at a 12h 
periodic fluctuating temperature from 24.5 
to 25.5ºC, the emergence rhythm of Delia 

antiqua from puparium was completely 
regulated by the light-dark cycles. Our 
results also indicate that the tiger-fly, in 

spite of pupating in the soil, reacted to the 
light/dark cycles for the regulation of adult 
emergence from the puparium, at 
constant temperature. 

 
It is important to note that it is not known 
if the emergences from pupa and from 
puparium occur always at the same 
period. There are some species, 
particularly endoparasitoids, whose 
emergence from pupa and from their 

hosts can be regulated by different factors 
and occur with a time delay. In the case of 
the egg parasitoids Trichogramma 
embryophagum Htg. (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) and the males of 

Nasonia vitripennis (Walker) 

(Hymenoptera: Pteromalidae), the 
emergence from the host is a circadian 
behaviour, but not the previous 
emergence from their own pupal 
integument (Bertossa et al., 2010; Reznik 
et al., 2008). 
 

Conclusion 
 
Results suggest that the tiger-fly, in spite 
of pupating in the soil, reacted to the 
photoperiod for the regulation of adult 
emergence from the puparium. 
Furthermore, females responded more 

promptly than males to the light stimulus.  
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Embora outros trabalhos tenham avaliado 
o efeito da pastorícia no ecossistema 
montado centrando-se no estudo de 

grupos taxonómicos particulares ou 

indicadores individuais, poucos tentaram 
uma abordagem integrada. Nesta tese 
foram usados indicadores abióticos 
(análise isotópica e elementar de C e N 
em folhas de sobreiro) e bióticos (líquenes 
epifíticos, plantas vasculares e 
escaravelhos coprófagos) para estudar o 

impacto da pastorícia de forma integrada 
e avaliar o estado do ecossistema. As 
áreas de estudo seleccionadas foram a 
Companhia das Lezírias (Samora Correia) 
e a Herdade da Ribeira Abaixo (Grândola) 
onde foram comparados locais com e sem 

pastoreio, na primeira por gado bovino e 
na última por ovino (Fig. 1). Utilizando 

métodos estatísticos uni (testes de Mann-
Whitney) e multivariados (análise 
canónica de correspondências e análise de 
redundância) os referidos indicadores 
foram testados individualmente e os que 

revelaram resultados mais significativos 
foram de seguida combinados num índice 
de integridade ecológica. 

 

 
 

Figura 1. Zona de pastagem na Companhia 
das Lezírias, uma das áreas de estudo. 

 
Considerando os escaravelhos coprófagos, 
a ordenação das espécies demonstrou que 
o efeito espacial (separação dos locais) se 
sobrepõe ao do tratamento (impacto da 

pastorícia). Contudo, uma análise dos 
grupos funcionais (endocópridos grandes e 
pequenos e paracópridos, idem) revelou 

um aumento da abundância de todos os 

grupos associado ao pastoreio por gado 
bovino, em especial dos paracópridos. 
Este grupo, conjuntamente com a 
frequência de plantas semi-basais e 
arbustos, permitiu a construção de um 
índice de integridade ecológica mais 
informativo no referente ao efeito da 

pastorícia entre locais e tipos de pastoreio. 
 
No Mediterrâneo, a conservação das 
populações de escaravelhos coprófagos é 
afectada pelas opções e práticas de 
gestão, em que a pastorícia é um factor 

central (Fig. 2). Muitas destas espécies 
desempenham serviços de reciclagem de 

nutrientes e arejamento do solo, os quais 
são essenciais para manter o equilíbrio 
ecológico e os serviços do ecossistema nas 
zonas mais pastoreadas. 

 

 
 

Figura 2. Onthophagus taurus (Schreber, 
1759), uma das espécies mais abundantes de 
coleópteros coprófagos nas áreas de estudo 

(Fonte: Association Roussillonnaise 
d’Entomologie, 

http://r.a.r.e.free.fr/interactif/photos%20scara
baeidae/taurus.jpg). 

 
Financiamento 
 
Esta tese foi realizada com o apoio do 
projecto “LTER Montado: Long-term socio-
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Mediterranean cultural landscape” (FCT - 
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Orientadores 

 

Profª Doutora Margarida Santos-Reis (DBA 
& CBA/FCUL) e Doutor Pedro Pinho 
(CBA/FCUL). 

Mais informação 
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O arquipélago da Madeira é reconhecido 
pela riqueza do seu Património Natural, 
apresentando um elevado número de 
endemismos e áreas naturais em bom 
estado de conservação. Estes factos 

levaram à sua inclusão numa das mais 
importantes Áreas de Elevada 

Biodiversidade a nível Global e à distinção 

da floresta Laurissilva como Património 
Natural da Humanidade. No entanto, parte 
considerável da biodiversidade da Madeira 
- composta pelos vários grupos de 
artrópodes terrestres - permanece ainda 

insuficientemente conhecida, o que 
constitui um grave obstáculo à sua 

conservação.  
 

 
 

Figura 1. Imagens de alguns dos tipos de habitat amostrados no arquipélago da Madeira 
a) eucaliptal. © ARM Serrano; 

b) vegetação herbácea. © ARM Serrano; 
c) Laurissilva. © M Boieiro. 
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O arquipélago da Madeira foi identificado 

como uma das áreas na Europa onde 
ocorreu o maior número de extinções (na 
sua maioria de gastrópodes) directa ou 
indirectamente relacionadas com as 
actividades humanas, e diversos autores 
têm vindo a alertar para o elevado grau 
de vulnerabilidade de alguns endemismos. 

Estes factos tornam premente o 
desenvolvimento de uma estratégia que 
tenha como objectivo desacelerar a perda 
de biodiversidade na Madeira e que 
simultaneamente forneça informação 
científica, na qual se possam basear 

medidas de conservação específicas. 
 

O principal objectivo deste projecto foi a 

análise do conflito entre as actividades 
humanas e a conservação da 
biodiversidade do arquipélago da Madeira 
com o propósito de: 
 

1. recolher, interpretar e 
providenciar informação científica 
que apoie a avaliação dos 

impactos das actividades humanas 

sobre as comunidades de 
artrópodes terrestres e a 
identificação de prioridades de 
conservação, quer ao nível 
taxonómico, quer ao nível 
espacial; 
 

2. fornecer informação técnica para a 
gestão dos habitats naturais e 
para a mitigação dos impactos 
negativos resultantes de 
actividades humanas na 
biodiversidade do arquipélago da 
Madeira; 
 

3. tornar pública a biodiversidade 

singular do arquipélago da 
Madeira e as ameaças que sobre 
ela recaem, destacando a 
relevância dos endemismos 
insulares para a conservação da 

natureza no contexto 
internacional. 

 

 

 
Figura 2. Diferentes técnicas de amostragem de artrópodes terrestres aplicadas no âmbito do projecto: 

a) colheitas por observação directa. © M Boieiro; 
b) recolha de amostras de fauna solo. © F Pereira; 

c) batimentos padronizados em espécies vegetais seleccionadas. © M Boieiro; 
d) armadilhas de queda (pitfall). © C Rego.  
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A metodologia adoptada neste projecto 

consistiu em três abordagens 
interrelacionadas: 
 

1. amostragem extensiva cobrindo 
vários tipos de uso do solo e de 
maneio, nas diversas ilhas e ilhéus 
do arquipélago da Madeira (Fig. 

1), e utilização de técnicas de 
amostragem complementares para 
obtenção de informação sobre 
diferentes grupos de artrópodes 
terrestres (e.g., Araneae, 
Collembola, Hemiptera, 

Coleoptera, Hymenoptera 
Formicidae) considerados bons 
bioindicadores ecológicos e de 

biodiversidade (Fig. 2); 
 

2. recolha de informação relevante 
sobre biodiversidade, ecologia, 

conservação e biogeografia insular 
e participação no debate científico 
internacional sobre estas 
temáticas; 
 

3. promoção do envolvimento das 
autoridades responsáveis pela 
conservação da natureza, 

decisores políticos e a população 
no conhecimento e salvaguarda da 
biodiversidade endémica da 
Madeira. 

 

No decorrer do presente projecto foram 

estabelecidas colaborações com 
especialistas nacionais e estrangeiros e 
alguns dos resultados obtidos foram já 
publicados ou encontram-se em fase de 
análise. Destaca-se a descoberta de novas 
espécies para a Ciência, novos registos 
para o arquipélago da Madeira e 

informação relevante sobre a distribuição 
e abundância de muitas espécies 
endémicas de artrópodes terrestres (Fig. 
3). Foram ainda analisados padrões 
espaciais de biodiversidade e identificadas 
algumas das variáveis ambientais que os 

determinam e avaliou-se o impacto da 
perturbação humana na alteração da 
composição e estrutura das comunidades 

naturais 
 

A análise das áreas de distribuição de 
vários endemismos permitiu a 
identificação de espécies vulneráveis e de 

áreas com elevado valor para a 
conservação da natureza, informação que 
deverá ser considerada na gestão do 
Património Natural da Madeira. 
Finalmente, importa salientar a estreita 
cooperação dos elementos da equipa com 
o Serviço do Parque Natural da Madeira e 

com o Laboratório de Qualidade Agrícola 
da Madeira, que muito contribuiu para o 
sucesso das iniciativas desenvolvidas no 
âmbito deste projecto. 

 
  

 

Figura 3. Algumas espécies de artrópodes terrestres endémicas do arquipélago da Madeira: 
a) Chrysolina fragariae. © ARM Serrano; 

b) Hogna ingens. © C Viveiros; 
c) Eurygnathus latreillei. © ARM Serrano; 

d) Pararge xiphia. © AF Aguiar. 
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Em 2012 teve início o projecto LIFE 
“Ecotone - Gestão de habitats 
ripícolas para a conservação de 
invertebrados ameaçados”. O seu 

objectivo central é conceber, implementar 
e avaliar metodologias de gestão activa do 

habitat prioritário ― 91E0 *Florestas 
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) – para incrementar 
populações de odonatos (Oxygastra 
curtisii, Gomphus graslinii e Macromia 

splendens) e melhorar o estado de 
conservação das populações de náiades de 
espécies ameaçadas [Margaritifera 
margaritífera e Unio tumidiformis (=Unio 
crassus)]. O projecto vai desenvolver-se 
em troços de dois cursos de água com 
características diferenciadas, localizados 

nos SIC “Rio Paiva” (PTCON0059) e “Costa 

Sudoeste” (PTCON0012), prevendo-se 
diferentes abordagens em função das 
características dos locais 
intervencionados: o rio Paiva é um curso 
de água com caudal permanente, com 
águas bem oxigenadas; enquanto que a 

ribeira do Torgal apresenta padrões de 
caudal altamente variáveis, quer 
sazonalmente, quer interanualmente, que 
lhe conferem um regime hidrológico 
temporário. 
 

Para além de diversas intervenções a nível 

do habitat dos rios, o projecto está a 
desenvolver um programa de reprodução 
ex situ das duas espécies de náiades (M. 

margaritífera e U. tumidiformis) e dos 
respectivos hospedeiros [truta – Salmo 
truta (forma sedentária) e escalo do Mira 
– Squalius torgalensis]. Este programa 

pretende dar suporte a técnicas de reforço 
das populações de ambos com resultados 
previsíveis. A população de M. 
margaritifera do rio Paiva evidencia uma 
regressão continuada, causada sobretudo 
pela redução da população de Salmo 

trutta no rio. A espécie poderá pois 
beneficiar das acções de melhoria de 
habitat que também favorecem o seu 
hospedeiro. No entanto, a sua 
recuperação pode ser potenciada e 

acelerada através de um programa de 
reprodução em cativeiro e reforço com os 
juvenis assim criados. Por outro lado, a 
população de Unio tumidiformis no rio 

Torgal é extremamente reduzida, devido 
em grande parte à falta de pêgos 

permanentes, ou seja, de zonas onde em 
anos de seca severa se mantém água e 
onde o habitat é muito estável. Estes são 
os únicos locais onde os mexilhões-de-rio 
podem sobreviver e completar o seu ciclo 
de vida, pelo que um dos objectivos 

principais do projecto foi a identificação 
destes locais. A criação de outras massas 
de água permanentes associada ao seu 
povoamento com juvenis criados em 
cativeiro tornam possível um 
melhoramento da população a 
curto/médio prazo. 
 

O primeiro ano do projecto foi dedicado a 
preparar as instalações da estação 
aquícola de Campelo para a reprodução 
dos bivalves, assim como à caracterização 
do estado das populações. No final de 
2012 foi já possível iniciar o programa de 

reprodução em cativeiro de Margaritifera 
margaritifera, e em 2013 o de Unio 
tumidiformis, sendo aqui apresentado um 
resumo dos primeiros resultados. 
 

Programa de reprodução de 
Margaritifera margaritifera 

 

Para iniciar o programa de reprodução em 
cativeiro foram adquiridas 125 trutas 

Salmo trutta fario e instaladas em duas 
race-ways (tanques alongados com água 
corrente em sistema aberto) na estação 
aquícola de Campelo. Em Setembro de 

2012 foram capturadas no rio Paiva 12 
fêmeas de M. margaritifera com gloquídios 
maduros, tendo sido transportadas 
imediatamente para Campelo. Em cada 
race-way foram colocadas seis fêmeas 
semi-enterradas em substrato arenoso, ao 
mesmo tempo que foram misturados os 

gloquídios libertados durante o transporte 
na água das race-ways. O sucesso da 
operação foi comprovado ao fim de três 
dias, observando os gloquídios 
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enquistados nas brânquias das trutas. 

Após o período expectável da fase 
parasítica, as trutas foram transferidas em 
Abril de 2013 para tanques cónicos 
preparados para a recolha de juvenis. Os 
primeiros juvenis foram detectados a 
partir do dia 14 de Abril, com a ajuda de 
uma lupa binocular (Leica® EZ4 HD). No 

total foram recolhidos 85.242 juvenis ao 
longo dos 2 meses seguintes. Foram então 
colocados em diferentes condições de 
crescimento, sendo os que foram 

colocados em sistema fechado 

alimentados com algas (Scenedesmus sp. 
e Nanochloropsis sp.), detritos (locais e 
recolhidos em lameiros) e extracto de 
amieiro. Os juvenis mantidos desta forma 
foram contados semanalmente e medidos 
com recurso a uma lupa binocular. Os 
resultados preliminares mostram que em 

20 semanas alguns juvenis chegam a 
alcançar 1,4mm de comprimento (Figura 
1).

 

 
 

Figura 1. Crescimento dos juvenis de Margaritifera margaritifera em sistema fechado. 

 
 

Programa de reprodução de Unio 
tumidiformis 

 

Para iniciar o programa de reprodução em 

cativeiro de Unio tumidiformis foram 
selecionados 100 bordalos (Squalius 
alburnoides) nascidos em cativeiro na 
estação aquícola de Campelo. Esta espécie 
é um dos hospedeiros conhecidos de Unio 
tumidiformis. Foram capturadas 16 

fêmeas grávidas no rio Torgal em Junho 
de 2013. Os gloquídios foram recolhidos à 
medida que as fêmeas os libertaram, 
sendo imediatamente utilizados para 
infectar os peixes. Estes foram 
imediatamente transferidos para os 
tanques de recolha de juvenis. Foram 

obtidos juvenis a partir do 8º dia após a 
infecção e durante um máximo de 9 dias, 

estando o processo finalizado ao fim de 

aproximadamente 2 semanas. No total 
foram recolhidos 25.686 juvenis. Parte 
dos juvenis foram colocados em sistema 
fechado, em pequenos recipientes com 
água e alimentados com algas 
(Scenedesmus sp. e Nanochloropsis sp.). 
Os juvenis colocados em sistema fechados 

foram contados e medidos semanalmente. 
O crescimento destes juvenis variou muito 
ainda que nas mesmas condições, sendo 
mais rápido do que para M. margaritifera, 
tal como evidencia a dimensão máxima 
registada a cada semana (Figura 2). 
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Figura 2. Crescimento de Unio tumidiformis nascidos em cativeiro e mantidos em sistema fechado, 
alimentados com algas.  

 
 

Tanto no caso de Margaritifera 
margaritifera como no caso de Unio 
tumidiformis, foram colocados juvenis em 
sistemas de retenção ou substrato 
arenoso nas race-ways da estação 
aquícola de Campelo e directamente nos 

rios de origem dos progenitores. Estes 

juvenis não foram alimentados 
artificialmente e serão monitorizados na 
primeira metade de 2014. 
 

Os primeiros resultados dos programas de 
reprodução em cativeiro das duas espécies 
de náiades são muito encorajadores, 

mesmo no caso de Unio tumidiformis, uma 
espécie endémica no sudoeste Ibérico que 
nunca foi alvo deste tipo de programas e 
para o qual não existem protocolos 

estabelecidos. Espera-se que no final do 
projecto se venham a reintroduzir os 
juvenis criados em cativeiro já com uma 
dimensão que maximize a sua 
probabilidade de sobrevivência, em locais 
apropriados do rio, que benefeciaram das 

acções de melhoramento de habitat 

previstas no projecto e actualmente em 
curso. 
 

Financiamento 

 

Projecto co-financiado a 75% pelo 
instrumento financeiro LIFE da UE. 
 

Mais informação 

 

http://ecotone.pt
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A Serra da Estrela constitui um dos 

espaços naturais mais emblemáticos do 
nosso país, apresentando um dos mais 
ricos Patrimónios Naturais a nível 
nacional, razão que motivou a criação do 
Parque Natural da Serra da Estrela 
(PNSE). Actualmente é conhecida a 
ocorrência de mais de 2500 espécies de 

invertebrados no PNSE, sendo algumas 

delas endémicas da Serra da Estrela, ou 
que em Portugal apenas são conhecidas 
desta área. O considerável número de 
cursos de água e de lagoas distribuídas ao 
longo do gradiente altitudinal, algumas 
das quais integram o secular sistema 

electroprodutor da Serra da Estrela 
(conhecido como a “cascata da Estrela”), 
proporciona a ocorrência de uma rica 
diversidade de organismos aquáticos. 
Porém, a maioria destas espécies é ainda 
pouco conhecida pelo que é urgente a 

obtenção de dados básicos sobre a sua 
biologia, distribuição e abundância e sobre 
as características dos habitats em que 
ocorrem para que as entidades 

responsáveis possam fazer a gestão 
efectiva das suas populações com base 
num conhecimento científico sólido. 
 

Os principais objectivos deste projecto 
são: 
 

1. conhecer e valorizar a 
biodiversidade de 
macroinvertebrados associada a 

alguns cursos de água e lagoas 
naturais e artificializadas 
existentes na Serra da Estrela; 
 

2. avaliar o estado ecológico de 

várias lagoas naturais ou 
artificializadas existentes na Serra 
da Estrela, através do estudo de 
grupos bioindicadores, e aferir a 
sua importância para a 
conservação da natureza;  
 

3. avaliar as diferenças na 

composição taxonómica e 
funcional das comunidades de 
macroinvertebrados entre lagoas 
naturais e artificializadas e em 
função das suas características 
biofísicas e bioquímicas; 
 

4. aprofundar o conhecimento 
científico sobre a distribuição, 
abundância e ecologia das 
espécies de alguns grupos de 
artrópodes terrestres da Serra da 
Estrela, em especial das espécies 

endémicas, raras ou protegidas 
por lei; 
 

5. incentivar a participação da 
comunidade científica e das 
populações locais na conservação 
dos ecossistemas naturais e da 

sua biodiversidade, destacando a 
fauna singular dos cursos de água 
e lagoas da Serra da Estrela.  
 

A metodologia adoptada neste projecto 
consiste na: 
 

1. sistematização do conhecimento 
sobre a biodiversidade de alguns 
grupos de artrópodes terrestres da 
Serra da Estrela, através da 
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recolha e análise bibliográfica e do 

contacto com especialistas 
nacionais e estrangeiros; 
 

2. utilização de técnicas de 
amostragem complementares 
(observação ao longo de 
transectos, amostragem com 

pitfall e com redes de arrasto) 
para obtenção de informação 
sobre distribuição e abundância de 
espécies de diferentes grupos de 
artrópodes terrestres, que 
ocorrem nos cursos de água e nas 

lagoas da Serra da Estrela, e 

utilizam o ambiente aquático de 
modo distinto (Fig. 1); 
 

3. divulgação e valorização da 
biodiversidade da Serra da Estrela 
através de um conjunto de 
iniciativas e da elaboração de 

documentação de divulgação 
científica, a par do envolvimento 
das autoridades locais e da 
população no conhecimento e 
protecção da biodiversidade da 
Serra da Estrela. 

 

 

 
 

Figura 1. Trabalhos de amostragem de macroinvertebrados e duas das áreas de estudo: 
a) Lagoa Seca, uma lagoa natural. © J. Conde; 

b) albufeira da barragem do Covão do Meio. © J. Conde; 
c) montagem de armadilhas de queda (pitfall). © J. Conde; 

d) recolha de macroinvertebrados aquáticos com rede de arrasto. © M. Boieiro. 
 

 

Numa fase inicial do desenvolvimento do 

projecto foi realizado um esforço de 
sistematização do conhecimento da 
riqueza específica de vários grupos de 
artrópodes, no qual colaboraram 
especialistas nacionais e estrangeiros. 
Esta informação virá a integrar a base de 
dados da biodiversidade da Serra da 

Estrela coordenada pelo Centro de 
Interpretação da Serra da Estrela e 

disponibilizada online em 

http://www.cise.pt/.  
 
Em resultado dos trabalhos de 
amostragem realizados em 2013, em 36 
áreas de estudo, foram identificadas 27 
espécies de libélulas e libelinhas 
(Odonata) e 68 espécies de borboletas 

diurnas (Lepidoptera, Rhopalocera), sendo 
alguns destes registos novidades para a 



 Ecologi@ 7: 92-94 (2014) Teses e Projectos 

 

ISSN: 1647-2829            94 

 

fauna regional. Os trabalhos de 

identificação específica de outros grupos 
de artrópodes encontram-se ainda a 
decorrer. Paralelamente aos trabalhos de 
investigação científica, os elementos da 
equipa estão a preparar alguns 
documentos de divulgação que integrarão 

uma exposição relativa à biodiversidade 

das lagoas do planalto superior da Serra 
da Estrela. Pretende-se que a informação 
recolhida no âmbito deste projecto seja 
utilizada para promover o conhecimento e 
a conservação dos organismos 
invertebrados de Portugal. 

  

 

 
 

Figura 2. Algumas das espécies de insectos mais emblemáticas da Serra da Estrela:  
a) Sympetrum flaveolum, uma libélula que em Portugal é apenas conhecida na Serra da Estrela. 

© J. Conde; 
b) Carabus lineatus, escaravelho com uma distribuição muito localizada em Portugal. © A. Serrano; 

c) Euphydrias aurinia, uma borboleta protegida por lei. © J. Conde; 
d) uma ninfa de um insecto aquático (efémera). © J. Conde. 

 
 

Financiamento 

 

Projecto financiado pela EDP – Energias de 

Portugal no âmbito do Fundo EDP para a 
Biodiversidade 2011 

 
 

Mais informação 
 

http://www.cise.pt/pt/index.php/projetos/

investigacao/biodiversidade-associada-as-
lagoas-da-se
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The tiger-fly Coenosia attenuata Stein 

1903 (Diptera: Muscidae) is a generalist 
predator in larval and adult stages (Fig. 
1). According to the results obtained in 
our project, it is a very promising 
biological control agent against insect 
pests in agricultural ecosystems.  

 

 
 

Figure 1. Coenosia attenuata adult feeding on 
a whitefly (photo by Rosângela Payer) 

 
An optimized lab rearing methodology for 
C. attenuata was obtained, based on 
larvae and adults of fungus gnats and on 
drosophilid adults, with a substrate of soil, 
mixed with coconut fibres and whole oat 
grains inoculated with Pleurotus ostreatus 

(Jacq.) P. Kumm. fungi. From seventeen 
potential prey (up to 5mm long) tested, 
only Trichogramma evanescens was not 
attacked. Fast moving insects were preyed 
when not flying, contradicting literature. 

Apparently, adults of drosophilids, fungus 

gnats, whiteflies and leafminers were 
preferred upon to some parasitoids (e.g. 
Diglyphus isaea (Walker)). There was no 
preference between leafminers and 
whiteflies or between drosophilids and 
leafminers. Only in thrips vs D. isaea, a 

beneficial insect was preferred. The 
predation holes in the prey were mainly in 

the occiput dorsal part; their number and 
the attack duration depended on the prey 
(from 0.16 to 43.1 min). Predator females 
consumed daily 5.1 to 6.0 drosophilid 
adults (higher than in literature) and 10.1 

to 12.1 D. isaea adults. Prey’s colour did 
not influence predation. In lab arena, 
white sticky surfaces attracted more 
predators than yellow, green, blue and 
red; no differences occurred between blue 
and yellow sticky traps inside 
greenhouses. In lab, the presence of 

earthworms’ mucus or fungus gnat larvae 
induced more ovipositor extensions and 
higher oviposition by C. attenuata. Alive 
intact earthworms were not preyed (only 

sliced ones). Cannibalism was detected in 
predator adults; not in larvae. Females ate 

males more often than the opposite; 
predators survived longer to cannibalism 
when other prey were present. Tiger-fly is 
native to Paleotropical and Mediterranean 
Basin and can be found in several 
ecosystems besides vegetable greenhouse 
crops. It is widespread in Portugal. The 

phylogeographic study on tiger-fly 
samples from Europe, North and South 
America and western Asia revealed 
generally high haplotype diversity but low 
nucleotide diversity, suggesting a recent 
expansion, and evidences of a recent 
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colonization of North and South America 

from the Palearctic.  
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