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Universidade de Lisboa (FCUL) e a Companhia das Lezírias, S.A. (CL), no contexto do programa Business 

& Biodiversity patrocinado pelo Instituto para a Conservação da Natureza (ICNB). Este protocolo visa 

aprofundar o conhecimento sobre os padrões de diversidade e abundância de mamíferos na Charneca 

do Infantado e da sua relação com as práticas de gestão agro-silvo-pastoris aí desenvolvidas. 
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RESUMO 

No contexto da paisagem mediterrânica, tipicamente multi-usos, os sistemas ripários constituem 

frequentemente o habitat menos intervencionado, proporcionando maior disponibilidade de alimento, 

água e refúgio que a matriz. Por outro lado, pastoreio de gado é a prática de gestão mais comum e 

alargada neste tipo de paisagem. Este estudo pretende determinar quais os factores mais relevantes 

para a diversidade e abundância de mamíferos num sistema representativo dessa paisagem, avaliando a 

influência dos sistemas ripários e os impactos do pastoreio sobre essa comunidade. Para a 

determinação da riqueza específica e abundância relativa das espécies, efectuaram-se percursos para 

procura e identificação de indícios de presença de carnívoros, lagomorfos e artiodáctilo, bem como 

sessões de armadilhagem de pequenos mamíferos. Foram detectadas 20 espécies de mamíferos, 

correspondendo a mais de 70% das espécies com representação biogeográfica na área. As variáveis mais 

relevantes para a riqueza específica e para a abundância/distribuição de 3 espécies de pequenos 

mamíferos foram determinadas através de Modelos Lineares Generalizados. A riqueza específica de 

mamíferos foi significativamente superior nos sistemas ripários de qualidade (9,63 ± 2,03) que na matriz 

(7,68 ± 1,92), tendo-se obtido resultados idênticos para os pequenos mamíferos (2,43 ± 0,650 nas zonas 

ripárias; 1,17 ± 0,992 na matriz). Não foi possível testar os efeitos da presença de pastoreio sobre a 

comunidade de mamíferos, mas verificou-se que duas espécies de pequenos mamíferos foram 

significativamente menos abundantes em locais sob pressão de pastoreio. Contudo, não se registaram 

diferenças entre as várias intensidades de pastoreio. Os resultados sugerem ainda uma mitigação dos 

impactos do pastoreio sobre os pequenos mamíferos pela presença de sistemas ripáros. Também a 

diversidade de usos do solo parece favorecer a riqueza específica total e a abundância de pequenos 

mamíferos. Os resultados enfatizam a importância da conservação dos sistemas ripários e da 

implementação de medidas de gestão de pastoreio ponderadas, para que se mantenham níveis 

superiores de biodiversidade na paisagem mediterrânica. 

Palavras-chave: mamíferos, pequenos mamíferos, sistemas ripários, pastoreio, paisagem 

mediterrânica. 
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ABSTRACT 

In typically multi-use Mediterranean landscapes, riparian systems are often the less interventioned 

habitat, providing greater availability of food, water and shelter, when compared to the uplands matrix. 

Besides, livestock grazing is the most common and extensive management practice of these systems. 

This study aims to determine the most relevant factors to the mammal community of a representative 

system of this landscape, evaluating the influence of riparian habitats and the impacts of grazing on this 

community. To determine the species richness and relative abundance of species, we conducted two 

different strategies: sign surveys for carnivores, lagomorphs and artiodactyls, and capture sessions for 

small mammals. 20 mammal species were detected, accounting over 70% of biogeographical 

representated species in the area. The most relevant variables for species richness and for 3 small 

mammal species’ abundance or distribution were assessed by generalized linear models. Mammal 

species richness was significantly higher in high quality riparian areas (9,63 ± 2,03) than in matrix (7,68 ± 

1,92), with identical results being achieved for small mammals (2,43 ± 0,650 in riparian zones; 1,17 ± 

0,992 in matrix). We were unable to test the effects of grazing on mammals’ community, but there were 

found two small mammal species significantly less abundant in areas under grazing pressure. However, 

it was found no variation of abundances according to different grazing intensities. The results also 

suggest a mitigation of grazing impacts on small mammals by the presence of riparian zones. Moreover, 

diversity of land uses seems to be determinant of for the overall species diversity and small mammals’ 

abundance. The obtained results emphasize the importance of riparian zones and implementation of 

pondered grazing practices, to maintain higher levels of biodiversity in the Mediterranean landscape. 

 

Keywords: mammals, small mammals, riparian habitats, cattle grazing, Mediterranean 

landscape 
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1 INTRODUÇÃO 

Estando a bacia do mediterrâneo incluída nos 25 hotspots de biodiversidade, a paisagem mediterrânica 

é de conservação prioritária, não só pelo número de espécies endémicas e em perigo que alberga, mas 

também pela perda de habitat que tem vindo a sofrer (Myers et al. 2000). Assim, existe a necessidade 

de desenvolvimento de estudos mais detalhados e a pequena escala, abrangendo a eco-região da bacia 

mediterrânica, para que se identifiquem objectivos concretos de conservação (Médail e Quézel 1999). 

As pressões antropogénicas a que os ecossistemas mediterrânicos têm sido historicamente sujeitos, tais 

como a desflorestação, a criação de gado, a intensificação da agricultura e a alteração do regime de 

fogos moldaram e transformaram a paisagem original.  A paisagem mediterrânica é, em consequência 

destas perturbações, tipicamente caracterizada por uma elevada heterogeneidade estrutural (Rundel 

1998; Blondel 2006), com um arranjo espacial complexo de manchas dedicadas à produção agrícola ou 

silvícola e à exploração da pastorícia, combinadas com porções de habitat natural remanescentes 

(Correia 1993). O montado é o exemplo mais tradicional deste tipo de paisagem, sendo explorado para 

extracção de cortiça, criação de gado e produção de lenha. A floresta extensiva de sobreiro (Quercus 

suber) encontra-se geralmente intercalada com campos agrícolas, vegetação ripícola e zonas de matos 

(Aronson et al 2009).  

No caso de matrizes muito intervencionadas pela actividade humana, como é o caso da maioria dos 

ecossistemas mediterrânicos, a diversidade e abundância de espécies encontram-se dependentes de 

uma paisagem em mosaico, que disponibiliza, a nível estrutural, elevada heterogeneidade de habitats, e 

a nível funcional possibilita ou impede a mobilidade e dispersão dos indivíduos (Duelli 1997). Assim, a 

composição e configuração dos elementos da paisagem, influenciadas pelas práticas de gestão exercidas 

com vista à rentabilização do pastoreio, da agricultura e da produção florestal, são determinantes para a 

manutenção da biodiversidade local. 

A problemática da destruição de habitat é actualmente cada vez mais aplicável aos sistemas de 

montado, tipicamente multi-uso (agro-silvo-pastoris), pois tem-se acentuado a tendência de 

intensificação ou extensificação da sua exploração, em grande parte devido à desvalorização de alguns 

dos seus produtos. Estas alterações do regime de exploração conduzem à degradação ou 

desaparecimento da paisagem correspondente (Correia 1993).  

A destruição e fragmentação de habitat são apontadas como causas significativas do declínio dos 

mamíferos, que enfrentam actualmente vários e graves problemas de conservação. Segundo a UICN, 

23% das espécies de mamíferos encontram-se ameaçadas, pelo que à escala global, este grupo é um dos 

mais vulneráveis (Baillie et al eds 2004; Cabral et al 2005). Uma das soluções apontadas para mitigar os 

efeitos da destruição e fragmentação de habitat consiste na criação e/ou preservação de corredores 

ecológicos (Hilty e Merenlender 2004). Estes podem ser estruturalmente descritos como faixas estreitas 
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de habitat que diferem da matriz circundante (Hess e Fischer 2001). Funcionalmente, possibilitam o 

movimento de animais entre manchas isoladas de habitat adequado e providenciam, por si só, 

condições básicas para alimentação, reprodução e refúgio. (Perault e Lomolino 2000). Nas paisagens 

Mediterrânicas a faixas de vegetação ribeirinha (ou ripária), que se apresentam sob a forma de galerias, 

são o habitat natural que melhor cumpre estas funções, dada a estrutura linear e os valores ecológicos 

que lhes estão associados (Malanson 1993, Naiman et al 2005)  

Enquanto ecótonos, as zonas ripárias fazem a transição entre os ecossistemas terrestre e aquático, 

compreendendo acentuados gradientes ambientais (Gregory et al 1991), pelo que são o tipo de habitat 

mais diverso, dinâmico e complexo a nível biofísico na área terrestre do planeta, funcionando como 

elemento-chave, sob uma perspectiva paisagística, pois controlam e regulam a dinâmica dos 

ecossistemas adjacentes (Naiman et al 1993). Assim, são biótopos que muitas vezes sobressaem na 

paisagem, de vital importância para que a funcionalidade e qualidade ecológica de toda a matriz se 

mantenha (Malanson 1993). Nas últimas décadas, o conhecimento sobre os valores ecológicos dos 

sistemas associados à presença de corpos de água tem evoluído bastante, passando estes a ser 

reconhecidos como áreas prioritárias para a conservação de espécies terrestres (Darveau et al 2001). Os 

sistemas ripários do clima semi-árido mediterrânico, contrariamente ao que acontece em regiões 

temperadas, são geralmente o único tipo de comunidade a larga escala de árvores e arbustos densos, e 

como tal, são claramente discrepantes da matriz circundante (Salinas et al 2000). Porém, as 

irregularidades de fluxo extremas decorrentes do regime climático mediterrânico e frequentemente 

acentuadas pela extracção de água para regadio (Ferreira e Moreira 1999), condicionam a vegetação 

ripícola, já que a sua estrutura e densidade são suportadas pela maior disponibilidade de água. No 

contexto da paisagem mediterrânica, fortemente moldada e influenciada pelas actividades antrópicas, 

os sistemas ripários são ainda, muitas vezes, o único tipo de habitat natural que permanece pouco 

intervencionado na paisagem. 

As funções ecológicas dos sistemas ripários passam pela regulação dos regimes de temperatura e de luz, 

o que promove a formação um microclima distinto (fresco no Verão e abrigado no Inverno), e pelo 

fornecimento de grande disponibilidade alimentar e hídrica para espécies aquáticas e terrestres 

(Naiman et al 1993, Kondolf et al 1996). Enquanto corredores ecológicos, permitem a manutenção da 

conectividade entre fragmentos de habitat isolados (Virgós, 2001), função que lhes é facultada pela 

configuração espacial (linear), acabando por funcionar como uma rede de conectividade inserida na 

matriz circundante. Assim, a matriz é integralmente influenciada pelas zonas ripárias (Malanson 1993). 

Este papel de corredor ecológico é particularmente importante em matrizes muito intervencionadas 

pela actividade humana, já que asseguram o mosaico de habitats do qual depende a manutenção da 

biodiversidade (Duelli 1997). 

Nas zonas ripícolas, a diversidade de mamíferos parece ser muito elevada (Naiman et al, 2005), 

inclusivamente devido ao facto de várias espécies de mamíferos estarem associadas, ou mesmo 
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dependentes, dos sistemas ripários (Cockle e Richardson, 2003; Matos et al 2008). A elevada mobilidade 

dos mamíferos carnívoros, comparativamente a outros, permite-lhes o uso facultativo destes habitats 

em busca de água, alimento e refúgio (Naiman et al 2005, Virgós 2001). Para além das espécies 

aquáticas ou semi-aquáticas, que dependem das zonas ripárias, várias espécies terrestres de carnívoros 

podem favorecer com a presença de sistemas ripários (Virgós, 2001). Hilty e Merenlender (2004) 

determinaram uma taxa de uso dos sistemas ripários por mamíferos carnívoros onze vezes superior à 

registada na matriz envolvente, sendo que esta consistia em terrenos agrícolas (vinhas). Registaram 

também maior diversidade específica em galerias bem conservadas, comparativamente com as 

degradadas. A qualidade e o estado de preservação dos sistemas ripários parecem ser determinantes 

(Forsey e Baggs, 2001), já que, quando degradados, o seu uso por parte dos carnívoros é menos intenso. 

Recentemente, Matos et al (2008) evidenciaram que, mesmo quando mal preservados, os sistemas 

ripários desempenham um papel importante enquanto habitat favorável para este grupo. Tal como para 

os pequenos mamíferos, os habitats ripícolas são essenciais aos carnívoros em áreas desflorestadas, 

sendo que a sua relevância é maior quanto menos vegetado for a matriz (Virgós, 2001). 

A presença dos pequenos mamíferos nos sistemas ripários encontra-se melhor documentada. Estes 

constituem a maior parte da comunidade de mamíferos dos habitats ripários (Medin e Clary, 1989). 

Alguns estudos indicam maior riqueza específica e abundância nos sistemas ripários comparativamente 

com a envolvente (Doyle, 1990; Falck et al, 2003), e outros indicam que, embora a maioria das espécies 

seja também detectada nos habitats adjacentes, são mais abundantes nos habitats ripários (Gomez e 

Anthony, 1998). Também a largura da faixa de vegetação ripária parece ser relevante, consoante os 

requisitos ecológicos de cada espécie (Darveau et al, 2001; Miller et al, 2004). A presença de vegetação 

ripária na paisagem é ainda mitigadora dos impactos causados a curto-prazo nas comunidades de 

pequenos mamíferos pelo abate de árvores em matrizes florestais, já que permitem a manutenção de 

níveis superiores de diversidade de espécies e potenciam a recolonização das florestas, quando em 

regeneração após a desflorestação (Cockle e Richardson, 2003). As características da vegetação das 

zonas ripárias parecem ser mais relevantes para a manutenção de um habitat apropriado para os 

pequenos mamíferos do que outros factores, tal como a disponibilidade de água por si só. Assim, os 

resultados obtidos em trabalhos já publicados são indicativos de que a heterogeneidade de habitats a 

diferentes escalas, através da manutenção de diferentes zonas ripárias com características distintas e 

manchas de habitat envolvente também variadas, parece ser muito relevante para a manutenção da 

biodiversidade (Darveau et al, 2001; Miller et al, 2004)  

Apesar destes resultados, Sabo et al. (2005) refutaram a ideia de que o habitat ripícola alberga maior 

diversidade específica do que os habitats adjacentes, defendendo que o aumento de riqueza especifica 

promovido pelas galerias se verifica porque estas albergam espécies diferentes, e não mais espécies. No 

entanto, os autores reconhecem que a conservação de espécies móveis depende da existência de 

múltiplos habitats, em especial as de elevada mobilidade, como os mamíferos. 



                                4 

 

Se as zonas ripárias, por todos os motivos acima descritos, são um dos habitats mais relevantes sob a 

perspectiva dos mamíferos em termos de conservação, na matriz da paisagem mediterrânica, o 

pastoreio é provavelmente o principal uso do montado e uma das principais fontes do rendimento que 

advém deste sistema agro-silvo-pastoril. Historicamente, o pastoreio permitiu maximizar a rentabilidade 

dos solos do montado, pouco adequados à agricultura (Aronson 2009). O pastoreio extensivo constitui, 

assim, um factor essencial à manutenção do montado, já que impede o desenvolvimento do substrato 

arbustivo, permite manter heterogeneidade na paisagem e favorece a dispersão das espécies vegetais e 

a fertilização dos solos naturalmente pobres (Joffre et al 1999). Recentemente, o gado bovino tem vindo 

a substituir o tradicional gado caprino, em grande parte devido aos apoios facultados pela Política 

Agrícola Comum. O gado bovino requer ainda menor grau de gestão, relativamente ao caprino (Aronson 

et al 2009). 

O pastoreio constitui uma prática de gestão influente sobre as comunidades naturais. Este impacto é 

directo sobre a estrutura, diversidade e dinâmica das comunidades florísticas (Olff e Ritchie 1998). No 

caso dos mamíferos, o maior impacto desta prática de gestão é exercido sobre os pequenos mamíferos, 

cuja diversidade e abundância é fortemente influenciada por dependerem directamente da vegetação 

para obtenção de alimento e abrigo (Torre et al, 2007). Vários estudos indicam que em locais vedados 

ao pastoreio, a diversidade e a abundância das espécies são mais elevadas, comparativamente a locais 

pastoreados (e.g. Schmidt et al 2004, Torre et al 2007, Hayward et al 1997, Rosenstock 1996). 

O efeito do pastoreio sobre os pequenos mamíferos é indirectamente provocado pelas alterações na 

qualidade e/ou quantidade de vegetação, nomeadamente mediando alterações na altura, densidade e 

complexidade da vegetação (Jones et al, 2003; Eccard et al, 2000; Schmidt et al 2004). Para além das 

alterações provocadas na qualidade e quantidade de alimento disponível para os pequenos mamíferos, 

a redução de estruturas para abrigo, como arbustos, implica maior exposição a predadores, como aves e 

mamíferos (Torre et al, 2007) Um outro impacto do pastoreio sobre este grupo é o pisoteio, que 

provoca a compactação do solo e, consequentemente, dificulta a construção e manutenção de tocas 

(Keesing, 1998). A abundância de pequenos mamíferos parece diminuir directa e proporcionalmente à 

intensidade de pastoreio, sendo tanto menor quanto maior é a pressão de pastoreio na área.  

O efeito do pastoreio sobre mamíferos de maior porte, contrariamente ao que acontece para os 

pequenos mamíferos, não está documentado. De facto, a maioria dos impactos apontados para os 

pequenos mamíferos não deverão atingir de forma directa os mamíferos de maior porte, como os 

carnívoros, essencialmente devido à maior mobilidade e posição trófica deste último grupo. No entanto, 

os pequenos mamíferos constituem frequentemente a base da alimentação de alguns carnívoros, pelo 

que é de notar o efeito bottom-up que as populações de pequenos mamíferos têm sobre as populações 

de carnívoros, já que a diminuição da abundância de presas pode afectar de igual forma a população de 

predadores (Korpimaki et al, 1991). 
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Os sistemas ripários são, regra geral, intensamente pastoreados, já que apresentam várias vantagens 

para este efeito, comparativamente com a envolvência. O gado, particularmente o bovino, prefere o uso 

de habitats ripários por razões semelhantes às que levam os animais sivestres a usá-los mais 

intensamente: maior disponibilidade de água, maior quantidade e qualidade de alimento, já que a 

vegetação se mantém verde por mais tempo do que nos habitats adjacentes, bem como a presença de 

sombra e o seu uso para protecção térmica (Severson e Boldt, 1978; Belsky et al, 1999). Apesar dos 

impactos mais destrutivos do pastoreio sobre a vegetação ripária serem provocados pelo excesso de 

herbivoria, que afecta directamente a vegetação, também a morfologia do leito, a forma e qualidade da 

coluna hídrica e a estrutura do solo das margens são influenciadas (Kauffman e Krueger 1984). No 

entanto, os impactos sobre a vegetação não se verificam apenas em consequência directa da herbivoria. 

A compactação do solo aumenta o runoff e diminui proporcionalmente a quantidade de água disponível 

para as plantas; por outro lado, a diminuição do coberto vegetal aumenta a temperatura do solo e a 

evaporação de água (Severson e Boldt 1978).  

A diversidade e densidade de mamíferos nos sistemas ripários são, em consequência de todos estes 

impactos, afectadas pelo pastoreio, ainda que mais directamente os mamíferos do que os mamíferos de 

maior porte. Vários estudos indicam a diminuição das abundâncias de pequenos mamíferos em sistemas 

ripários pastoreados comparativamente aos não pastoreados (Jones et al, 2003, Medin e Clary 1989), ou 

o seu aumento em locais vedados ao pastoreio (Giuliano e Homyack, 2004). Em alguns estudos, 

verificou-se que também a diversidade de espécies é mais elevada nos locais não pastoreados (Medin e 

Clary 1989, Giuliano e Homyack, 2004), tendo sido, em alguns casos, verificadas alterações ao nível da 

composição e estrutura das comunidades, pois enquanto algumas espécies sofrem diminuição do 

efectivo populacional, nomeadamente as que dependem da vegetação para alimentação e refúgio 

(herbívoros/roedores), outras não são afectadas, como é o caso das espécies insectívoras (Jones et al, 

2003, Giuliano e Homyack, 2004).  

Considerando estes impactos, várias estratégias de gestão são possíveis, como vedação dos sistemas 

ripários ao gado, ou o seu uso pontual como zonas de pastoreio, alteração do tipo e classe de gado, 

replantação artificial de vegetação ripícola, entre outros (Kauffman e Krueger, 1984). 
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2 OBJECTIVOS 

A pesquisa bibliográfica efectuada permitiu identificar uma lacuna no que toca a abordagens 

multiespecíficas, sendo que os estudos realizados reportam-se geralmente a apenas uma espécie ou a 

um grupo relativamente restrito. Assim, com o presente estudo pretende-se efectuar uma análise multi-

específica da comunidade de mamíferos não-voadores num sistema mediterrânico intensivamente 

gerido e explorado para práticas agrículas, a silvículas e a pastoris. Os objectivos passam por avaliar os 

factores que afectam os padrões de distribuição e abundância desta comunidade, quer ao nível da 

estrutura e composição da paisagem, quer das práticas de gestão e exploração exercidas no sistema. 

Para tal, espera-se demonstrar a relevância dos sistemas ripários na manutenção e incremento da 

riqueza específica e abundância de mamíferos, já que estes são eventualmente o habitat menos gerido 

na área. Por outro lado, pretende-se avaliar os impactos directos e/ou indirectos do pastoreio de gado 

bovino, a práticas de gestão mais expressiva nesse sistema, sobre este taxa.  

Assim, apesar do objectivo fundamental do presente estudo consistir na análise de toda a comunidade 

de mamíferos não-voadores da área de estudo, as dificuldades metodológicas enfrentadas na 

determinação da abundância de espécies de carnívoros, lagomorfos e artiodáctilo levaram a que 

houvesse um maior investimento na abordagem e análise dos dados relativos aos pequenos mamíferos, 

pois o método de amostragem empregue para este grupo (captura directa) é mais robusto e  fiável. Esta 

opção foi tomada com a consciência de que os pequenos mamíferos são elementos-chave num 

ecossistema. Considerando a sua posição na cadeia alimentar, espera-se que a sua resposta face às 

práticas de gestão e estrutura da paisagem na área de estudo reflicta a condição de outras espécies, 

nomeadamente a dos mamíferos carnívoros. Por outro lado, apresentam um rápido turn over, facto que 

permite detectar variações na qualidade e adequabilidade dos habitats em estudo.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

O presente estudo decorreu na Charneca do Infantado da Companhia das Lezírias, S.A. (CL), cuja área 

total é de aproximadamente 11500 hectares. Esta propriedade situa-se na zona das lezírias ribatejanas, 

na margem esquerda do estuário do rio Tejo, nos concelhos de Samora-Correia e Alcochete, e é 

subdividida a noroeste pela estrada N10, delimitada a sul pela estrada N119 e a oeste pela EN118. 

A área em estudo enquadra-se numa paisagem tipicamente mediterrânica e encontra-se na sua quase 

totalidade inserida na Zona de Protecção Especial da Reserva Natural do Estuário do Tejo e no Sítio de 

Importância Comunitária, com o mesmo nome, integrado na Rede Natura 2000. 

São empreendidas nesta propriedade diversas actividades de exploração agro-silvo-pastoril, pelo que o 

grau de intervenção a que esta propriedade se encontra sujeita é significativo. A floresta ocupa a maior 

parcela da área total da propriedade, sendo que a produção e exploração dos seus recursos constitui 

uma actividade económica relevante. O montado de sobro (Quercus suber) predomina, com uma área 

total de 6.100 ha, ainda que as florestas de pinheiro bravo (Pinus pinaster), pinheiro manso (Pinus pinea) 

e eucalipto (Eucalyptus globulus) ocupem extensões consideráveis, respectivamente 1.400 ha, 300 ha e 

700 ha. São explorados recursos como cortiça, madeira, lenha e pinhas, e desenvolvidas actividades 

como a caça e a apicultura. Em grande parte da área ocupada por montado de sobro é praticado o 

pastoreio extensivo de gado bovino, em talhões rotativos sujeitos a diferentes encabeçamentos. 

Grandes áreas encontram-se ainda cultivadas com forragens (140 ha), arrozais (650 ha), olivais e vinhas. 

As dimensões da Charneca do Infantado possibilitam que grandes áreas sejam sujeitas a práticas de 

gestão e pastorícia diversas, o que se traduz numa grande variabilidade estrutural das componentes da 

paisagem. O tipo e as características dos povoamentos florestais, associados a uma gestão activa e 

constante, levaram a que a Charneca do Infantado fosse classificada como “Mata Modelo” pelo Plano 

Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo. As comunidades florísticas variam, assim, de zona para 

zona, de acordo com as práticas de gestão aplicadas. Os matos do montado são tipicamente dominados 

por cistáceas como Cistus salvifolius, Cistus ladanifer e Cistus monspeliensis. Os tojos, Ulex sp., são 

também muito frequentes. Nas zonas de pinhal, as ericáceas predominam. De notar que em alguns 

talhões destinados ao pastoreio de gado bovino se procede à instalação de pastagens permanentes.  

Considerando a intensa gestão e intervenção a que a matriz se encontra sujeita, as zonas ripárias 

constituem um dos poucos habitats naturais presentes na área de estudo, ou eventualmente um dos 

menos directamente intervencionados. Embora algumas delas tenham sido intervencionadas no 

passado, para obtenção de áreas mais extensas e mais contínuas para o pastoreio, nomeadamente 

através do corte da vegetação ripícola, a actual gestão encontra-se sensibilizada para o papel 

determinante que estas podem exercer sobre a biodiversidade. No entanto, muitos dos sistemas 
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ripários existentes na propriedade são pastoreados, embora alguns deles se encontrem já vedados ao 

pastoreio, uma medida tomada no sentido da sua preservação e recuperação. Um dos cursos de água 

em estudo encontra-se actualmente, para além de vedado ao pastoreio, em processo de recuperação, 

com plantação de estacas de espécies vegetais tipicamente ripícolas, como o salgueiro (Salix 

atrocinerea). 

Na área de estudo, existe apenas um curso de água de regime não intermitente, ou seja, que não seca 

totalmente durante a época estival. Tratando-se de uma zona de clima predominantemente 

mediterrânico, o Verão é tipicamente quente e seco e a grande maioria dos cursos de água são de 

regime intermitente, e a vegetação associada muitas vezes não apresenta uma estrutura ripícola típica. 

Poucos sistemas ripários da área de estudo apresentam um estrato arbóreo bem definido contínuo, com 

espécies como o choupo,ainda que muitas delas possuam uma boa galeria de Salix sp. na zona central, 

muitas vezes associados a charcos (artificiais ou naturais). O estrato arbustivo é dominado por silvas, 

Rubus sp., que muitas vezes ocupam totalmente o espaço adjacente ao curso de água. 

As espécies de mamíferos não-voadores cuja área de distribuição inclui a localização geográfica da 

Charneca e que, portanto, ali podem ocorrer são representativas da fauna mamalógica de Portugal e da 

Península Ibérica (n=28): 

• 4 insectívoros: ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), musaranho-de-dentes-brancos 

(Crocidura russula), musaranho-anão (Suncus etruscus) e toupeira (Talpa occidentalis) 

• 10 roedores: ratazana-preta (Rattus rattus), ratazana-castanha (Rattus norvegicus), ratinho-do-

campo (Apodemus sylvaticus), ratinho-caseiro (Mus domesticus), ratinho-ruivo (Mus spretus), 

rato-cego (Microtus lusitanicus), rato-cego-mediterrânico (Microtus duodecimcostatus), rato 

de Cabrera (Microtus cabrerae), rato-de-água (Arvicola sapidus) e leirão (Eliomys quercinus)  

• 9 carnívoros: raposa (Vulpes vulpes), doninha (Mustela nivalis), toirão (Mustela putorius), 

fuinha (Martes foina), texugo (Meles meles), lontra (Lutra lutra), geneta (Genetta genetta), 

sacarrabos (Herpestes ichneumon) e gato-bravo (Felis silvestris) 

• 2 lagomorfos: coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) e lebre (Lepus granatensis) 

•  1  artiodáctilo: javali (Sus scrofa)  

 

De notar que a presença de espécies com elevado estatuto de conservação, como é o caso de Felis 

silvestris e Microtus Cabrerae, confere a este estudo uma relevância acrescida, no contexto da 

conservação destas espécies e desta área (Cabral et al 2005). 
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3.2 ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM 

A amostragem na matriz foi uma amostragem regular que teve por base uma grelha de quadrículas de 

1x1km, no sistema de projecção GAUSS sobreposta à área de estudo. Do total da grelha, consideraram-

se apenas as quadrículas cuja proporção de área contínua incluída nos limites da área de estudo fosse 

igual ou superior a 75 hectares, resultando num total de 74 quadrículas. Para a definição da estratégia a 

implementar no terreno, recorreu-se à cartografia previamente elaborada da ocupação e usos do solo, 

efectuada através de prospecção directa no terreno para recolha de dados sobre a composição e 

densidade dos estratos arbóreo e arbustivo. 

Considerando os meios logísticos disponíveis, não teria sido possível amostrar de forma robusta todas as 

quadrículas resultantes nem toda a variabilidade de usos do solo associada. Assim, optou-se por 

amostrar os usos do solo mais significativos na área: montado com matos agregados aos sobreiros, 

montado com matos densos, montado com matos esparsos, montado sem matos, pinhal e 

povoamentos mistos de sobreiro e pinheiro com matos.  

Analisou-se os usos do solo presentes em cada quadrícula e seleccionaram-se do total de 74 aquelas 

cujo uso predominante correspondesse a um dos acima mencionados, e destas, as que apresentassem 

maior proporção de ocupação do solo respectivo. O número de quadrículas amostradas para cada uso 

do solo foi proporcional à sua representatividade no 

total da área de estudo. Assim, seleccionaram-se: 

 

• 6 quadrículas de montado com matos densos 

• 4 quadrículas de montado sem matos 

• 3 quadrículas de montado com matos agregados 

• 3 quadrículas de montado com matos esparsos 

• 3 quadrículas de pinhal 

• 3 quadrículas de povoamentos mistos com matos 

Três outros pontos de amostragem incluídos neste 

estudo constituíram excepção a este esquema, já que a 

sua amostragem era obrigatória, ao abrigo de um 

protocolo de monitorização da área correspondente por 

parte de uma empresa de auto-estradas. No entanto, 

as características destes locais foram consideradas para 

que a sua inclusão neste estudo fosse viável (Fig.1). 

Kms 

Fig. 1 
Quadrículas amostradas na charneca da Companhia 
das Lezírias. 
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Contrariamente ao que aconteceu para a matriz, os dados disponíveis a priori relativos aos sistemas 

ripários eram muito escassos, pelo que foi necessário efectuar o seu reconhecimento. Verificou-se que 

os sistemas ripários apresentavam uma grande variabilidade ao nível do estado de conservação e 

desenvolvimento e, consequentemente, da estrutura da vegetação e do regime de escorrência, estando 

presentes tanto ribeiras bem preservadas e com 

galeria ripícola bem desenvolvida como sistemas 

ripários sem estrato arbóreo distinto do da 

envolvência e estrato arbustivo muito esparso. 

Também os usos do solo na envolvente de cada 

sistema  ripário eram variáveis. Assim, optou-se 

por amostrar a maior quantidade de sistemas 

ripários possível, para que fosse representada no 

estudo a maior combinação possível destes 

diferentes factores. Foram seleccionados os 

sistemas ripários cuja extensão mínima fosse de 

1km e que distassem, no mínimo, de 500 metros 

entre si. Nas ribeiras de extensão superior a 2km, 

definiram-se pontos de amostragem distantes de 

1km. Obtiveram-se 26 pontos de amostragem em 

sistemas ripários (Fig. 2). 

Os grupos em estudo apresentam escalas muito distintas. Ao invés dos pequenos mamíferos, os 

carnívoros apresentam grandes áreas vitais e as suas populações apresentam geralmente abundâncias 

muito reduzidas. Assim, foi necessário seguir 

diferentes linhas de análise dos dados. Para a 

análise dos dados obtidos para os pequenos 

mamíferos, consideraram-se os locais de 

instalação das armadilhas e a área envolvente 

mais próxima (Fig.3). Para a análise da 

diversidade total, que inclui os pequenos 

mamíferos, os carnívoros, os lagomorfos e o 

javali, foi necessário considerar uma escala 

maior, dada a elevada mobilidade que 

caracteriza os mamíferos de maior porte. Foram 

consideradas as quadrículas de 1km
2
 da grelha 

previamente definida como unidade de 

amostragem (fig.1), pelo que foi necessário 

Fig. 2 
Pontos de amostragem em sistemas ripários na 
charneca da Companhia das Lezírias. 

Fig. 3 
Buffers considerados na análise da área envolvente dos 
locais de captura de pequenos mamíferos. 

Kms 

Kms 
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Kms 

Fig. 4 
Buffers definidos para a amostragem das zonas ripárias, 
equivalentes às quadriculas da matriz 

definir áreas equivalentes, de igual dimensão e forma, centradas nos pontos de amostragem definidos 

para os sistemas ripários (fig 4). A necessidade de definir estas áreas prende-se com a realização de 

análise da diversidade de usos do solo na envolvente dos locais amostrados. Para as análises 

posteriores, consideraram-se as áreas assim definidas para as zonas ripárias e as quadrículas pré-

existentes como unidades de amostragem 

idênticas. A presença de zona ripária para cada 

uma destas unidades de amostragem foi 

considerada apenas quando o habitat em 

questão foi avaliado como sendo de qualidade 

ecológica significativa para os mamíferos, ou 

seja, quando a vegetação do sistema ripícola foi 

considerada de qualidade suficiente para a sua 

utilização por todos os grupos de mamíferos em 

estudo. A avaliação baseou-se na a 

percentagem de cobertura de estrato arbustivo 

do sistemas ripários, sendo estes considerados 

como suficientemente distintos da matriz 

quando apresentassem cobertura arbustiva 

igual ou superior a 50%.  

 

3.3 MÉTODOS DE CAMPO 

3.3.1 AMOSTRAGEM DE PEQUENOS MAMÍFEROS  

Considerando a linearidade de um dos biótopos em estudo, os cursos de água, as armadilhas foram 

necessariamente dispostas em linha e não em rede, o que impossibilita a determinação de densidades. 

Na matriz seguiu-se o mesmo esquema, para que a comparação entre os dados fosse exequível e 

robusta. Para assegurar a possibilidade de captura de espécies de dimensões distintas foram utilizadas 

armadilhas do tipo Sherman (H. B. Sherman Traps, Inc – Thallahassee, USA), que não implicam a morte 

dos indivíduos capturados, de dois tamanhos diferentes (8x9x23 cm e 10x11x38 cm). O tipo de 

armadilhas utilizado permitiu a aplicação do método de captura, marcação e recaptura, preferível não 

só do ponto de vista ético, mas também devido ao facto de permitir a estimação do tamanho da 

população. Usou-se um total de 20 armadilhas em cada linha de armadilhagem, 10 de cada tamanho, 

dispostas alternadamente em intervalos de 10 metros, resultando em linhas com aproximadamente 200 

metros de comprimento total.  
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Nos sistemas ripários, as armadilhas foram colocadas numa das margens, paralelamente ao leito. Nos 

sistemas ripários com 2 quilómetros ou mais, ou seja, com dois ou mais pontos de amostragem 

definidos, duas linhas de armadilhagem subsequentes distavam de cerca de 800 metros.  

Na matriz, cada quadrícula foi amostrada com uma linha de armadilhas, disposta na íntegra no biótopo 

correspondente ao uso do solo que se pretendia amostrar na quadrícula em questão. Apesar deste 

constrangimento não ter permitido definir previamente a posição e orientação na quadricula, tentou-se 

que ela fosse o mais central possível, assegurando uma distância entre linhas semelhante aos 800 

metros assegurados para os sistemas ripários. 

A armadilhagem decorreu entre 2 de Fevereiro e 17 de Abril de 2009. A duração de cada sessão foi de 4 

noites consecutivas, de modo a respeitar o período considerado mínimo para a obtenção de uma 

amostragem representativa, mas evitando que as armadilhas se tornassem ponto de atracção ou de 

habituação de alguns indivíduos. Para potenciar a eficácia da armadilhagem, as armadilhas foram 

colocadas no campo 3 noites antes de serem activadas, para que durante a armadilhagem efectiva, os 

animais não as evitassem. Decorridas as 3 noites, as armadilhas eram abertas, a sensibilidade do pedal 

regulada e no seu interior era colocado isco e algodão cardado. O isco consistiu numa mistura de 

sardinhas enlatadas em óleo vegetal e flocos de aveia. O algodão hidrófobo protege os animais da 

hipotermia durante o período de permanência na armadilha. As armadilhas foram ainda niveladas com 

o chão e, sempre que possível, dissimuladas na vegetação, sendo cobertas por ramos ou pedaços de 

cortiça quando não existia vegetação natural, para promover a sua camuflagem e evitar a exposição 

directa ao sol ou à chuva.  

As armadilhas foram verificadas todas as manhãs, logo após o nascer do sol. Armadilhas encontradas 

fechadas e vazias, ou abertas com indícios de utilização por pequenos mamíferos, movidas do local, etc., 

foram contabilizadas como inactivas.  

Sempre que se verificou a captura de um pequeno mamífero, procedeu-se à sua anestesia, com éter 

etílico. Caso se tratasse de uma primeira captura, procedia-se à identificação da espécie e à marcação 

do indivíduo através de cortes da pelagem, obedecendo a um código previamente estabelecido. Desta 

forma, cada indivíduo possuía uma combinação de peladas única para a linha de armadilhas em que foi 

capturado, o que permite a identificação individual de recapturas. 

A caracterização do local de armadilhagem foi efectuada em quatro pontos pré-estipulados de cada 

linha de armadilhas, nomeadamente no local das armadilhas nº 1, 7, 13 e 19. A partir destes pontos, 

subdividiu-se a área envolvente em quadrantes imaginários e caracterizou-se cada um deles num raio de 

30 metros. Avaliou-se a altura e percentagem de cobertura dos estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo, 

e registou-se quais as espécies predominantes em cada estrato. Registou-se ainda a percentagem de 

cobertura de manta morta, solo nú, pedra e musgos/líquenes. De forma a obter um valor único para 
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cada variável por local amostrado, calculou-se a média aritmética dos valores obtidos nos quadrantes e 

nos quatro pontos de caracterização. 

3.3.2 AMOSTRAGEM DE MAMÍFEROS CARNÍVOROS, LAGOMORFOS E ARTIODÁCTILOS 

Para a amostragem dos restantes mamíferos foram efectuados percursos pedestres para procura e 

identificação de indícios de presença, tais como pegadas e dejectos. Este método indirecto permite a 

obtenção, a reduzido custo, de uma estimativa da presença e abundância relativa de cada espécie numa 

determinada área de amostragem (Virgós 2000). Assim, de entre os métodos disponíveis parece ser o 

que estabelece o melhor compromisso entre custo, esforço e resultado de amostragem. 

Na matriz efectuaram-se 4 transectos de 250 metros por quadrícula, perfazendo um total de 1km, em 

caminhos e/ou aceiros. Esta divisão do quilómetro de amostragem prende-se com a necessidade de 

amostrar toda a quadrícula de forma fidedigna, considerando a heterogeneidade de ocupação do solo 

que em muitas delas se verifica. 

Nas zonas ripárias, foram percorridos a pé transectos ao longo do quilómetro de curso de água que 

constituía a unidade de amostragem. Sempre que a largura da vegetação ou a existência de um leito 

definido o exigia, ambas as margens foram percorridas.  

3.4 CÁLCULO DA PRESSÃO DE PASTOREIO 

O sistema de rotação das manadas da CL estipula que, para além da movimentação de manadas entre 

talhões da Charneca, em função da quantidade de pasto disponível, as manadas sejam translocadas 

para outra zona da propriedade da CL, a Lezíria Grande de Vila Franca de Xira durante a Primavera e lá 

permaneçam na época seca. Assim, o gado permance na Charneca apenas durante o Outono e inverno. 

A amostragem foi possível uma vez que, no período em que decorreu, o gado já não se encontrava na 

Charneca. A intensidade de pastoreio foi calculada com base nas datas de entrada e saída de manadas 

de cada talhão, fornecidos pela CL. Assim, e sendo previamente conhecido o encabeçamento de cada 

manada, o tempo de permanência no talhão e a área de cada talhão, foi calculada a pressão de 

pastoreio segundo a seguinte fórmula: 

 

 

 

Foi calculada a pressão de pastoreio acumulada para cada talhão, desde Dezembro de 2005, já que 

foram esses os dados disponibilizados, até ao final da época de pastoreio da Primavera de 2009, e a 

pressão de pastoreio registada desde Janeiro de 2008 até à Primavera de 2009. Com o cálculo destas 

duas variáveis pretende-se determinar se o efeito do pastoreio sobre os mamíferos tem maior impacto 

a longo ou a curto prazo. 

CN 
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A informação relativa a cada talhão foi então inserida no sistema de informação geográfica (SIG), com 

recurso ao software ArcView GIS 3.3, e cruzada com a localização de cada local de amostragem de 

pequenos mamíferos. Para as quadrículas, foi considerada a média das pressões de pastoreio dos 

diferentes talhões abrangidos pela quadrícula, ponderada à área ocupada por cada um deles. 

As variáveis relativas ao pastoreio foram então estratificadas, tendo os valores absolutos sido atribuídos 

a 4 diferentes classes, sendo que quando não existia pastoreio no local, a classe atribuída foi zero. 

Quanto aos restantes valores, as classes variam de 1 (pouco intenso) a 3 (muito intenso).  

3.5 CÁLCULO DAS MÉTRICAS DA HETEROGENEIDADE DAS MANCHAS DE HABITAT 

Para cada local de amostragem de pequenos mamíferos foi definido, em SIG, um buffer em torno da 

linha de armadilhagem, com um comprimento total de 600 metros (200 m acima e abaixo da linha de 

armadilhagem) e cerca de 200 metros à direita e à esquerda da linha, resultando numa forma oval. Para 

o conjunto de todos os mamíferos, foi considerada como unidade de amostragem a quadrícula de 1km
2
. 

Os usos do solo foram agregados de acordo com a composição do estrato arbóreo e sub-agrupados 

consoante a densidade de cobertura arbórea e arbustiva. As classes resultantes foram então Matos, 

Montado com vegetação densa, Montado com vegetação esparsa, Povoamentos mistos de sobreiro e 

pinheiro e Pinhal. Calcularam-se as métricas da heterogeneidade diversidade de usos do solo em cada 

buffer, patentes nos anexos 2 a 5, com recurso à extensão Patch Analyst para ArcView3.3..  

3.6 CÁLCULO DAS ABUNDÂNCIAS RELATIVAS  DE MAMÍFEROS 

A partir dos dados recolhidos em cada ponto de amostragem, determinou-se a riqueza específica total e 

riqueza específica de pequenos mamíferos, contabilizando o número de espécies detectadas para cada 

grupo considerado. 

Para as espécies detectadas através de indícios de presença, foi determinado o Índice Quilométrico de 

Abundância (IQA) (Stahl, 1982), o qual é indicativo da abundância relativa de cada espécie. Uma vez que 

em cada local de amostragem foi percorrido um quilómetro de transecto, usou-se directamente o 

número de indícios detectados por local de amostragem para cada espécie. 

A abundância de pequenos mamíferos foi determinada com recurso ao seguinte índice de abundância 

relativa (Pounds, 1981): 

    

 

 

Ni 
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em que Ni é o numero de indivíduos capturados da espécie i, T o número de armadilhas disponíveis, R o 

número de inspecções (diárias) às armadilhas durante a sessão de armadilhagem, C o número de 

capturas e recapturas de outras espécies e r o número de recapturas da espécie i no total da sessão. 

Os termos C e r são considerados factores de correcção. Por um lado, o número de capturas da espécie i 

é directamente influenciado pelas capturas de outros animais, inclusivamente de outros grupos, como 

aves e lesmas, já que estas ocupam armadilhas que deixam então de estar disponíveis para a espécie i. 

Também as armadilhas que por algum motivo fecharam sem se verificar qualquer captura, bem como as 

armadilhas visitadas por pequenos mamíferos que não fecharam foram consideradas indisponíveis e 

incluídas neste factor de correcção. As recapturas são também consideradas no cálculo do índice, visto 

que os animais recapturados ocuparam armadilhas potencialmente disponíveis para novos indivíduos. 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para determinar quais as combinação de variáveis que influenciam a diversidade de mamíferos, foram 

elaborados Modelos Lineares Generalizados com família de distribuição Poisson e função de ligação 

logarítmica, usando o número de espécies registado em cada ponto de amostragem como variável 

dependente, sendo a estimação dos parâmetros feita com base no Qui-quadrado de Pearson. Para obter 

as variáveis determinantes da presença ou ausência de Mus spretus e Crossidura russula, usaram-se 

GLM’s equivalentes à regressão logística, com distribuição Binomial e função de ligação logarítmica. Para 

a abundância total de pequenos mamíferos e de Apodemus sylvaticus usou-se a função de distribuição 

Gamma mais uma vez com função de ligação logarítmica, e a estimação dos parâmetros efectuada com 

base na máxima verosimilhança. 

A significância de cada variável independente para cada uma das dependentes foi testada 

individualmente com recurso a modelos univariados. Considerando o elevado número de variáveis 

preditoras em análise, foram seleccionadas aquelas cujo modelo univariado apresentou p<0,20, não se 

tendo utilizado o patamar de detenção de p<0,25 proposto por Hosmer & Lemeshow (2000), devido à 

necessidade de proceder à sua triagem, de forma a obter um número razoável de variáveis 

independentes a utilizar no modelo multivariado respectivo. 

Para reduzir a quantidade de informação redundante, foi testada a correlação de Spearman entre cada 

par de variáveis e caso se verificasse uma forte correlação (r>0,7), foi escolhida a variável cujo p-value 

do modelo univariado fosse mais significativo, com vista a aumentar o poder preditivo do modelo 

multivariado (Brown & Litvaitis, 1995). Para as variáveis cuja correlação se ficava a dever a semelhanças 

no cálculo ou a serem relativas a um mesmo parâmetro, foi excluída da análise aquela cujo significado 

biológico era mais limitado. As variáveis assim seleccionadas foram introduzidas no modelo multivariado 

respectivo e posteriormente removidas manual e individualmente, num método por passos (stepwise), 

de forma sequencial, baseada em critérios estatísticos. O critério de exclusão adoptado neste trabalho 
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baseou-se em retirar as variáveis cujo p-value fosse menos significativo, uma a uma, até que fosse 

atingido um patamar de significância de 0,05 para todas as variáveis restantes no modelo final. Uma vez 

obtido o modelo que parece conter as variáveis essenciais, foram incluídas as combinações entre 

variáveis, de forma a obter o modelo mais parcimonioso possível. O mesmo procedimento de exclusão 

de variáveis foi então seguido, sendo que nenhuma das interacções foi retida. 

Considerando que o objectivo essencial da modelação consistiu em averiguar quais as variáveis cuja 

influência é mais determinante na riqueza de espécies e na abundância /distribuição de pequenos 

mamíferos, e o sentido em se verifica essa influência, optou-se por não se proceder à eliminação ou 

transformação das variáveis retidas nos modelos finais cuja linearidade no preditor não se confirmasse. 

Também a análise de resíduos não deu azo à transformação das variáveis independentes em estudo, já 

que a optimização dos modelos não se afigurou essencial a este trabalho, sendo a extrapolação dos 

dados um objectivo secundário. 

Para comparação entre os habitats de matriz e sistemas ripários e entre as variações de pastoreio 

usaram-se estatísticas não-paramétricas, dado que não se verificou a normalidade da maioria das 

variáveis: foram efectuados testes U de Mann-Whitney para comparação entre dados relativos a 

sistemas ripários e matriz e à presença ou ausência de pastoreio. A influência das diferentes 

intensidades de pastoreio foi estatisticamente testada com recurso ao teste de Kruskal-Wallis. Todas as 

análises foram efectuadas no software SPSS for Windows, package  17.0. 
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4. RESULTADOS 

4.1 COMUNIDADE DE MAMÍFEROS 

4.1.1 RIQUEZA ESPECÍFICA TOTAL 

Para efeitos de análise da diversidade e 

estrutura de usos do solo, foi necessário 

definir uma área igual à das quadrículas da 

grelha (1 km
2
) para cada percurso efectuados 

nos sistemas ripários. Disto resultou uma 

grande sobreposição de unidades de 

amostragem dos factores promotores da 

riqueza específica da comunidade de 

mamíferos na charneca da Companhia das 

Lezírias, já que as áreas definidas para os 

sistemas ripários se sobrepuseram às 

quadrículas pré-existentes. De forma a 

optimizar a independência entre amostras, 

mas atendendo à manutenção de um número 

de amostras suficientemente robusto, optou-se por reduzir o número de amostras a analisar, 

eliminando as áreas mais sobrepostas, de forma que a percentagem de sobreposição entre áreas 

adjacentes não fosse superior a 20%. 

A amostra final corresponde a 19 áreas de 1km
2
 com presença de zona ripária de qualidade e 16 sem 

zona ripária, ou com zona ripária de reduzida qualidade ecológica (Fig.5). A análise espacial do centróide 

destes 35 pontos mostra que não existe uma autocorrelação espacial significativa (Moran’s I = 0,120098; 

z-Normal I = 0,706651; p= 0,4798). 

Foram detectadas 20 espécies de mamíferos: três espécies da Ordem Insectivora (Erinaceus europaeus, 

Talpa occidentalis e Crocidura russula), cinco da Ordem Rodentia (Apodemus sylvaticus, Mus spretus, 

Rattus norvegicus, Microtus lusitanicus, Microtus cabrerae), duas da Ordem Lagomorpha (Orictulagus 

cuniculus e Lepus granatensis), nove da Ordem Carnivora (Vulpes vulpes, Herpestes ichneumon, Meles 

meles, Lutra lutra, Martes foina, Genetta genetta, Mustela putorius, Mustela nivalis, Felis sp) e uma da 

Ordem Artiodactyla (Sus scrofa). 

Foi encontrado e identificado um total de 1939 indícios de presença relativos a 9 espécies de carnívoros, 

2 espécies de lagomorfos, 1 de artiodáctilos e 2/3 de insectívoros (Tabela 1). A semelhança entre os 

indícios de presença,  nomeadamente   montículos e galerias,  de Talpa occidentalis, Microtus lusitanicus  

Fig. 5 
Locais de amostragem d a riqueza específica total. 

Kms 



                                18 

 

 ou Microtus duodencicostatus, que se 

encontram em simpatria na área de estudo, 

dificulta a sua identificação com apenas uma 

destas espécies, o que impede a indicação do 

número de indícios relativos a cada uma delas,. 

Nas análises referentes ao número de espécies, 

cada indício deste tipo foi considerado como 

pertencente a uma única espécie, de forma a 

não introduzir erro por excesso na análise. É de 

notar que devido a este constrangimento, o 

número de espécies por local de amostragem 

pode encontrar-se sub-estimado. 

A riqueza específica detectada é 

significativamente diferente para a presença 

ou ausência de sistema ripário de qualidade na 

área (U=75,000; z= -2,585; p=0,010). O número 

médio de espécies foi de 9,63 (dp = ±2,03) para 

a presença de sistema ripário, enquanto que 

nas unidades de amostragem que não 

apresentaram zona ripária de qualidade, a média foi de 7,68 (dp = ±1,92). 

O número total de espécies detectadas, incluindo os pequenos mamíferos parece ser influenciado pela 

presença de sistemas ripários de qualidade e pela razão média da área e perímetro das manchas 

correspondentes a diferentes tipos de uso do solo (RMAP) (Tabela 2 1).  

 

 

Variável Efeito p 

Zona ripária + 0,003 

RMAP + 0,011 

 

Não foi possível efectuar a análise dos efeitos da presença ou ausência de pastoreio, visto que apenas 

dois dos locais de amostragem apresentavam ausência total de pastoreio. Assim, foram apenas testadas 

as diferenças entre o número de espécies detectadas em locais com diferentes intensidades de 

Ordem Espécie Nº de indícios de presença 

Insectivora Erinaceus europaeus 11 

Lagomorpha 

Orictulagus cuniculus 489 

Lepus granatensis 21 

Carnivora 

Vulpes vulpes 232 

Herpestes ichneumon 159 

Meles meles 107 

Lutra lutra 52 

Martes foina 36 

Genetta genetta 32 

Mustela putorius 8 

Mustela nivalis 3 

Felis sp 3 

Artiodactyla Sus scrofa 331 

Tab.1 
Número de indícios de presença detectados para cada 
espécie no total da amostragem. 

Tab 2 
Resultados do modelo linear generalizado para riqueza específica de mamíferos detectadas por local de amostragem.   
(+) – efeito positivo; (-) –efeito negativo.  
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pastoreio, sendo estas inexistentes tanto para a intensidade depastoreio acumulado (χ
2
= 0,098; gl= 2; 

p= 0,952) como para a intensidade de pastoreio no ano anterior (χ
2
= 0,190; gl= 2; p= 0,910). 

 

4.1.2 ABUNDÂNCIAS RELATIVAS 

Os valores médios do IQA, que expressam as abundâncias relativas médias, das espécies detectadas 

através da realização de transectos nas quadrículas com presença e ausência de zonas ripárias 

encontram-se ilustrados na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 
Indíce Quilométrico de Abundância médio dos locais de amostragem da matriz e das zonas ripárias, para cada 

espécie detectada. Ee - Erinaceus europaeus; Fsp - Felis sp; Gg - Genetta genetta; VV- Vulpes vulpes; Hi- Herpestes 

ichneumon; Ll-Lutra lutra; Mm- Meles meles; Mf- Martes foina; Mn- Mustela nivalis; Mp- Mustela putorius; Oc- 

Oryctolagus cuniculus; Lg- Lepus granatensis; Ss- Sus scrofa. 

Ee   Fsp    Gg     Vv     Hi     Ll     Mm   Mf     Mn   Mp    Oc     Lg      Ss 



                                20 

 

4.2 PEQUENOS MAMÍFEROS 

4.2.1 RESULTADOS DA AMOSTRAGEM E RIQUEZA ESPECÍFICA 

Para o total de 53 locais amostrados, 

correspondendo 26 deles a sistemas ripários e os 

restantes 27 a matriz, a autocorrelação espacial 

foi altamente significativa. Para reduzir a 

dependência entre as amostras eliminaram-se os 

pontos mais sobrepostos, atendendo à 

manutenção de um número de amostras 

idêntico para zonas ripárias e matriz. Tentou-se 

que os buffers para análise da diversidade de 

usos do solo na envolvente das linhas de 

armadilhagem não se sobrepusessem. Assim, 

aamostra final considerada corresponde a 23 

pontos em sistemas ripários e 23 na matriz 

(Fig.7).  

A análise espacial destes 46 pontos mostra que 

não existe uma autocorrelação espacial 

significativa, ainda que seja detectada uma tendência de agregação (Moran’s I = -0,350; z-Normal I = -

1.632; p= 0.1027). 

Realizaram-se 973 capturas de pequenos mamíferos, das quais 612 ocorreram em zonas ripárias e as 

restantes 361 na matriz. Na matriz capturaram-se apenas indivíduos de 3 espécies, ratinho-do-campo 

(Apodemus sylvaticus), ratinho-ruivo (Mus spretus) e musaranho-de-dentes-brancos (Crocidura russula). 

Nos sistemas ripários, para além destas 3 espécies, foram ainda capturados indivíduos de ratazana-

castanha (Rattus norvegicus), rato-cego (Microtus lusitanicus) e rato de Cabrera (Microtus cabrerae).  

No entanto, embora a espécie mais capturada em ambos os habitats considerados tenha sido 

A.sylvaticus, verifica-se contudo que a frequência de captura desta espécie é substancialmente superior 

na matriz (93%) do que nos sistemas ripários (64%) (Tabela 3). 

A maior diferença entre os sistemas ripários e a matriz verifica-se no número de M.spretus capturados, 

que é muito superior nos primeiros. As três espécies apenas registadas nos sistemas ripários foram 

capturadas esporadicamente, e embora se traduzam num nível de riqueza específica superior, 

apresentam uma representatividade muito reduzida no total das capturas, logo, pouco expressiva no 

contexto dos padrões de abundância das espécies. 

Fig. 7 
Locais de amostragem de pequenos mamíferos na charneca 
da Companhia das Lezírias. 

Kms 



                                21 

 

 

 

É de esperar que o número de capturas seja proporcional ao número de indivíduos presente, para que 

se verifique que as capturas espelham o efectivo populacional de cada espécie. Capturou-se um total de 

684 indivíduos, 474 dos quais nas zonas ripárias e os restantes 210 na matriz. Os números de indivíduos 

capturados, excluindo as respectivas recapturas, total e para cada um dos habitats encontra-se patente 

na tabela 4.  

 

 

Verifica-se que as proporções de capturas e de número de indivíduos de cada espécie são semelhantes 

para os dois habitats, observando-se apenas pequenas oscilações, do que se retira que as espécies 

apresentam capturabilidades idênticas, não se verificando para nenhuma das espécies uma 

percentagem de captura drasticamente superior à percentagem de indivíduos presente.  

 

  
Apodemus 

sylvaticus 
Mus 

spretus 
Crocidura 

russula 
Microtus 

cabrerae 
Rattus 

norvegicus 
Microtus 

lusitanicus 

Total 
Capturas 730 191 40 7 3 2 

Percentagem 75,02% 19,63% 4,11% 0,72% 0,31% 0,21% 

Zonas 
ripárias 

Capturas 393 180 27 7 3 2 

Percentagem 64,22% 29,41% 4,41% 1,14% 0,49% 0,33% 

Matriz 
Capturas 337 11 13 0 0 0 

Percentagem 93,35% 3,05% 3,60% 0% 0% 0% 

  
Apodemus 

sylvaticus 
Mus 

spretus 
Crocidura 

russula 
Microtus 

cabrerae 
Rattus 

norvegicus 
Microtus 

lusitanicus 

Total 
Indivíduos 511 127 34 7 3 2 

Percentagem 74,71% 18,57% 4,97% 1,02% 0,44% 0,29% 

Zonas 
ripárias 

Indivíduos 320 119 23 7 3 2 

Percentagem 67,51% 25,11% 4,85% 1,48% 0,63% 0,42% 

Matriz 
Indivíduos 191 8 11 0 0 0 

Percentagem 90,95% 3,81% 5,24% 0% 0% 0% 

Tab. 3 
Número de capturas por espécie e respectiva percentagem em relação ao total dos indivíduos capturados, no 
conjunto da amostragem efectuada, e para cada um dos habitats em estudo, sistemas ripários e matriz. 

Tab. 4 
Número de indivíduos por espécie e respectiva percentagem em relação ao total dos indivíduos capturados, no 
conjunto da amostragem efectuada, e para cada um dos habitats em estudo, sistemas ripários e matriz. 
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4.2.2 FACTORES INFLUENTES NA RIQUEZA ESPECÍFICA DE PEQUENOS MAMÍFEROS  

A riqueza específica de pequenos mamíferos na área de estudo parece ser determinada pela presença 

de zonas ripárias e pela cobertura média do estrato arbustivo (Tabela 6). 

 

 

Variável Efeito p 

Zonas ripárias + 0,000 

CobArbust + 0,043 

 

De facto, a riqueza específica de pequenos mamíferos é significativamente diferente entre sistemas 

ripários e matriz (U=79,000; z= -4,272; p=0,000019)., sendo o valor médio para o primeiro habitat de 

2,43 espécies por ponto de amostragem (dp = ±0,650) e para a matriz de 1,17 espécies (dp = ±0,992).  

No entanto, a riqueza específica não parece ser afectada pela presença ou ausência de pastoreio 

verificado desde Dezembro de 2005 (U=174,500; z= -1,239; p=0,215) ou do verificado apenas ano 

anterior (U=216,000; z= -0,947; p=0,344). Assumindo as sub-amostras da matriz e zonas ripárias, a 

presença ou ausência de gado no local também não implica diferenças significativas (Tab 6). Da mesma 

forma, não se registam diferenças entre locais sujeitos a diferentes intensidades de pastoreio 

acumulado (χχχχ
2
= 2,460; gl=2; p=0,292).  

 

 

 

 Past cum Past 0809 

Matriz 

U de Mann-Whitney 59,000 60,000 

Z -0,531 -0,382 

p-value 0,596 0,702 

Sistemas 

ripários 

U de Mann-Whitney 26,500 44,000 

Z -0,337 -0,518 

p-value 0,736 0,605 

 

 

Tab 5 
Resultados do modelo linear generalizado para a riqueza específica de pequenos mamíferos detectadas por local de 
amostragem. (+) – efeito positivo; (-) –efeito negativo.. 
 

Tab 6 
Resultados do teste U de Mann-Whitney para as sub-amostras da matriz (n=23) e das zonas ripárias (n=23), para 
comparação da riqueza específica de pequenos mamíferos em presença (n=12 na matriz; n=20 nas zonas ripárias) ou 
ausência (n=11 na matriz; n= 3 nas zonas ripárias) de pastoreio acumulado.e na presença (n=X na matriz; n=X nas 
zonas ripárias) ou ausência (n=X na matriz; n=x nas zonas ripárias) de pastoreio na época anterior à amostragem. 
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4.2.3 FACTORES INFLUENTES DA ABUNDÂNCIA RELATIVA E DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENOS MAMÍFEROS  

Os valores de abundância são, regra geral, mais elevados nas zonas ripárias, excepção feita a 

A.sylvaticus, que foi também muito abundante em alguns pontos da matriz, embora a sua abundância 

seja mais homogénea nas zonas ripárias. De notar que são poucas as zonas ripárias amostradas em que 

se verificam abundâncias semelhantes de A.sylvaticus e M.spretus; na maioria dos casos verifica-se que 

a maior abundância de uma das espécies é acompanhada por menores abundâncias da outra. 

A análise das abundâncias de M.lusitanicus, M.cabrerae e R.norvegicus  não foram contemplada neste 

estudo. As capturas referentes a estas espécies apenas serão consideradas na análise da riqueza 

específica e da abundância total de pequenos mamíferos 

A abundância total de pequenos mamíferos parece ser determinada pela abundância relativa de 

carnívoros (IQA carnívoros), cobertura média do estrato arbustivo (CobArbust), pela mediana e pelo 

desvio padrão da dimensão das manchas de uso do solo na envolvente (MedDM e DesvPDM, 

respectivamente) (Tabela 7).  

 

 

Variável Efeito p 

IQA Carnívoros + 0,021 

CobArbust + 0,000 

MedDM - 0,000 

DesvPDM - 0,001 

 

Considerando que A. sylvaticus foi capturado na quase totalidade dos pontos de amostragem, não 

ocorrendo apenas em 5 dos locais, optou-se por modelar a sua abundância, enquanto que para as duas 

restantes espécies de ocorrência mais generalizada (M. spretus e C.russula) modelou-se apenas a 

presença ou ausência. Tal como expectável dado tratar-se da espécie dominante na comunidade, a 

abundância relativa de A. sylvaticus parece ser determinada pela abundância relativa de carnívoros e 

pela cobertura média de arbustos no local (Tabela 8), à semelhança da abundância relativa total; a 

presença de M. spretus pela cobertura média de arbustos e de manta morta (CobMtMorta), e pela 

média de orla das manchas de habitat (MOM) (Tabela 9); e a presença de C.russula pela presença de 

zonas ripárias e pela intensidade de pastoreio no último ano (IntensPast08/09) (Tabela 10). 

 

 

Tab 7 
Resultados do modelo linear generalizado para a abundância total de pequenos mamíferos. (+) – efeito positivo; (-) 
–efeito negativo.. 
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Variável Efeito p 

IQA Carnívoros + 0,049 

CobArbust + 0,000 

 

 

Variável Efeito p 

Cobarbust  + 0,030 

CobMtMorta - 0,000 

MOMMPE - 0,001 

 

 

Variável Efeito p 

Zona ripária + 0,001 

IntensPast08/09 - 0,007 

 

A abundância total de pequenos mamíferos é significativamente diferente entre matriz e sistemas 

ripários (U=150,5; Z= -2,505; p= 0,012), tal como o são as abundâncias de M. spretus (U=101,5; Z= -

3,955; p= 0,000) e C.russula (U=176,0; Z= -2,387; p= 0,017) , No entanto,para a abundância de A. 

sylvaticus não se registam diferenças entre os dois habitats (U=200,5; Z= -1,407; p= 0,159).  

Relativamente aos efeitos do pastoreio sobre a abundância relativa de pequenos mamíferos, verifica-se 

que apenas as de A. sylvaticus e M. spretus são significativamente diferentes, comparando a totalidade 

dos locais de amostragem quanto à presença ou ausência de pastoreio cumulativo (Tabela 11).  

 

 

 Abundância total Abundância As Abundância Ms Abundância Cr 

U de Mann-Whitney 162,500 136,500 135,000 180,500 

Z -1,469 -2,090 -2,347 -1,275 

p-value 0,142 0,037 0,019 0,202 

 

Tab 8 
Resultados do modelo linear generalizado para a abundância total de Apodemus sylvaticus. (+) – efeito positivo; (-) –
efeito negativo.. 

Tab 9 
Resultados do modelo linear generalizado para a presença ou ausência de Mus spretus, (+) – efeito positivo; (-) –efeito 
negativo. 

Tab 10 
Resultados do modelo linear generalizado para a presença ou ausência de Crocidura russula, (+) – efeito positivo; (-) –efeito 
negativo. 
 

Tab 11 
Resultados do teste U de Mann-Whitney para comparação da abundância total e de cada espécie de pequenos mamíferos 
em presença (n=32) ou ausência (n=14) de pastoreio acumulado desde Dezembro de 2005. As- Apodemus sylvaticus; Ms- 
Mus spretus; Cr- Crocidura russula. p-values significativos para o patamar de significância de 0,05 assinalados a negrito. 
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No entanto, apenas a abundância de M.spretus é significativamente diferente nos locais com e sem 

pressão de pastoreio recente (Tabela 12). 

 

 

Como a única alteração da presença ou ausência de pastoreio recente em relação à presença ou 

ausência de pastoreio acumulado se verifica na perda de significância para a abundância de A.sylvaticus, 

testou-se se a existência de diferenças na abundância daquela espécie entre os locais que foram 

recentemente vedados ao pastoreio e aqueles que nunca deixaram de sofrer esta pressão. A diferença 

não foi significativa (U=44,000; Z= -1,221; p= 0,222). Comparando os locais que apresentaram pastoreio 

desde Dezembro de 2005 os que na época anterior à amostragem não o apresentaram,mas foram a ele 

sujeitos anteriormente e os que nunca foram pastoreados, as diferenças também não são significativas 

para um nível de significância de 0,05, embora estejam próximo do limiar de significância relativamente 

a A.sylvaticus e M.spretus (Tabela 13). 

 

 

 

 

 

 

Procedendo à análise da influência da presença de pastoreio acumulado sobre a abundância de 

pequenos mamíferos separadamente para a amostragem nas zonas ripárias e na matriz, verifica-se que 

apenas na matriz se observam diferenças significativas entre a presença e ausência de pastoreio 

acumulado, para a abundância total de pequenos mamíferos e para a abundância de A. sylvaticus 

(Tabela 14). 

 

 Abundância total Abundância As Abundância Ms Abundância Cr 

U de Mann-Whitney 220,000 214,500 169,500 208,000 

Z -0,815 -0,938 -2,144 -1,328 

p-value 0,415 0,348 0,032 0,184 

Tab 13 
Resultados do teste Kruskal-Wallis para comparação da abundância total e de cada espécie de pequenos mamíferos em 
locais que nunca foram sujeitos ao pastoreio (n=14), que deixaram de o ser na época anterior à amostragem (n=5) e que 
foram sujeitos a pastoreio na época anterior à amostragem (n=27). As- Apodemus sylvaticus; Ms- Mus spretus; Cr- 
Crocidura russula. 

 Abundância total Abundância As Abundância Mus Abundância Cr 

χχχχ
2
 2,469 5,704 5,735 1,901 

g.l. 2 2 2 2 

Sig. Asimp.  0,291 0,058 0,057 0,386 

 

Tab 12 
Resultados do teste U de Mann-Whitney para comparação da abundância total e de cada espécie de pequenos mamíferos 
em presença (n= 32) ou ausência (n=14) de pastoreio no ano anterior à amostragem. As- Apodemus sylvaticus; Ms- Mus 

spretus; Cr- Crocidura russula. p-value significativos para o patamar de significância de 0,05 assinalados a negrito. 
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   Abundância total        Abundância As Abundância Ms Abundância Cr 

Matriz  

UMann-Whitney 30,500 31,500 57,000 48,000 

Z -2,188 -2,126 -0,838 -1,892 

p-value 0,029 0,034 0,402 0,059 

Zonas 

ripárias 
 

 UMann-Whitney 16,000 9,000 22,000 11,500 

Z -1,278 -1,918 -0,741 -1,823 

p-value 0,201 0,055 0,459 0,068 

 

Comparando as diferentes intensidades de pastoreio acumulado, quando presente, nenhuma das 

abundâncias é significativamente diferente, quer considerando a amostra total (Tabela 15), quer 

analisando independentemente sistemas ripários e matriz (Tabela 16). 

 

  

 Abundância total Abundância As Abundância Ms Abundância Cr 

χχχχ
2
 1,966 ,020 3,125 2,893 

g.l. 2 2 2 2 

Sig. Asimp.  0,374 0,990 0,210 0,235 

 

 

 

 

 

 Abundância total   Abundância As     Abundância Ms        Abundância Cr 

Matriz 

χχχχ
2
    2,820       2,148           0,336               0,000 

g.l.  2     2        2             2 

Sig. Asimp.     0,244       0,342          0,845               1,000 

Sistemas 

ripários 

χχχχ
2
   0,995       0,329          1,463               1,199 

g.l.  2   2       2           2 

Sig. Asimp.  
  0,608      0,848        0,481                0,549 

Tab 14 
Resultados do teste U de Mann-Whitney para as sub-amostras da matriz (n=23) e das zonas ripárias (n=23), para 
comparação da abundância total e de cada espécie de pequenos mamíferos em presença (n=12 na matriz; n=20 nas zonas 
ripárias) ou ausência (n=11 na matriz; n= 3 nas zonas ripárias) de pastoreio acumulado. As- Apodemus sylvaticus; Ms- Mus 

spretus; Cr-Crocidura russula. p-value significativos para o patamar de significância de 0,05 assinalados a negrito. 
 

Tab 15 
Resultados do teste Kruskal-Wallis para as 3 intensidades de pastoreio acumulado definidas (n1=8; n2=10; n3=14), 
para comparação da abundância total e de cada espécie de pequenos mamíferos. As- Apodemus sylvaticus; Ms- 
Mus spretus; Cr-Crocidura russula. 
 

Tab 16 
Resultados do teste Kruskal-Wallis para comparação da abundância total e de cada espécie de pequenos mamíferos 
para as 3 intensidades de pastoreio acumulado definidas, nas sub-amostras da matriz (n1=1; n2=4; n3=7) e das zonas 
ripárias (n1=7; n2=6; n3=7). 
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5. DISCUSSÃO 

5.1 COMUNIDADE DE MAMÍFEROS 

Do total de 28 espécies cuja área de distribuição potencial abrange a Charneca do Infantado da CL, 

foram detectadas 20, o que representa mais de 70% da riqueza específica total da área de estudo. Não 

foi detectada uma espécie da Ordem Insectivora (Suncus etruscus), já que as reduzidas dimensões da 

espécie requereriam métodos de armadilhagem mais direccionados, cinco espécies da Ordem Rodentia, 

(Rattus rattus, Mus domesticus, Microtus duodecimcostatus, Arvicola sapidus e Eliomys quercinus), não 

tendo sida confirmada a presença de um carnívoro, Felis silvestris, já que os indícios de presença desta 

espécie são facilmente confundíveis com os de Felis domesticus.  No entanto, a hipótese da presença de 

F.silvestris não foi descartada, tendo em conta a existência confirmada de híbridos desta espécie e 

F.domesticus na área de estudo. Das três espécies de hábitos fossadores cujos indícios de presença 

podem ser mais facilmente confundidos, Talpa occidentalis, Microtus duodecimcostatus e Microtus 

lusitanicus, apenas foi confirmada a presença, através da captura, de M.lusitanicus. No entanto, as 

galerias subterrâneas, formações lineares, associadas a montículos, são mais características de 

T.occidentalis, pelo que a presença desta espécie foi assumida como verdadeira. Assim, a confirmação 

da presença de M.duodecimcostatus requereria igualmente a aplicação de técnicas de amostragem 

direccionadas, como armadilhas subterrâneas. 

A evidência de que a presença de habitats ripários se traduz num número mais elevado de espécies  não 

constitui um resultado inovador, considerando que vários autores já comprovaram já o aumento da 

diversidade de espécies nas galerias ripícolas, relativamente à matriz circundante (Hilty e Merenlender 

2004, Naiman et al 2005, Matos et al 2009). No entanto, os requisitos ecológicos particulares de cada 

espécie terão influência sobre a frequência e/ou necessidade de uso das zonas ripárias, embora maiores 

frequências de uso sejam esperadas dada a maior diversidade e abundância de alimento para a maioria 

das espécies, bem como refúgio (Naiman et al 2005, Virgós 2001). A maior disponibilidade de água 

verificada nestes habitats e a protecção térmica adicional proporcionada por maior cobertura de 

vegetação são especialmente relevantes no contexto da paisagem mediterrânica, de que é exemplo a 

área de estudo, cuja aridez é especialmente limitativa para as espécies durante a época quente e seca 

(Matos et al 2008). Ainda assim, enquanto que para algumas espécies o número de indícios de presença 

detectado foi superior nas zonas ripárias, como é o caso das espécies obrigatoriamente aquáticas 

(Mustela putoris e Lutra lutra), e de espécies não aquáticas como Geneta geneta, Martes foina, 

Herpestes ichneumon, Sus scrofa, Felis sp. e Erinaceus europaeus, para O.cuniculus, L.granatensis, Vulpes 

vulpes e Meles meles o número médio de indícios é mais elevado na matriz. No entanto, o resultado 

para os lagomorfos poderá espelhar as medidas de gestão cinegética implementadas na área de estudo, 

que visam o aumento da abundância e a proliferação de lagomorfos na área (comu. Pess.), e não ser um 

reflexo directo das preferências de habitat e dos requisitos ecológicos destas espécies. Estas medidas 
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passam pela suplementação de água e alimento, que são, em última instância, as vantagens ecológicas 

mais importantes atribuídas às zonas ripárias. 

No caso dos mamíferos carnívoros, as zonas ripícolas têm vindo a ser apontadas como um habitat 

frequentemente usado pelo grupo, especialmente em matrizes pouco florestadas, tal como evidenciado 

por Virgós (2001) e Matos et al.(2009). No montado, em que a densidade de árvores é tipicamente 

reduzida, esta importância adicional das galerias ripícolas parece ser aplicável. No entanto, a pouco 

densa vegetação arbórea apresentada pela maioria dos sistemas ripários da área de estudo leva a crer 

que o desenvolvimento do estrato arbustivo é relevante para toda a comunidade de mamíferos. A maior 

abundância de pequenos mamíferos nos habitats ripários será provavelmente um factor relevante para 

os predadores que os consomem, especialmente G.geneta, V.vulpes, H.ichneumon e M.foina (Santos et 

al 2007). A maior taxa de uso dos sistemas ripários de qualidade pela maioria das espécies de mamíferos 

carnívoros reveste-se de grande importância na área de estudo, tendo em conta as abundâncias muito 

reduzidas de carnívoros anteriormente obtidas em estudos essencialmente direccionados para os 

habitats da matriz da área de estudo (Gonçalves et al 2008). Ainda assim, seria desejável um estudo 

mais pormenorizado da relevância do estado de preservação dos sistemas ripários para a comunidade 

de mamíferos desta área, pois no presente estudo apenas se comparou a presença ou ausência de 

sistemas ripários classificados de qualidade suficiente, com base na cobertura do estrato arbustivo.  

A estrutura da paisagem mostrou-se também um factor relevante para a diversidade total de mamíferos 

na área de estudo, o que vai ao encontro das evidências encontradas por Rosalino et al (2009). A 

manutenção da heterogeneidade da paisagem num sistema multi-uso, como o da área em estudo, 

maximiza a diversidade de mamíferos, devido ao efeito de complementação entre fragmentos de 

diferentes tipos de habitat (Dunning et al, 1992). Os resultados obtidos suportam a hipotese de que co-

existência de zonas ripárias, enquanto habitats fornecedores de recursos, é vantajosa para a 

manutenção de elevada da biodiversidade (Naiman et al 2005). Também a presença de campos 

agrícolas, que na área de estudo se encontram presentes enquanto arrozais, vinhas, pivots e olivais, 

podem assumir funções idênticas às das zonas ripícolas, no que respeita ao fornecimento de água 

proveniente da irrigação artificial e ao fornecimento de alimentos como frutos, consumidos pela grande 

maioria das espécies de mamíferos, inclusivamente pelos carnívoros (Rosalino e Santos-Reis, 2008). A 

média da razão entre o perímetro e a área foi a variável retida para explicação da riqueza específica 

total, e esta será tanto maior quanto menores forem os fragmentos de habitat e, portanto, quanto 

maior a diversidade de usos do solo. Considerando que esta variável tem um efeito significativo positivo 

sobre a riqueza específica local, esta é favorecida pela heterogeneidade de usos do solo.  

O efeito de diferentes intensidades pastoreio sobre a diversidade da comunidade de mamíferos não é, 

de acordo com os resultados obtidos, significativo. No entanto, a ausência de literatura no que toca à 

influência do pastoreio sobre a comunidade de mamíferos de médio porte, como os carnívoros, não 

permite comparar este resultado com os obtidos noutras áreas. Contudo, sabe-se que as abundâncias 
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de espécies-presa, como os pequenos mamíferos (Torre et al. 2007), são afectadas por elevadas 

intensidades de pastoreio, pelo que  os carnívoros podem ser negativamente afectados pelo pastoreio, 

ainda que de forma indirecta, já que a diminuição da abundância de presas pode afectar de igual forma 

a população de predadores (Korpimaki et al, 1991). Apesar desta possibilidade, a riqueza específica total 

não variou proporcional e inversamente à intensidade de pastoreio, pelo que se depreende que a 

generalidade das espécies não é directamente afectada. O efeito da presença ou ausência de gado sobre 

a riqueza específica total de mamíferos não foi avaliado, devido à inexistência de um número 

significativo de locais de amostragem sem qualquer pressão de pastoreio, pelo que fica em aberto a 

possibilidade de se verificarem diferenças entre o número de espécies detectadas em locais pastoreados 

e não pastoreados. 

5.2 PEQUENOS MAMÍFEROS 

Os resultados obtidos são demonstrativos da relevância dos sistemas ripários para a diversidade e 

abundância de pequenos mamíferos na charneca do Infantado. Assim, tal como outros autores já 

demonstraram, estes habitats suportam uma diversidade de espécies significativamente superior à 

verificada nos habitats envolventes (Doyle, 1990; Falck et al, 2003), facilitada pela maior disponibilidade de 

recursos, como abrigo, água e recursos alimento (herbáceas e frutos, no caso das espécies roedoras, ou 

como invertebrados, para as espécies insectívoras).  As características do solo dos sistemas ripários, tais 

como uma textura mais grosseira e maior capacidade de absorção de água, são também 

frequentemente favoráveis à construção de tocas e túneis (Doyle, 1990). 

Assim, neste trabalho verificou-se que em 20 dos 23 locais de amostragem em zonas ripárias foram 

capturadas pelo menos duas espécies de pequenos mamíferos, sendo que duas das zona ripárias em 

que não se efectuaram capturas, ou em que se capturou apenas uma espécie, apresentam vegetação 

muito esparsa, com apenas algumas silvas a marcarem a diferença entre esses locais e a matriz 

envolvente. Não obstante, a restante zona ripária em que se capturou apenas uma espécie, embora sob 

intensa pressão de pastoreio, apresenta uma estrutura de qualidade razoável, com estratos arbóreo e 

arbustivo bem definidos, pelo que seria espectável a captura de maior número de espécies. Em 

oposição, a regra na matriz foi a captura de apenas uma espécie, registando-se 5 locais com captura de 

duas ou três espécies. 

As três espécies mais expressivas no total das capturas, A. sylvaticus, M. spretus e C.russula, são 

também as mais representativas das zonas mediterrânicas (Cagnin et al 1998). Analisando os padrões de 

distribuição e abundância destas espécies, apenas para A. sylvaticus não se verificam diferenças entre 

zonas ripárias e matriz. Os resultados apoiam as evidências de que A.sylvaticus se comporta como uma 

espécie generalista (Díaz et al 1999),  distribuindo-se quase uniformemente por todos os locais de 

amostragem. A elevada proporção de capturas de A. sylvaticus relativamente às restantes espécies, 

manifestada com especial ênfase na matriz, pode ficar a dever-se à variação sazonal que caracteriza o 
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ciclo de vida da espécie. O seu período de maior abundância ocorre durante os meses mais frios e 

húmidos (Montgomery 1989, Pita et al 2003), com os quais coincidiu a campanha de armadilhagem para 

este estudo.embora seja indicado que durante o início da Primavera, a abundância da espécie já se 

encontra em decréscimo. Por outro lado, as condições ambientais do ano poderão ter sido 

particularmente favoráveis à proliferação desta espécie, já que elevadas flutuações inter-anuais das 

abundâncias de pequenos mamíferos são comummente documentadas (Schmid-Holmes e Drickamer, 

2001); uma produção elevada de bolotas no ano da amostragem pode ter favorecido A.sylvaticus, que 

responde positivamente à disponibilidade de bolotas (Watts, 1969) 

Verificou-se que a abundância relativa do conjunto das espécies capturadas é significativamente 

superior noa siatemas ripários, embora A. sylvaticus constitua uma grande fracção deste total pelo que 

se evidencia a importância do contributo das restantes espécies para a comunidade de pequenos 

mamíferos da área, já que a abundância total e a da espécie dominante respondem de formas 

diferentes à presença de sistemas ripários. Contrariamente a A. sylvaticus, as abundâncias de M. spretus 

e C.russula são significativamente superiores nas zonas ripárias, relativamente à matriz, sendo a maior 

abundância de M. spretus nas zonas ripícolas ainda mais expressiva do que a de C.russula, como se 

verifica pela grande proporção de capturas de M. spretus sistemas ripários. Não obstante as razões 

motivadoras de maiores abundâncias observadas nas zonas ripárias, adiante discutidas, a elevada 

precipitação registada durante as semanas de armadilhagem das zonas ripárias (comprovada pela 

elevada correlação obtida entre as variáveis “zona ripária” e “média da humidade máxima semanal” (r= 

o,805)), pode ter contribuído para este resultado, na medida em que a inundação dos refúgios obriga a 

uma maior movimentação dos animais. Consequentemente, a probabilidade de captura é maior nestes 

casos, o que pode ter inflacionado as capturas neste habitat. 

A associação de C.russula aos aos habitats ripários pode justificar-se pelas elevada taxa metabólica da 

espécie, que a obriga a recorrer a estratégias de retenção de energia térmica (Genould, 1985), o que, 

durante a época fria, pode ser mais facilmente conseguido nos sistemas ripários, dada a regulação das 

temperaturas nestes habitats (Naiman et al 2005, Kondolf et al 1996). Estas apresentam cobertura 

vegetal mais densa do que a matriz, o que funciona como protecção contra flutuações térmicas 

abruptas, reduzindo o gasto de energia para regulação térmica (Doyle, 1990). A vegetação das zonas 

ripárias suporta ainda abundâncias mais elevadas de artrópodes do que a matriz (Gregory et al 1991), 

pelo que a ocorrência de C.russula é favorecida nestes habitats, pois trata-se de uma espécie 

insectívora. 

Foi surpreendente a pequena expressividade de M. spretus, em especial na matriz, onde a espécie 

representou cerca de 4% do total de indivíduos capturados, dado que M. spretus a espécie mais 

capturada em vários estudos na região mediterrânica (e.g. Muñoz e Bonal, 2007, Rosalino et al 2009)). 

Este facto pode ser justificado pelas acentuadas flutuações sazonais da abundância de M. spretus, que 

parece ser mais abundante na estação quente e seca, na região do Alentejo (Pita et al, 2003), onde as 
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condições ambientais e climáticas se assemelham às da área estudada, bem como pela produtividade do 

ano, que é função das condições ambientais registadas, como os níveis de precipitação e as 

temperaturas. No entanto, em algumas das zonas ripárias amostradas registaram-se valores abundância 

desta espécie bastante elevados, representando M. spretus uma fração muito mais significativa do total 

das capturas do que nos locais de amostragem da matriz. Verificou-se ainda que uma maior abundância 

de M.spretus nas zonas ripárias se fazia geralmente acompanhar  de uma a atenuação da dominância de 

A.sylvaticus. A competição entre espécies de pequenos mamíferos, conduzindo à expulsão de uma das 

espécies, encontra-se documentada (Manson et al 1999), pelo que é provável que exista competição 

inter-específica pelo alimento, já que ambas as espécies são roedoras 

 Os resultados sugerem que a presença de zonas ripárias é mitigadora de uma redução drástica sazonal 

da abundância de M. spretus ou das repercussões de um ano de reduzida produtividade. A associação 

desta espécie aos habitats ripários parece ainda ser justificada pelas suas preferências ecológicas, como 

vegetação densa e alta, em que arbustos ou madeira morta proporcionem cobertura adicional (Gray et 

al 1998). No entanto, de forma a esclarecer se a reduzida representatividade de M.spretus na matriz se 

deve em parte à redução da sua abundância na época mais fria e húmida, às características da 

produtividade do ano ou se fica a dever-se exclusivamente a constrangimentos ecológicos inibidores de 

presença mais generalizada e de maiores abundâncias da espécie na matriz, seria desejável efectuar 

uma amostragem semelhante durante o Verão, e repeti-la num ano em que as condições 

meteorológicas e ambientais difiram das do ano em estudo.  

Os resultados da modelação para a abundância ou distribuição de cada espécie, e para o total das 

espécies, de pequenos mamíferos parecem ser concordantes com os resultados obtidos no que respeita 

aos efeitos da presença de sistemas ripários, ainda que a variável presença sistema ripário não tenha 

sido retida em todos os modelos finais. De notar que o resultado da modelação para a abundância total 

de pequenos mamíferos espelha maioritariamente os factores determinantes para A.sylvaticus e 

M.spretus, já que estas espécies, particularmente A.sylvaticus, representam a quase totalidade da 

amostra. A cobertura média de arbustos no local de amostragem é uma das variáveis que maior 

influência tem sobre a abundância de A. sylvaticus, bem como sobre a presença de M.spretus. 

Considerando que as zonas ripícolas, quando bem desenvolvidas e estruturadas, são caracterizadas por 

uma densidade de arbustos superior à da matriz, a qual é suportada por uma disponibilidade hídrica 

mais elevada, estes habitats serão favoráveis aos pequenos mamíferos. A dependência da cobertura de 

arbustos por parte dos pequenos mamíferos passa essencialmente pela protecção contra predadores 

(Torre et al 2007). No caso das zonas ripárias da área de estudo, os arbustos mais abundantes e 

frequentes são nitidamente as silvas (Rubus sp.). A estrutura deste arbusto, cuja área de cobertura ao 

nível do solo é tipicamente alargada, pode ser especialmente favorável à protecção contra predadores 

de maior porte (Gray et al, 1998; Price 1984). Uma maior cobertura de vegetação pode estar ainda 

correlacionada com maior disponibilidade de recursos alimentares, com o favorecimento da 
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conservação da energia térmica, evitando a perda de calor (Price, 1984) e com a redução dos encontros 

directos entre indivíduos, o que pode evitar a hostilidade intraespecífica (Gray et al, 1998). Apesar da 

abundância de A.sylvaticus ser determinada pela cobertura de arbustos, a sua distribuição generalizada 

na área de estudo parece indicar que zonas com pouca cobertura arbustiva não são impeditivas da sua 

presença.  

A associação positiva da abundância total de pequenos mamíferos e de A.sylvaticus com a abundância 

de carnívoros é indicativa de que estas aumentam proporcionalmente, pelo que a abundância de 

carnívoros parece ser favorecida por elevadas abundância de A.sylvaticus. Sendo esta a espécie mais 

abundante na área de estudo, deverá ser também a mais consumida pelos predadores considerados 

nesta análise (G.genetta, V.vulpes, H.ichneumon e M.foina), cujo consumo de pequenos mamíferos  se 

sabe ser relevante (Santos et al 2007), e especialmente por G.geneta,pois A.sylvaticus é sua presa mais 

frequente (Sánches et al, 2008) . Poder-se-ia esperar que uma maior abundância de predadores tivesse 

impactos negativos sobre a abundância de presas; porém, estudos prévios realizados na área de estudo 

(Gonçalves et al, 2008), indicam que os predadores se encontram geralmente em reduzida abundância, 

o que pode justificar a ausência de efeitos redutores da abundância de pequenos mamíferos por 

predação. 

A composição, variabilidade e complexidade das manchas de habitat na envolvente do local de 

amostragem são parâmetros determinantes, nomeadamente para a abundância total de pequenos 

mamíferos e para a presença de M.spretus. A abundância do total das espécies de pequenos mamíferos 

parece ser favorecida pela diversidade da paisagem, já que esta se traduz numa maior diversidade de 

recursos. Assim, quanto menor for a “mediana do tamanho dos fragmentos”, maior será o número de 

fragmentos na área envolvente considerada nesta análise e, consequentemente, maior a diversidade 

correspondente. Considerando que o “desvio padrão do tamanho dos fragmentos” é igualmente 

significativo, com efeito negativo sobre a abundância total, será favorável que as manchas de diferentes 

usos do solo sejam, para além de pequenas, de tamanhos semelhantes entre si. A distribuição de 

M.spretus é também influenciada pelo contexto da paisagem. A variável “média de orla dos fragmentos” 

tem efeito negativo sobre a sua ocorrência, sendo que quanto menor for o valor assumido por esta 

variável, maior será a diversidade de elementos da paisagem e, consequentemente, maior a diversidade 

de recursos. Este resultado é coincidente com o obtido por Bowman et al (2000) para espécies norte 

americanas. Contrariamente ao que seria de esperar, pois a estrutura da paisagem é indicada em vários 

estudos como determinante da riqueza e diversidade específicas (Rosalino et al 2009; Silva et al 2005; 

Lomolino e Perault 2001), as variáveis mais significativas para a diversidade de pequenos mamíferos não 

incluem métricas da diversidade nem de composição da paisagem. Este resultado deve-se 

provavelmente ao já de si não muito elevado número de espécies de pequenos mamíferos que, por 

constrangimentos biogeográficos, podem potencialmente ocorrer na área de estudo, e cujos requisitos 

ecológicos não são suficientemente diversificados para responder positivamente à variabilidade de 



                                33 

 

recursos proporcionada pela diversidade da paisagem em análise. Para além disso, o método de 

amostragem pode não ter sido suficientemente eficaz para todas as espécies. Por outro lado, a 

amostragem não foi direccionada de forma a incluir proporcionalmente toda a diversidade de usos do 

solo, tendo ficado excluídos da amostra, por exemplo, os terrenos agrícolas presentes na área (arrozais, 

olivais e vinhas) os eucaliptais e o acacial. 

As capturas de M. cabrerae, M. lusitaniscus e R. norvegicus ocorreram apenas em zonas ripárias, facto 

que vem consolidar a relevância destes habitats para a manutenção e incremento da riqueza específica. 

No entanto,as capturas destas espécies foram tão reduzidas que se torna difícil a identificação de 

preferências de habitat. No caso de M. lusitanicus, as capturas poderão ser de carácter ainda mais 

aleatório, já que os dois indivíduos capturados foram-no no mesmo local e na mesma noite de 

armadilhagem. Considerando que a estrutura da vegetação da zona ripária em que se verificaram as 

capturas desta espécie se encontra extremamente degradada, a assumpção de que existe uma 

associação da espécie com o habitat ripário é muito frágil. No entanto, esta espécie encontra-se 

associada a reduzida cobertura de vegetação, o que vai de encontro às características do local, e a solos 

pouco profundos (Borghi et al 1992) Como já referido, uma amostragem mais exaustiva desta espécie 

deveria recorrer a técnicas de armadilhagem diferentes da utilizada, como armadilhas subterrâneas. 

Os indivíduos da espécie R.norvegicus foram capturados em dois locais de amostragem pertencentes à 

mesma zona ripária, cuja galeria ripícola bem estruturada e desenvolvida é ímpar na área de estudo. 

Esta espécie tem vindo a ser identificada em sítios húmidos, facto que justifica a sua presença nos locais 

de captura (Harper et al, 2005). 

No caso de M.cabrerae, a sua presença nas zonas ripárias é justificável pelos requisitos ecológicos 

apresentados pela espécie que incluem densa cobertura herbácea que se mantenha verde todo o ano, 

especificamente de gramíneas e juncos (Fernández-Salvador, 1998), características que, no contexto dos 

locais amostrados na área de estudo, mais facilmente se reúnem na proximidade de zonas ripárias. 

 Apenas as abundâncias de M.spretus e A.sylvaticus diferem significativamente em função da presença 

ou ausência prolongada de pastoreio, pelo que estas espécies parecem ser mais sensíveis à presença de 

gado a longo prazo do que a de C.russula. No entanto, alguns dos locais pastoreados desde Dezembro 

de 2005 foram vedados ao pastoreio ou simplesmente não foram usados para esta prática na época de 

pastoreio anterior à armadilhagem, não se verificando em nenhum dos locais de amostragem o inverso, 

ou seja, a inclusão de gado em locais anteriormente não pastoreados. A análise da resposta das espécies 

de pequenos mamíferos à presença ou ausência de pastoreio apenas durante a última época,  revela 

que a abundância de A. sylvaticus deixa de diferir significativamente. Este resultado parece indicar que a 

abundância de A. sylvaticus não aumentou nesses locais, o que se encontra apoiado pela inexistência de 

diferenças significativas entre a abundância de A.sylvaticus nos locais recentemente vedados ao 

pastoreio e os que continuaram a ser expostos a essa pressão. Daqui se depreende que esta espécie 
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apresenta uma grande sensibilidade ao pastoreio por gado bovino, e apresenta mais dificuldades em 

repor rapidamente os efectivos populacionais depois da abolição do pastoreio do que M.spretus. No 

entanto, não se registaram diferenças significativas ao nível das abundâncias entre os locais 

recentemente vedados, os que nunca foram pastoreados e os que sempre o foram, pelo que esta 

possibilidade não pode ser confirmada. Ainda assim, A. sylvaticus e M. spretus encontram-se perto do 

limiar de significância, provavelmente reflectindo as diferenças para os locais com presença ou ausência 

de pastoreio acumulado. De notar que o reduzido número – 5 – de locais retirados ao pastoreio no ano 

anterior não confere muita robustez a estas análises. Assim, seria desejável uma monitorização contínua 

e extensiva a todos os locais recentemente vedados, a qual possibilitaria a comparação directa das 

abundâncias obtidas ao longo da escala temporal, de forma a determinar o período necessário à 

recuperação  destes impactos pela comunidade de pequenos mamíferos e por cada uma das espécies. 

No caso de C.russula, e apesar de não verificarem abundâncias significativamente inferiores nos locais 

pastoreados relativamente aos não pastoreados, a presença da espécie é directamente influenciada 

pela intensidade de pastoreio a curto prazo.. Assim, o efeito do pastoreio sobre C.russula poderá ser 

limitativo da sua distribuição mas não da sua abundância nos locais onde ocorre, contrariamente ao que 

acontece para M. spretus, cuja abundância é influenciada, mas cujas variáveis determinantes da 

presença ou ausência não incluem o pastoreio. Assim, pode acontecer que C.russula seja favorecida por 

níveis reduzidos / moderados de pastoreio, que não alterem drasticamente as características do habitat 

(como a densidade de arbustos) a ponto de impedir a ocorrência da espécie, mas que favoreçam o 

aumento da disponibilidade e diversidade de alimento, nomeadamente de invertebrados (insectos) 

coprófagos (Piñero e Avila, 2003) 

No entanto, individualizando as sub-amostras da matriz e zonas ripárias evidencia-se que os efeitos da 

presença de pastoreio se fazem sentir apenas na matriz para a abundância total de pequenos mamíferos 

e de A.sylvaticus. Este resultado parece ser demonstrativo do efeito de mitigação dos impactos do 

pastoreio pelas zonas ripárias, já que a vegetação ripícola, quando suficientemente bem estruturada e 

com altura suficiente, de modo a não ser ela própria destruída pelo pastoreio, providencia abrigo e 

refúgio para os pequenos mamíferos dos impactos directos da presença de gado, nomeadamente o 

pisoteio. Porém, para que este efeito o se mantenha é necessário que a gestão do pastoreio nessas 

zonas seja ponderada, de forma a evitar a destruição da vegetação. A vegetação da matriz, geralmente 

mais esparsa que a dos sistemas ripícolas, não será tão eficaz neste sentido. Nesta análise, não se 

verificaram diferenças significativas para a abundância de M.spretus, facto que pode ficar a dever-se a 

uma amostra demasiado reduzida desta espécie na matriz, . A confirmação deste efeito também para a 

espécie M.spretus poderia ser solucionada através de amostragem no período de verão, em que a 

espécie sofre um incremento da abundância e em que se poderia esperar, portanto, que a sua 

distribuição fosse mais alargada à matriz. No entanto, o resultado desta análise poderá não ser 

totalmente fiável, uma vez que para a amostra obtida nas zonas ripárias, contrariamente à obtida na 
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matriz, o número de locais de presença (n=20) e ausência (n=3) de pastoreio não são equivalentes. Para 

confirmar o efeito de mitigação dos impactos do pastoreio pela vegetação ripícola, a sub-amostragem 

de locais com presença e ausência de gado deveria ser equivalente também para as zonas ripárias. Este 

facto consiste portanto num constrangimento à análise a evitar em futuros estudos, recorrendo, se 

possível, a um desenho experimental que pondere este eventual efeito. 

A abundância de pequenos mamíferos não parece, contudo, ser afectada pelas diferentes intensidades 

de pastoreio. Este resultado vai contra o obtido por Evans (2006), de que abundância de pequenos 

mamíferos diminui directa e proporcionalmente à intensidade de pastoreio, sendo tanto menor quanto 

maior é a pressão de pastoreio. Assim, a presença de gado, mais do que a intensidade de pastoreio que 

se verifica, parece ser determinante na abundância dos pequenos mamíferos na área de estudo. 

5.3 LIMITAÇÕES DOS DADOS 

Apesar dos resultados positivos obtidos para a generalidade dos efeitos que se pretendiam testar neste 

trabalho, alguns dos constrangimentos enfrentados impediram uma maior e mais favorável robustez 

dos mesmos. No caso dos pequenos mamíferos, seria vantajosa a repetição noutras épocas do ano da 

amostragem efectuada, em especial para avaliação da situação da espécie Mus spretus na área de 

estudo, já que, e de acordo com a literatura disponível, a época de armadilhagem coincidiu com a época 

do ano em que a abundância populacional é mais reduzidaconsiderando a variação sazonal típica da 

espécie. A repetição da amostragem para os restantes grupos na época mais quente e seca poderia 

reforçar os resultados obtidos, para além do eventual adicionamento de informação útil, já que nesta 

época os mamíferos se encontram mais activos. Adicionalmente, a unidade de amostragem considerada 

neste estudo, em que cada local de amostragem para determinação da riqueza total de mamíferos se 

concentrou numa área de 1km
2
, é provavelmente demasiado reduzida para garantir a independência 

entre locais de amostragem. Embora se tenha assegurado a independência dos locais a nível estatístico, 

sabe-se que a área vital de algumas das espécies consideradas ultrapassa largamente a unidade de 

amostragem considerada. Porém, considerando a área total e a diversidade da paisagem na área de 

estudo, a heterogeneidade dos talhões de pastoreio e a variabilidade dos cursos de água, foi necessário 

considerar para este estudo uma unidade mais pequena que o desejável para a obtenção de resultados 

robustos, tendo em conta a elevada mobilidade dos carnívoros e do artiodáctilo detectados na área de 

estudo. 

 As dificuldades e ambiguidades associadas à técnica de determinação da abundância de carnívoros, 

lagomorfos e javali, nomeadamente na identificação dos indícios de presença, e que se traduzem em 

pouca robustez na determinação dos IQA’s associadas, à lacuna na repetição da amostragem efectuada, 

são constrangimentos à análise da variação da abundância relativa destas espécies em função da 

intensidade de pastoreio 
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6. IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO E CONSERVAÇÃO 

Os resultados enfatizam a importância da preservação das zonas ripárias para a manutenção de níveis 

superiores de biodiversidade, no contexto da paisagem multi-uso mediterrânica. Estes habitats parecem 

relevantes para a comunidade de mamíferos já que, sendo bastante distintas da matriz envolvente, 

comportam níveis de diversidade e abundância de recursos superiores aos da matriz, o que promove o 

seu uso por parte dos mamíferos. Os dados sugerem que o factor mais relevante para os pequenos 

mamíferos será a maior cobertura de arbustos encontrada nos sistemas ripários, comparativamente 

com a matriz, e todos os recursos que daí advém, como alimento e refúgio. A diversidade de usos e 

práticas que habitualmente estão implementados num sistema agro-silvo-pastoril, aliadas às 

características intrínsecas do clima mediterrânico, poderão afectar a qualidade ecológica dos habitats da 

matriz (concretamente o montado) e diminuir a sua utilização pelos mamíferos. A aridez típica desta 

região ressalta a importância da manutenção da estrutura da vegetação ripícola, que poderá funcionar 

como um reduto para este grupo.  

Embora não tenha sido possível averiguar se o efeito da presença de pastoreio para a comunidade total 

de mamíferos é relevante, ressalta dos resultados obtidos para as espécies de pequenos mamíferos que 

a presença de pastoreio, mais do que a intensidade com que é praticado, afecta directamente este 

grupo. Ainda que seja possível que níveis moderados de pastoreio favoreçam algumas das espécies 

(nomeadamente as insectívoras), outras parecem ser extremamente sensíveis ao pastoreio e 

inclusivamente apresentam dificuldades na reposição dos efectivos após a exclusão do pastoreio de 

locais onde anteriormente estava presente. Assim, de forma a manter esta prática, tão característica do 

tipo de biótopo em questão, e a possibilitar a sua rentabilização, sugere-se que sejam criadas áreas 

livres de pastoreio, em que se exclua totalmente o gado bovino. Esta estratégia permite que, nessas 

zonas, a vegetação e o solo não sejam directamente afectados pelo pisoteio e herbivoria pelo gado, 

passando a reunir as condições necessárias ao seu uso por parte dos pequenos mamíferos. Os restantes 

grupos saem igualmente favorecidos, de forma directa ou indirecta. Os lagomorfos tirarão vantagens 

directas destas áreas vedadas ao pastoreio, pois partilham alguns requisitos ecológicos com os 

pequenos mamíferos, tais como o tipo de recursos alimentares e a necessidade de construção de tocas 

subterrâneas. Os carnívoros, que representam uma grande fatia da diversidade total de mamíferos da 

região, poderão recorrer a essas áreas para alimentação, concretamente aqueles cuja base da dieta são 

os pequenos mamíferos. 

Uma solução já em implementação na área de estudo é a vedação ao pastoreio das zonas ripárias, 

nomeadamente aquelas que se apresentam mais degradadas. Esta medida permite a conservação 

desses habitats, já que reduz a pressão sobre eles exercida e consequentemente favorece a manutenção 

de uma estrutura da vegetação de qualidade, providenciando paralelamente áreas em que o pastoreio 

esteja ausente, para as espécies sensíveis a essa pressão. 
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8. ANEXOS 
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Anexo I 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E CARTA DOS USOS DO SOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda dos usos do solo 

A Social – zonas humanizadas; Aca – acacial; Agua – albufeiras ou charcos; Arr- arrozal; AutoEstrada – Auto-estrada;  Euc- eucaliptal; Falta informação – uso do solo desconhecido; Inertes – zona 

de exploração de inertes (pedreira); Mat – zonas de matos pouco intervencionados; MontDens – Montado com elevada densidade de Q.suber; MontEsp – montado com reduzida densidade de 

Q.suber; MontMatAgreg – montado com cobertura arbustiva distribuída sob a copa de Q.suber; MontMatDens – montado com cobertura arbustiva densa; MontMatEsp – montado com 

cobertura arbustiva esparsa; Mx – povoamentos mistos de Q.suber e Pinus sp.; MxMat – povoamentos mistos com cobertura arbustiva densa; MxMatEsp – povoamentos mistos com cobertura 

arbustiva esparsa; Ol_Intens – olival de exploração intensiva; Ol_Superint – olival de exploração super intensiva; Pivot – zonas de culturas diversas com rega artificial; Veg_espMat – zonas de 

cobertura arbustiva espontânea; Vinha – vinhas; ZAberta – zonas abertas, sem coberto vegetal; ZAlag – zonas alagadiças. 



                                44 

 

Anexo II 

CORRELAÇÕES DE SPEARMAN ENTRE AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES DAS ANÁLISES DE PEQUENOS MAMÍFEROS 

    
past_080

9 
intens_pa
st_0809 past_cum 

intens_pa
st_cum Sripario alt_arbor cob_arbo alt_arbus alt_her 

temp_ma
x 

temp_mi
n 

temp_me
d 

hum_ma
x hum_min DO IDS 

past_0809 Correlation 
Coefficient 

1,000 ,975 ,815 ,789 ,279 -,009 -,110 ,011 ,270 -,377 -,128 -,307 ,198 ,356 ,118 ,437 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,061 ,951 ,465 ,940 ,069 ,010 ,396 ,038 ,188 ,015 ,433 ,002 

intens_past_0809 Correlation 
Coefficient 

 1,000 ,834 ,810 ,244 ,006 -,125 -,036 ,225 -,366 -,077 -,273 ,192 ,378 ,089 ,422 

Sig. (2-tailed)  . ,000 ,000 ,102 ,966 ,406 ,815 ,133 ,012 ,610 ,066 ,200 ,010 ,554 ,003 

past_cum Correlation 
Coefficient 

  1,000 ,978 ,176 -,157 -,242 -,099 ,169 -,462 ,024 -,231 ,011 ,404 -,096 ,290 

Sig. (2-tailed)   . ,000 ,241 ,298 ,106 ,515 ,262 ,001 ,873 ,123 ,943 ,005 ,524 ,051 

intens_past_cum Correlation 
Coefficient 

   1,000 ,180 -,120 -,222 -,089 ,183 -,485 ,007 -,247 -,004 ,387 -,116 ,278 

Sig. (2-tailed)     ,231 ,427 ,139 ,558 ,224 ,001 ,963 ,098 ,980 ,008 ,443 ,062 

Z_ripária Correlation 
Coefficient 

    1,000 -,110 -,157 ,758 ,847 -,446 -,484 -,769 ,806 ,509 ,614 ,727 

Sig. (2-tailed)      ,468 ,297 ,000 ,000 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

alt_arbor Correlation 
Coefficient 

     1,000 ,747 -,089 ,088 ,326 -,315 -,080 ,159 -,391 ,215 ,069 

Sig. (2-tailed)       ,000 ,556 ,560 ,027 ,033 ,597 ,290 ,007 ,152 ,647 

cob_arbo Correlation 
Coefficient 

      1,000 ,007 ,035 ,206 -,190 -,052 ,058 -,272 ,223 ,086 

Sig. (2-tailed)        ,963 ,815 ,170 ,206 ,733 ,702 ,067 ,135 ,570 

alt_arbus Correlation 
Coefficient 

       1,000 ,564 -,175 -,394 -,476 ,606 ,195 ,635 ,560 

Sig. (2-tailed)         ,000 ,245 ,007 ,001 ,000 ,194 ,000 ,000 

alt_her Correlation 
Coefficient 

        1,000 -,342 -,583 -,810 ,738 ,318 ,492 ,621 

Sig. (2-tailed)          ,020 ,000 ,000 ,000 ,032 ,001 ,000 

temp_max Correlation 
Coefficient 

         1,000 -,013 ,548 -,116 -,849 ,067 -,365 

Sig. (2-tailed)           ,934 ,000 ,441 ,000 ,659 ,013 

temp_min Correlation 
Coefficient 

          1,000 ,763 -,739 ,152 -,305 -,331 

Sig. (2-tailed)            ,000 ,000 ,314 ,039 ,025 
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temp_med Correlation 
Coefficient 

           1,000 -,749 -,403 -,325 -,554 

Sig. (2-tailed)             ,000 ,006 ,027 ,000 

hum_max Correlation 
Coefficient 

            1,000 ,286 ,612 ,632 

Sig. (2-tailed)              ,054 ,000 ,000 

hum_min Correlation 
Coefficient 

             1,000 ,078 ,468 

Sig. (2-tailed)               ,605 ,001 

DO Correlation 
Coefficient 

              1,000 ,747 

Sig. (2-tailed)                ,000 

IDS Correlation 
Coefficient 

               1,000 

Sig. (2-tailed)                . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estão representadas as variáveis cujas correlações foram significativas, para o patamar de significância considerado (r > 0,7 ou r < -0,7). As restantes variáveis em análise não apresentaram 

correlações significativas.  

LEGENDA: Past_0809 – pressão de pastoreio na época anterior à armadilhagem; Intes_past_0809 – nível de intensidade de pastoreio na época anterior à armadilhagem; past_cum – pressão de 

pastoreio acumulado; intens_past_cum – nível de intensidade de pastoreio  acumulado; Sripario – amostragem em sistemas ripários; alt_arbo – altura média do estrato arbóreo no local de 

armadilhagem; cob_arbo – percentagem de cobertura média do estrato arbóreo no local de armadilhagem; alt_arbus- altura média do estrato arbustivo no local de armadilhagem; alt_herb - 

altura média do estrato herbáceo no local de armadilhagem; temp_max – média das temperaturas máximas diárias durante a semana de armadilhagem; temp_min – média das temperaturas 

mínimas diárias durante a semana de armadilhagem; temp_med – média das temperaturas médias diárias registadas durante a semana de armadilhagem; hum_max – média da humidade 

máxima diária durante a semana de armadilhagem; hum_min – média da humidade mínima diária durante a semana de armadilhagem; DO – densidade de orla no buffer envolvente da linha de 

armadilhas; IDS – índice de diversidade de Shanon das manchas correspondentes a diferentes usos do solo no buffer envolvente da linha de armadilhas 
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Anexo III 

MODELOS UNIVARIADOS DA ABUNDÂNCIA TOTAL, ABUNDÂNCIA DE A.SILVATICUS, OCORRÊNCIA DE M.SPRETUS E C.RUSSULA
 

 
Abundância pequenos mamíferos Abundância Apodemus sylvaticus Ocorrência Mus spretus Ocorrência Crocidura russula 

 
Efeito p-value Efeito p-value Efeito p-value Efeito p-value 

IQA carnivoros + ,016 + ,026 + ,933 + ,247 

IQA OC_LG + ,463 + ,231 - ,431 + ,056 

IQA TO_ML_MD - ,514 - ,235 - ,153 - ,100 

IQA SS + ,964 - ,460 + ,541 - ,274 
Past_0809 - ,212 - ,339 + ,689 - ,202 

Intens past 0809 - ,120 - ,211 + ,519 - ,117 

Past cum - ,048 - ,113 + ,207 - ,213 

Intens past cum - ,042 - ,086 + ,379 - ,124 

Sripário + ,018 0 ,112   ,093 + ,015 

Alt arboreo - ,773 + ,963 - ,474 + ,823 
% cob arboreo + ,558 + ,304 - ,546 - ,873 
Alt arbustivo + ,000 + ,001 + ,004 + ,014 

% cob arbustivo + ,000 + ,000 + ,055 + ,031 

Alt herbaceo + ,057 + ,095 + ,053 + ,016 

% cob herbaceo - ,005 - ,015 + ,915 - ,241 

% cob mt morta + ,731 + ,300 - ,020 + ,865 

% cob solo nu - ,704 - ,776 - ,898 - ,755 
% cob pedra + ,367 + ,213 - ,584 + ,291 
% cob mus/liq + ,413 + ,297 + ,493 + ,664 
Temp max + ,487 + ,222 - ,404 + ,956 
Temp min - ,553 - ,760 + ,927 - ,212 
Temp media 0 ,999 - ,576 - ,377 - ,532 
Hum max + ,028 + ,078 + ,321 + ,239 

Hum min + ,676 0 ,999 + ,140 + ,647 

AC - ,003 - ,013 - ,325 - ,333 

Med - ,003 - ,007 - ,037 - ,157 

PSSD - ,009 - ,317 - ,928 - ,687 

ED + ,000 + ,005 + ,014 + ,025 

MPE - ,006 - ,063 - ,002 - ,048 

MSI + ,230 + ,089 + ,395 + ,456 

MPFD + ,886 + ,970 + ,824 - ,881 
SDI + ,034 + ,307 + ,001 + ,180 
SEI - ,377 - ,310 + ,600 + ,904 

Matos + ,238 + ,137 - ,356 + ,749 

Mont veg densa - ,729 - ,845 - ,826 - ,553 

Mont veg esp - ,032 - ,045 - ,604 + ,203 

MX + ,140 + ,186 + ,431 + ,774 

Pinhal - ,571 + ,474 + ,376 - ,633 
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LEGENDA ANEXOS III e IV: 

IQA carnívoros – soma dos IQA das 4 espécies predadoras de pequenos mamíferos; Past_0809 - 

pressão de pastoreio na época anterior à armadilhagem; Intes_past_0809 – nível de intensidade 

de pastoreio na época anterior à armadilhagem; Past_cum – pressão de pastoreio acumulado; 

Intens_past_cum – nível de intensidade de pastoreio acumulado; Sripario – amostragem em 

sistemas ripários; alt_arboreo – altura média do estrato arbóreo no local de armadilhagem; % 

cob arboreo – percentagem de cobertura média do estrato arbóreo no local de armadilhagem; 

Alt arbustivo- altura média do estrato arbustivo no local de armadilhagem; % cob arbustivo – 

percentagem de cobertura do estrato arbustivo; alt herbaceo - altura média do estrato herbáceo 

no local de armadilhagem; %cob herbabeo - percentagem de cobertura do estrato herbáceo; 

%cob mt morta – percentagem de cobertura de manta morta; %cob solo nu – percentagem de 

cobertura de solo nu; %cob pedra – percentagem de cobertura de pedra; %cob mus/liq. – 

percentagem de cobertura de musgos e líquenes; temp max – média das temperaturas máximas 

diárias durante a semana de armadilhagem; temp min – média das temperaturas mínimas diárias 

durante a semana de armadilhagem; temp med – média das temperaturas médias diárias 

registadas durante a semana de armadilhagem; hum max – média da humidade máxima diária 

durante a semana de armadilhagem; hum min – média da humidade mínima diária durante a 

semana de armadilhagem; CA – área da classe; MedDM – mediana da dimensão das manchas de 

habitat; DesvPDM – desvio padrão das dimensão das manchas; DO- densidade de orla; OMM- 

orla média das machas; IMF- índice médio da forma; DFMM – distancia fractal média das 

manchas; IDS – índice de diversidade de Shanon das manchas correspondentes a diferentes usos 

do solo no buffer envolvente da linha de armadilhas; IES – índice de evenness de Shanon;  Matos 

– área de zonas de matos no buffer; Mont cob Dens – montado com cobertura arbórea e 

arbustiva densa; Mont cob Esp – montado com cobertura arbórea e arbustiva esparsa; MX – 

povoamentos mistos; Pinhal – pinhais mansos ou bravos. 

Modelos Lineares Generalizados Univariados para a riqueza específica de pequenos mamíferos. A s variáveis retidas para o modelo multivariado encontram-se assinaladas a cinza-escuro. As variáveis 

cujo p-value era abaixo do patamar de significância assumido (p < 0,2) mas que apresentam correlações significativas com variáveis cujo modelo univariado foi mais significativo, foram excluídas da 

análise e encontram-se representadas a cinza-claro. 

Anexo IV 

MODELOS UNIVARIADOS DA RIQUEZA ESPECÍFICA DE PEQUENOS MAMÍFEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riqueza específica de pequenos mamíferos 

 
Efeito p-value 

IQA carnivoros + 0,300 
Past_0809 0 ,949 
Intens past 0809 + ,721 
Past cum + 0,405 
Intens past cum + 0,510 

Sripario + ,000 

Alt arboreo - ,869 
% cob arboreo - ,857 
Alt arbustivo + ,000 

% cob arbustivo + ,004 

Alt herbaceo + ,000 
% cob herbaceo - ,557 

% cob mt morta - ,080 

% cob solo nu - ,608 
% cob pedra + ,771 
% cob mus/liq + ,703 
Temp max - ,240 
Temp min - ,449 
Temp media - ,080 
Hum max + ,311 

Hum min + ,036 

AC - ,293 

MedDM - ,006 

DesvPM - ,526 

DO + ,000 

OMM - ,000 

IMF + ,396 
DFMM + ,825 
IDS + ,000 
IES + ,655 
Matos - ,564 
Mont cob Densa + ,897 
Mont cob Esp - ,899 
MX - ,450 
Pinhal - ,218 
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past_cum 
intens_past

_cum past_0809 
intens_pas

t_0809 MPS PSCOV PSSD ED AWMSI MPAR MPFD AWMPFD SDI SEI 

past_cum_square Correlation 
Coefficient 

1,000 ,940 ,880 ,871 ,278 ,290 ,337 -,253 ,112 ,059 ,205 -,070 ,188 ,256 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,106 ,091 ,048 ,143 ,523 ,735 ,237 ,691 ,278 ,137 

intens_past_cum Correlation 
Coefficient 

 1,000 ,825 ,831 ,252 ,211 ,281 -,191 ,176 ,105 ,223 ,001 ,182 ,290 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,145 ,223 ,102 ,271 ,312 ,548 ,197 ,997 ,295 ,091 

past_0809_square Correlation 
Coefficient 

  1,000 ,962 ,174 ,165 ,219 -,104 ,195 ,005 ,195 ,035 ,304 ,350 

Sig. (2-tailed)    ,000 ,316 ,344 ,207 ,553 ,261 ,979 ,261 ,844 ,076 ,039 

intens_past_0809 Correlation 
Coefficient 

   1,000 ,183 ,147 ,209 -,135 ,082 -,010 ,121 -,048 ,259 ,290 

Sig. (2-tailed)     ,292 ,401 ,228 ,439 ,638 ,954 ,488 ,786 ,133 ,091 

MPS Correlation 
Coefficient 

    1,000 ,349 ,875 -,875 -,216 -,121 -,230 -,582 -,534 -,152 

Sig. (2-tailed)      ,040 ,000 ,000 ,213 ,490 ,184 ,000 ,001 ,382 

PSCOV Correlation 
Coefficient 

     1,000 ,713 -,531 -,053 ,221 ,287 -,321 -,183 -,192 

Sig. (2-tailed)       ,000 ,001 ,764 ,203 ,095 ,060 ,292 ,268 

PSSD Correlation 
Coefficient 

      1,000 -,883 -,160 -,022 -,034 -,562 -,459 -,152 

Sig. (2-tailed)        ,000 ,360 ,898 ,848 ,000 ,006 ,383 

ED Correlation 
Coefficient 

       1,000 ,522 ,135 ,304 ,839 ,550 ,246 

Sig. (2-tailed)         ,001 ,438 ,075 ,000 ,001 ,155 

AWMSI Correlation 
Coefficient 

        1,000 ,333 ,531 ,877 ,340 ,260 

Sig. (2-tailed)          ,050 ,001 ,000 ,046 ,132 

MPAR Correlation 
Coefficient 

         1,000 ,742 ,224 ,025 -,210 

Sig. (2-tailed)           ,000 ,195 ,884 ,226 

MPFD Correlation 
Coefficient 

          1,000 ,434 ,268 ,134 

Sig. (2-tailed)            ,009 ,119 ,441 

AWMPFD Correlation 
Coefficient 

           1,000 ,489 ,291 

Sig. (2-tailed)             ,003 ,090 

SDI Correlation 
Coefficient 

         
 

  1,000 ,787 

Sig. (2-tailed)              ,000 

SEI Correlation               1,000 

Anexo V 

CORRELAÇÕES DE SPEARMAN ENTRE AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES REFERENTES ÀS ANÁLISES DA COMUNIDADE DE MAMÍFEROS 
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Anexo VI 

MODELOS UNIVARIADOS DA RIQUEZA ESPECÍFICA DE PEQUENOS MAMÍFEROS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riqueza específica total 

Efeito p-value 

past_cum 0 ,718 

intens_past_cum - ,709 

past_0809 0 ,825 

intens_past_0809 - ,676 

PA_Sripario + ,004 

AC + ,917 

MDM - ,025 

MedDM - ,381 

DO + ,042 

OMM 0 ,156 

IMF + ,115 

IMFPA + ,684 

DesvPDM - ,054 

RMAR 0 ,014 

IDS + ,112 

IES + ,703 

Mat + ,613 

Montcobdensa + ,851 

Montcobesp + ,303 

Mx - ,058 

Pivotarr + ,629 

Pn - ,083 

Modelos Lineares Generalizados Univariados para a riqueza específica de mamíferos. A s variáveis retidas para o modelo multivariado encontram-se assinaladas a cinza-escuro. As variáveis cujo p-value 

era abaixo do patamar de significância assumido (p < 0,2) mas que apresentam correlações significativas com variáveis cujo modelo univariado foi mais significativo, foram excluídas da análise e 

encontram-se representadas a cinza-claro. 

LEGENDA Anexos V e VI: 

Past_cum – pressão de pastoreio acumulado; Intens_past_cum – nível de intensidade de pastoreio 

acumulado; Past_0809 - pressão de pastoreio na época anterior à armadilhagem; Intes_past_0809 – 

nível de intensidade de pastoreio na época anterior à armadilhagem; Sripario – presença ou ausência de 

sistema ripário de qualidade no buffer; AC – área da classe; MDM - média da dimensão das manchas de 

habitat MedDM – mediana da dimensão das manchas de habitat; DesvPDM – desvio padrão das 

dimensão das manchas; RMAR – rácio médio entre a área e o perímetro. DO- densidade de orla; OMM- 

orla média das machas; IMF- índice médio da forma; IMFPA – índice médio da forma ponderado à área; 

DFMM – distancia fractal média das manchas; IDS – índice de diversidade de Shanon das manchas 

correspondentes a diferentes usos do solo no buffer envolvente da linha de armadilhas; IES – índice de 

evenness de Shanon;  Matos – área de zonas de matos no buffer; Mont cob Dens – montado com 

cobertura arbórea e arbustiva densa; Mont cob Esp – montado com cobertura arbórea e arbustiva 

esparsa; MX – povoamentos mistos; Pinhal – pinhais mansos ou bravos. 
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