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Resumo 

 

 

Com o contínuo crescimento da população humana, a invasão dos espaços 

naturais tem aumentado devido ao interesse por atividades relacionadas com o 

meio ambiente, nomeadamente o turismo de natureza e atividades de lazer, 

sendo os encontros entre humanos e animais cada vez mais frequentes. Este 

estudo teve lugar num parque de campismo e no seu entorno, situado na Serra 

da Arada, e tem como principais objetivos perceber de que modo as dinâmicas 

de utilização do espaço, e consequentes perturbações humanas em torno de 

uma área com fluxo sazonal e variável de pessoas, podem afetar a utilização 

do espaço por micromamíferos (Rodentia e Eulipotyphla) existentes nessa zona 

humanizada, bem como saber se existem diferenças entre o uso do espaço por 

parte de espécies comensais e espécies sensíveis à perturbação humana. A 

metodologia utilizada para dar resposta aos objetivos deste estudo tem por base 

uma componente de campo com a captura e recaptura de micromamíferos com 

o apoio de armadilhas Sherman, e uma vertente de tratamento de dados através 

de um analise multivariada de modelos lineares mistos (GLMM). Os resultados 

deste estudo indicam que existem diferenças nos padrões de uso do espaço 

entre Crocidura russula e Apodemus sylvaticus. Apesar de influenciado 

positivamente pela distância ao parque, a variável com maior influência na 

presença de C. russula foi a densidade de árvores ao longo da linha de 

amostragem. No caso de A. sylvaticus as variáveis com maior impacto foram as 

temperaturas máximas e mínimas. Ainda que o número de capturas de Mus 

musculus, não tenha sido suficiente para permitir uma análise formal, esta 

espécie tipicamente comensal, foi apenas capturada dentro do parque e durante 

os períodos de maior utilização. Este estudo contribuiu para um melhor 

entendimento da influência da perturbação humana de caracter variável e 

sazonal, nas espécies de micromamíferos, contudo será necessário um estudo 

mais prolongado, para que seja possível identificar melhor os impactos da 

perturbação humana e poder minorá-los. 
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Abstract 

 
 

With the continuous growth of the human population, the increased use of natural 

spaces has increased due to the interest in activities related to the environment, 

namely nature tourism, with encounters between humans and animals becoming 

more frequent. This study takes place in a camping park and in its surroundings, 

located in Serra da Arada, and its main objectives are to understand how the 

dynamics of space use, and consequent human disturbances around an area 

with seasonal and variable flow of visitors, can affect the use of space by small 

mammals (Rodentia and Eulipotyphla) that inhabits this area, and if there is a 

similar response by commensal species and species sensitive to human 

disturbance. The methodology used to answer the objectives of this study is 

based on a field approach with the capture-recapture method of small mammals 

by using Sherman traps, and a data analysis approach through a generalized 

linear mixed model (GLMM). The results indicate that there are differences in the 

patterns in the use of space between Crocidura russula and Apodemus 

sylvaticus. Despite being positively influenced by the distance to the park, the 

variable with the greatest influence on the presence of C. russula was the density 

of trees along the sampling line. In the case of A. sylvaticus, the variables with 

the greatest impact were the maximum and minimum temperatures. Although 

the number of catches of Mus musculus was not sufficient to allow a formal 

analysis, this typically commensal species was only caught within the park and 

during periods of greater use. This study contributed to a better understanding 

of the influence of human disturbance of variable and seasonal character, in the 

species of small mammals, however a more prolonged study will be necessary, 

so that it is possible to better identify the impacts of human disturbance and to 

be able to alleviate them. 
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1. Introdução 

 
 Definir formalmente numa escala temporal o início do impacto humano no nosso planeta 

(Antropoceno) é, segundo William F. Ruddiman, uma tarefa impossível (Ruddiman, 2013). Desde a 

sua estabilização em aldeamentos na era da revolução agrícola do neolítico, os humanos, por meio 

da agricultura, pecuária e do aumento da população, alteraram a sua relação com o ambiente 

começando a ser responsáveis por impactos nos ecossistemas através de desflorestação para criação 

de aldeamentos e espaços para a alimentação animal (Revelles, 2017). Estes impactos foram-se 

agravando ao longo do tempo, nomeadamente no período pré-industrial com a desflorestação 

massiva, e na era da revolução industrial com a grande emissão de gases poluentes que despoletou 

na subida da temperatura média do ar e no aquecimento global (Kaplan et al., 2009; Ruddiman, 

2013). Mais recentemente, para além da poluição ininterrupta, o aumento contínuo da população e a 

sua fixação em centros urbanos cada vez maiores e em maior número acrescido de um aumento da 

industrialização, têm levado inevitavelmente a um aumento da degradação do planeta por nós 

humanos (Gauci et al., 2004; Gomes et al., 2011; Marques et al., 2019; Ozga et al., 2011; You & Xu, 

2010).  

 Em Portugal, apesar de uma grande maioria da população ainda se encontrar distribuída mais 

a litoral e próximo das grandes zonas urbanas, após décadas de êxodo rural e abandono das cidades 

do interior na segunda metade do século XX (Alarcão, 2015; Marques, 2003), assistimos nos últimos 

vinte anos a um retorno à ruralidade. Motivada por um aumento do número de habitações de uso 

sazonal ou segunda habitação em contexto rural devido à procura de um ritmo diferente do das zonas 

urbanas, a procura de atividade de lazer ou investimentos em negócios de turismo de natureza e 

atividades a ele associadas, e/ou a procura de retornar às suas raízes, a aquisição de habitações e 

terrenos por não agricultores aumentou consideravelmente, fazendo reaparecer em maior quantidade 

atividades de lazer (trekking, pesca desportiva) e, de forma esporádica, agricultura e criação de 

animais, como explica Teresa Sá Marques no seu artigo “Dinâmicas territoriais e as relações 

urbano-rurais” (Marques, 2003).  Deste modo, e devido a uma reaproximação do Homem a zonas 

mais rurais, irão surgir naturalmente alguns impactos da atividade humana (Chown et al., 2003; Foley 

et al., 2016; Lauret et al., 2020; Mahan & O’Connell, 2005; Millette et al., 2020; Rosalino et al., 

2014; Saltz & Manor, 2003) 
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1.1. Atividade Humana  

1.1.1.  Atividade humana: Que impactos tem a atividade humana na fauna e flora? 

 

A atividade humana e os seus impactos na fauna e flora podem ter vários níveis de 

severidade. A destruição de habitats e por sua vez das espécies que neles  habitam, levada a cabo 

pelo Homem e encontrada um pouco por todo o globo, está essencialmente relacionada com a 

destruição de alguns ecossistemas para conversão em áreas agrícolas (como acontece na Amazónia) 

(Alain et al., 2006; Lindenmayer, 2009; Lyra-Jorge et al., 2014; Rosalino et al., 2014; Teixeira et al., 

2019), com exploração e extração de recursos e com a construção de vias de comunicação acrescida 

de mortes causadas por atropelamentos de animais selvagens nas travessias destas vias (Forman & 

Alexander, 1998; Grilo et al., 2018; Piña et al., 2019). 

Não obstante ser um problema global, a desflorestação e consequente destruição de habitats 

não é o paradigma atual em grande parte das regiões do interior de Portugal. Nomeadamente, na 

região das Serras da Arada, Freita e Montemuro, na região centro de Portugal, os impactos da 

população existente na natureza são de pequena escala. Na sua maioria os habitantes desta zona de 

montanha, dedicam-se à criação de gado e/ou à exploração agrícola (Azevedo et al., 2016) ou à 

produção florestal, nomeadamente de eucalipto, na sua maioria em regime de minifúndio, tendo 

pouco impacto na natureza uma vez que esta é utilizada apenas para a extração de recursos em 

pequena escala e com métodos tradicionais pouco ou nada industrializados. 

Segundo Azevedo et al., 2016, para além dos serviços de aprovisionamento, embora que em 

pouca quantidade, prestados pelas zonas de montanha, existem outros que remetem para os serviços 

culturais de lazer e turismo, e a Serra da Arada não é exceção (Azevedo et al., 2016; SIC - Serras Da 

Freita e Arada, 2016). Deste modo, um outro fator que pode ter repercussões nos padrões de 

distribuição e abundância de fauna e flora nesta zona rural é a ocorrência de atividades de lazer na 

natureza. 

 

1.1.2.  Atividades recreativas e o Turismo de Natureza 

 

Motivada pela procura da calma dos ambientes naturais em contraste com agitação das 

cidades, pelo interesse no património natural ou pela motivação para participar em atividades de lazer 

como a caça, o birdwatching ou caminhadas na natureza, o contacto entre o Homem e a natureza tem 

aumentado (Kastenholz et al., 1999; Morse, 2020). Estas atividades podem ser diferenciadas entre 

atividades de não-consumo, como trekking, ciclismo de montanha, corrida, birdwatching, ou 

simplesmente fazer um piquenique numa área natural próxima de onde reside (Bell et al., 2007, 2009; 
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Bori-sanz & Niskanen, 2002; Buckley, 2011) e atividades de consumo, como a pesca ou a caça 

(Buckley, 2011; Kays et al., 2017). Estas atividades de recreio entram no domínio do turismo de 

natureza.  

O desenvolvimento do Turismo de Natureza deve-se em boa parte às alterações dos estilos 

de vida e, consequente, à alteração das necessidades e motivações dos turistas. Silva et al., 2013 

explica que, uma vez que a grande maioria da população se encontra maioritariamente conectada a 

zonas altamente urbanizadas, geradoras de stress e com ambientes muitas vezes caóticos, os humanos 

tendem a procurar destinos para férias com padrões distintos dos que estão sujeitos diariamente, 

como zonas rurais de campos ou montanhas, levando muitas vezes ao recrutamento do turismo de 

natureza. O ecoturismo, uma vertente de pequena escala do turismo de natureza mais ecológica, 

concentra os seus esforços na dicotomia de oferecer espaços e atividades na natureza que satisfaçam 

os clientes, protegendo simultaneamente o meio ambiente de possíveis impactos associados a essas 

atividades (Bell et al., 2007; Morse, 2020; Noriega et al., 2020; Stronza et al., 2019; Wang & 

Watanabe, 2019).  

O turismo de natureza leva ao desenvolvimento da região onde ocorre, expresso na criação 

de novos posto de trabalho nas zonas rurais de interior, no desenvolvimento de algumas atividades 

culturais e na melhoria de infraestruturas de apoio turístico, desencadeando ainda uma maior 

diversidade de setores na localidade, beneficiando assim a economia da mesma (Bori-sanz & 

Niskanen, 2002; Morse, 2020).  

Quando bem planeado e responsável, o turismo de natureza pode ser uma mais valia para o 

ambiente uma vez que possibilita o contacto entre humanos e natureza, com menor impacto 

ambiental relativamente a outras formas de turismo, nomeadamente o turismo de massas (Kocabulut 

et al., 2019; Morse, 2020; Stronza et al., 2019). A motivação que o ecoturismo e o turismo de natureza 

imprimem na população para o contacto com a natureza, leva a uma maior recetividade para a 

educação ambiental e, consequentemente, para a conservação das espécies e dos seus habitats (Bori-

sanz & Niskanen, 2002). A atenção por parte dos prestadores deste tipo de turismo na natureza e 

ecoturismo na preservação e conservação irá aumentar, motivando-os muitas vezes a investir na sua 

proteção em prol da satisfação dos clientes (Bori-sanz & Niskanen, 2002; Buckley, 2011; Budeanu, 

2005; Kocabulut et al., 2019). Jack Coburn Isaacs inclui no seu artigo “The limited potential of 

ecotourism to contribute” alguns exemplos deste efeito, como o caso ocorrido na Tailândia, onde a 

proteção do habitat natural de Elefante Asiático (Elaphas maximus indicus, Cuvier 1798) foi 

encorajada pelo retorno monetário que este tipo de turismo gerava para os seus prestadores (Isaacs, 

2000). Porém, quando o planeamento do turismo é inexistente ou fraco, estas atividades podem 

comprometer o bem-estar do ecossistema e das espécies que nele habitam. Ao ultrapassarmos a 

capacidade de carga de um determinado ambiente, exercemos sobre este uma pressão demasiada alta, 
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que pode levar a acontecimentos com impacto local (Wagar, 1964). Estes acontecimentos abrangem 

o aumento da poluição do ar, solo e/ou água, através de combustíveis, esgotos ou lixo doméstico, 

que pode aumentar o risco de incêndios florestais, aumento da perda de vegetação e 

consequentemente, aumento da erosão dos solos (D’Antonio et al., 2013; Marion & Cole, 2018; 

Monz et al., 2013; Wang & Watanabe, 2019), perda de espécies de fauna e flora por excesso de 

perturbação dos seus habitats ou ainda pela introdução de espécies invasoras transportadas, 

consciente ou inconscientemente, por turistas (Browning et al., 2013; Buckley, 2011; Kocabulut et 

al., 2019; Noriega et al., 2020).  

Para minimizar estas repercussões da falta de planeamento turístico, foi criada a Ecologia de 

Recreação que é uma vertente da Ecologia em que são estudados os impactos levados a cabo pelos 

visitantes humanos da natureza quer através de turismo ou de atividades recreativas e pela sua gestão 

(Barros et al., 2015; Browning et al., 2013; Buckley, 2011; D’Antonio et al., 2013; Monz et al., 2013; 

Morse, 2020; Sumanapala & Wolf, 2019). Segundo descrito no livro “Wildland Recreation: Ecology 

and Management” de William E. Hammitt, David N. Cole e Christopher A. Monz, este conceito terá 

surgido na forma que hoje o conhecemos através de J. Alan Wagar em 1964, apesar dos seus 

conceitos de estudo do impacto causado por atividades de recreio já serem estudados desde 1759 

pelo botânico Benjamin Stillingfleet (Hammitt et al., 2015; Wagar, 1964). 

  

1.1.3.  Humanos: perturbação ou fornecimento de recursos?  

 

Vários autores afirmam que áreas que são modificadas por seres humanos verificam uma 

diminuição da biodiversidade (Chown et al., 2003; Mahan & O’Connell, 2005; Opdam & Wascher, 

2004; Piña et al., 2019). Apesar dos impactos causados serem variados, todos levam a uma alteração 

da estrutura do habitat e da composição das comunidades biológica nesse ecossistema (Gomes et al., 

2011). O turismo de natureza e as atividades de recreio, quando praticadas de forma desregrada, 

levam a perturbações e degradação do habitat, podendo resultar num possível decréscimo da 

biodiversidade (Dale, 1997; Forman & Alexander, 1998; Gomes et al., 2011; Kocabulut et al., 2019). 

No estudo “Proposta metodológica para determinação da aptidão para a prática de Desportos de 

Natureza no Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI)”, Fátima Cardoso e Luís Quinta-Nova 

mostram alguns dos impactos negativos de atividades de recreio como são os casos da prática de 

BTT, de pedestrianismo e orientação, na fauna e flora, nomeadamente no que diz respeito à erosão 

dos solos, colocando em risco a sobrevivência de algumas espécies animais que usam tocas e canais 

subterrâneos como esconderijos e locais de nidificação (Cardoso & Quinta-Nova, 2008) 

Este tipo de atividades associadas ao turismo de natureza, dependendo do nível de 

sensibilidade e/ou resiliência das espécies animais em relação ao Homem, pode levar a eventuais 
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extinções locais ou, por oposição, a uma maior proliferação de algumas espécies, de forma comensal 

com os humanos (Pitt & Jordan, 1996). A oferta de um ambiente livre de predação e com alimentação 

abundante disponível levou a que, com a alteração dos seus hábitos (Bowers & Breland, 1996; 

Tchernov, 1991), as espécies mais generalistas e resilientes às perturbações humanas iniciassem uma 

relação de comensalismo com o Homem (Feng & Himsworth, 2014; Tchernov, 1991), como ocorreu 

com o esquilo cinzento, Sciurus carolinense (Bowers & Breland, 1996), o pardal-comum, Passer 

domesticus (Linnaeus 1758) (Rosalino et al., 2014; Tchernov, 1991), o pombo-das-rochas, Columba 

livia (Gmelin, 1789) (Rosalino et al., 2014; Tchernov, 1991), o texugo, Meles meles (Linnaeus 1758) 

(Rosalino et al., 2005; Rosalino et al., 2014), entre outros. O fenómeno de comensalismo ocorre 

assim quando, numa relação entre duas espécies, uma delas, comensal, se aproveita da outra, 

hospedeira, beneficiando normalmente em termos de nutrição e proteção, sem que esta última se 

prejudique com isso (Papayiannis, 2012; Tchernov, 1991). Em alguns dos casos, estes processos 

foram de tal maneira adotados evolutivamente que originaram espécies e subespécies totalmente ou 

quase totalmente dependentes do Homem como é o caso da ratazana castanha, Rattus norvegicus 

(Berkenhout,1769) ou do rato doméstico, Mus musculus (Schwartz & Schwartz, 1943) (Feng & 

Himsworth, 2014; Gosalbez & Lopez-Fuster, 1985; Tchernov, 1991).  

 

1.2.Micromamíferos  

 

Devido não só semelhanças nas dimensões corporais, ritmos de atividade e outras 

características ecológicas, mas também aos métodos de captura e manuseamento utilizados, na fauna 

mediterrânica são comummente designadas e estudadas em conjunto espécies de pequenos 

mamíferos roedores e insetívoros num grupo não monofilético designado por micromamíferos. Na 

verdade, as ordens a que pertencem os pequenos mamíferos que constituem este grupo (Rodentia e 

Eulipotyphla) encontram-se distanciadas na árvore filogenética dos mamíferos (Foley et al., 2016; 

Gunnell & Bloch, 2008), pelo que este agrupamento tem um significado e um interesse mais prático 

e não tanto evolutivo, sistemático ou taxonómico.  

A ordem Rodentia é a ordem de mamíferos que engloba um maior número de espécies 

(Honeycutt et al., 2017; Wolff & Sherman, 2017). Esta ordem subdivide-se em três subordens: 

Sciuromorpha, que tem como representante na fauna portuguesa o esquilo-vermelho (Sciurus 

vulgaris, Linnaeus 1758), Myomorpha, que pode ser representada pelo rato-do-campo (Apodemus 

sylvaticus, Linnaeus 1758) na nossa fauna e Hystricomorpha que não é representada por nenhuma 

espécie em Portugal. A subordem Myomorpha por sua vez contem várias famílias entre as quais 

Muridae e Cricetidae (Honeycutt et al., 2017; Jansa & Weksler, 2004; Smith, 2012; Steppan et al., 

2004). A característica mais representativa dos organismos destas duas famílias é a sua dentição, 
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com dois dentes incisivos de crescimento contínuo, e a existência de um diastema entre os incisivos 

e os molares substituindo os caninos, ausentes nestas espécies (Honeycutt et al., 2017; Torre et al., 

2002). Embora sejam todos roedores, são habitualmente divididos em espécies: granívoras, como 

Apodemus sylvaticus (Fragoso, 2018; Glime, 2018a; Rosalino et al., 2013; Sunyer et al., 2016), 

alimentando-se maioritariamente de sementes (Abramsky, 1981; Alain et al., 2006); e herbívoras 

como as do género Microtus (Glime, 2018b; Mathias et al., 2017), que possuem uma dieta baseada 

em ervas e folhas (Alain et al., 2006; Hansson, 1971). Como a disponibilidade de sementes e de 

algumas plantas não é constante ao longo do ano devido à sua sazonalidade (Wang et al., 2019), estes 

micromamíferos roedores podem incluir na sua dieta frutos, raízes, fungos, e algumas vezes até 

insetos e pequenos vertebrados (Fragoso, 2018; Hansson, 1971; Sunyer et al., 2016; Torre et al., 

2002). São, por isto, considerados animais oportunistas e versáteis nos seus padrões alimentares 

(Sunyer et al., 2016). Devido à sua flexibilidade comportamental e de ocupação de habitats, 

distribuem-se amplamente pelo vários continentes à exceção da Antártica (Honeycutt et al., 2017; 

Torre et al., 2002; Wolff & Sherman, 2017). Podem ainda muitas vezes ter comportamentos 

competitivos e territoriais sobre outros indivíduos da mesma espécie (Alcántara & Díaz, 1996; 

Fragoso, 2018; Torre et al., 2002). 

Os musaranhos, pertencentes à ordem Eulipotyphla, família Soricidae, dividem-se em 2 

grandes subfamílias: Soricinae, incluindo musaranhos de “dentes vermelhos”, com uma vida curta e 

um metabolismo extremamente acelerado (von Merten et al., 2020; von Merten & Siemers, 2012), e 

Crocidurinae, que contém musaranhos de dentes totalmente brancos, com uma estratégia de vida 

mais lenta, e uma taxa metabólica bastante mais lenta que os Soricinae. (Magnanou et al., 2005; 

Oliveira, 2013; von Merten et al., 2020; von Merten & Siemers, 2012). Estes pequenos mamíferos 

oportunistas (Brahmi et al., 2012; Torre et al., 2014; Ware et al., 2020) são quase exclusivamente 

insetívoros, podendo contudo alimentar-se de outros invertebrados e algumas plantas (Brahmi et al., 

2012; Oliveira, 2013; von Merten & Siemers, 2012; Ware et al., 2020). Os micromamíferos 

insectívoros são importantes controladores de populações de invertebrados (Ascensão et al., 2012; 

Schlinkert et al., 2016). Têm dimensões reduzidas, hábitos maioritariamente noturnos e dispõem de 

olhos pequenos com uma visão pouco apurada. Apesar da fraca visão, possuem focinhos longos 

relacionados com um olfato muito apurado, que usam para a sua orientação e busca de alimentos. 

(Bencatel et al., 2019; Oliveira, 2013; Ware et al., 2020; Woodman & Péfaur, 2008). Dentro das 

subfamílias de musaranhos, as espécies têm também preferências nos seus habitats. Deste modo, 

existe um aumento na abundância de Crocidurinae em ambientes mais quentes e secos, normalmente 

regiões tropicais e subtropicais, enquanto que espécies pertencentes à subfamília Soricinae ocorrem 

em maiores densidades, quando em ambientes mais frios das regiões temperadas (Neves et al., 2019; 

Tapisso, 2014). Contudo, existem ambientes onde é possível serem encontradas espécies de ambas 
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as subfamílias, nomeadamente nas zonas temperadas (Magnanou et al., 2005; Oliveira, 2013; 

Oliveira et al., 2016; Torre et al., 2014; von Merten & Siemers, 2012). 

 

1.2.1 Micromamíferos como organismo modelo 

Os micromamíferos podem ser indicadores valiosos da qualidade do habitat pois não só 

podem moldar a dinâmica de sucessão, como podem também moldar a futura composição da 

estrutura da vegetação e, consequentemente, a restante fauna (Alain et al., 2006; Ascensão et al., 

2012; Gomes et al., 2011; Rosalino et al., 2011). Este grupo engloba espécies com uma rápida 

resposta a varias perturbações do meio (Gomes et al., 2011; Schirmer et al., 2019), muito devido às 

suas estratégias ecológicas predominantemente de tipo R com gerações mais curtas e com um maior 

número de indivíduos por geração (Andrzejewski, 2002; Caro & Doherty, 1999; Fragoso et al., 2020; 

Sunyer et al., 2016; Teixeira, 2015; Torre et al., 2002). Por essa razão, os micromamíferos são os 

organismos modelo adequados para perceber de que forma as perturbações do ambiente causadas 

pela presença humana sazonal numa área humanizada da Serra da Arada poderiam ser prejudiciais 

para os mesmos. Estes pequenos mamíferos são também organismos que, devido ao seu importante 

papel como seres bioindicadores de perturbações de diferentes tipos (Marques et al., 2007; Sánchez-

Chardi et al., 2007), são os mais indicados para este estudo devido à pequena escala em que este foi 

elaborado. Outro dos aspetos que levou à escolha destes animais reside no facto de o grupo 

micromamíferos incluir espécies com vários graus de sensibilidade/resiliência à presença humana, 

criando-se assim a possibilidade de testarmos as nossas hipóteses em estudo (Byers et al., 2019; 

Gosalbez & Lopez-Fuster, 1985; Tchernov, 1991). 

 

1.2.2 Papel ecológico dos micromamíferos 

 

O papel ecológico de uma espécie é um conjunto de funções ecológicas, vão desencadear 

processos de ecossistema que mantêm o ciclo de energia e de matéria em constante movimento, e 

que são mediadas pelas relações entre espécies e entre estas e o ecossistema onde ocorrem, levando 

à alteração de fatores bióticos e abióticos desse mesmo ecossistema.(Dussault, 2019; Marcot & 

Heyden, 2001).  

Tal como os restantes grupos de organismos, os micromamíferos roedores e insectívoros têm 

um papel ecológico fundamental para o equilíbrio e o funcionamento dos ecossistemas. Encontram-

se numa posição intermédia nas redes tróficas pois são consumidores primários/herbívoros (roedores) 

ou secundários/predadores (insectívoros). Estão na base das cadeias tróficas sendo presas de uma 

grande diversidade de aves, mamíferos, e também répteis, tornando-os importantes elementos na rede 

trófica (Alain et al., 2006; Ascensão et al., 2012; Balestrieri et al., 2017; Costa, 2006; Fragoso, 2018; 
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Fragoso et al., 2020; Gomes et al., 2011; Noguerales et al., 2015; Rosalino et al., 2011; Sunyer et al., 

2016). Servem, deste modo, de elo de ligação entre níveis distanciados da cadeia trófica (Ascensão 

et al., 2012; Schlinkert et al., 2016), sendo associados ao sucesso dos níveis tróficos superiores, uma 

vez que o sucesso ou insucesso destes é muitas vezes determinado, entre muitos outros fatores, pela 

disponibilidade e abundância de presas, tratando-se de um controlo “bottom-up” dos vários níveis 

tróficos (Balestrieri et al., 2017; Fragoso et al., 2020; Rosalino et al., 2011). 

  No caso específico dos roedores, uma vez que se tratam de consumidores 

primários/herbívoros, existe também uma espectável relação predador/presa com sementes, das ervas 

e arbustos de que se alimentam (Del Arco et al., 2018; Rosalino et al., 2011; Sunyer et al., 2016). 

Apesar desta relação de predação, em alguns casos, as plantas predadas, através de um longo processo 

co-evolutivo com os roedores, encaminham esta relação para uma que lhes possa ser mais útil, 

passando a uma relação de mutualismo (Bascompte & Jordano, 2013; Del Arco et al., 2018; Herrera, 

1985). Neste tipo de relações, a planta predada conta com a ajuda do micromamífero, seu predador, 

para uma mais eficaz e distante dispersão das suas sementes, enquanto que o roedor consegue 

alimento rico em nutrientes dos frutos, resultando esta numa relação benéfica para as duas espécies 

(Bascompte & Jordano, 2013; Sunyer et al., 2016). Deste modo, os roedores não são só predadores 

de frutos, como também importantes dispersores das suas sementes, regenerando e modelando as 

florestas (Alain et al., 2006; Ascensão et al., 2012; Casula et al., 2017; Del Arco et al., 2018; Gomes 

et al., 2011; Noguerales et al., 2015; Rosalino et al., 2011; Wang et al., 2019).  

 

 

1.2.3 Relação dos micromamíferos com o ecossistema 

 

1.2.3.1 Adaptações dos micromamíferos aos ecossistemas  

Todos os seres vivos possuem vários requisitos fisiológicos, inerentes à própria espécie, que 

necessitam de ser assegurados por estes para que possam garantir a sua manutenção e da sua espécie, 

e que vão influenciar, não só a sua procura por habitat, mas também a sua relação com o meio. A 

disponibilidade de alimento ou de parceiro para reprodução, a presença de estruturas que permitam 

servir de abrigo para evitar a predação e assegurar a manutenção da temperatura corporal são algumas 

desses requisitos mais importantes (Casula et al., 2017).  

Em ambientes onde as temperaturas são mais baixas, como acontece em altitudes mais 

elevadas, as espécies de micromamíferos foram evoluindo, desenvolvendo mecanismos 

morfológicos, fisiológicos e comportamentais para tolerar estas perturbações (Oliveira et al., 2016). 

No caso dos organismos da subfamília Crocidurinae, estes têm a capacidade de diminuir a atividade 

nos períodos mais frios com vista a despender menos energia, conciliando isto com uma maior 
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ingestão de alimentos. No caso de algumas espécies, estas podem entrar transitoriamente em estado 

de torpor do corpo, gerando, desta forma, energia para se aquecer, podendo usar uma fonte externa 

de calor (sol ou coberto vegetal) para recuperar desse torpor não se desgastando energeticamente 

(Canale et al., 2016; Neves et al., 2019; Oliveira, 2013; Oliveira et al., 2016; Tapisso et al., 2018). 

As espécies da subfamília Crocidurinae têm ainda por hábito recorrer a ninhos comunitários no 

inverno para se protegerem das baixas temperaturas (Canale et al., 2016; Oliveira, 2013). Espécies 

pertencentes à subfamília Soricinae têm a capacidade de diminuir a dimensão corporal e de vários 

órgãos como do cérebro para evitar perdas de calor. Aliado a esta capacidade conhecida como “efeito 

Dehnel” (Neves et al., 2019; Taylor et al., 2013), estes organismos aumentam também a temperatura 

corporal interna através do aumento da taxa metabólica basal (Oliveira, 2013; Oliveira et al., 2016).  

O risco de predação é outro dos fatores que pode levar a modificações comportamentais por 

partes de alguns micromamíferos com o intuito de se protegerem (Borowski, 2000; Kotler et al., 

1994). Os indivíduos da espécie Microtus agrestis (Linnaeus, 1761), presa preferencial de vários 

mustelídeos como a doninha, Mustela nivalis (Linnaeus, 1766), reduzem drasticamente não só a sua 

atividade, como as distancias percorridas fora do seu refúgio quando pressentem a presença de 

predadores através do odor libertado por estes (Borowski, 2000). Esta diminuição de atividade varia 

de machos para fêmeas e com a fase do ciclo de vida em que M. agrestis se encontra. Contudo, por 

ser um método de evitamento de predadores bastante eficaz, é recorrentemente utilizado por varias 

espécies de roedores como é descrito no estudo de Borowski & Owadowska, 2010.   

 

1.2.3.2 Micromamíferos e micro-habitat 

Todos os animais, independentemente da espécie, possuem preferências no que toca ao local 

onde habitam (Morris, 2003). Estas preferências no habitat podem ser confinadas a uma pequena 

escala, denominando-se assim como micro-habitat (Wang et al., 2019).  

Um micro-habitat engloba todos os aspetos físicos e químicos que um organismo/população 

em particular necessita (incidência de luz solar, temperatura, disponibilidade de água e alimento, 

vegetação existente (Fragoso, 2018), bem como a dinâmica e combinação de todos esses aspetos 

(Fragoso et al., 2020; Morris, 2003, 2014; Neves et al., 2019; Noguerales et al., 2015; Rosalino et 

al., 2009; Wang et al., 2019). Este conceito de micro-habitat, devido a ser particular para um 

organismo ou conjuntos de organismos e estar sujeito às variações sazonais ocorrentes, pode sofrer 

facilmente alterações no espaço e no tempo (Balestrieri et al., 2017; Diaz, 1992). 

Os animais distribuem-se nos micro-habitats de uma forma não aleatória, selecionando-os 

mediante vários fatores (Neves et al., 2019), tendo sempre em vista uma maximização do seu fitness 

(Balestrieri et al., 2017; Morris, 2014). A fisiologia, morfologia e comportamento de cada espécie 

condicionam o uso dos recursos existentes nesse micro-habitat (Morris, 2014). No caso dos 
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micromamíferos, devido à sua reduzida área de ação, o micro-habitat é um aspeto preponderante 

(Corp et al., 1997; Gomes et al., 2011) onde os dois fatores de maior importância são a 

disponibilidade de alimento (Díaz, 1992; Díaz et al., 1993; Díaz & Alonso, 2003; Gorman et al., 

1997; Teixeira, 2015;  Torre et al., 2002) e a percentagem de cobertura vegetal existente (Balestrieri 

et al., 2017; Díaz et al., 1993; Fragoso, 2018; Teixeira et al., 2017). Deste modo, os micromamíferos 

tendem a preferir zonas com uma maior diversidade de micro-habitat e maior percentagem de coberto 

vegetal (Abramsky, 1981), concentrando várias espécies de arbustos e sebes, e menores espaços de 

solo descoberto de vegetação (Balestrieri et al., 2017; Carrilho et al., 2017; Gomes et al., 2011; 

Noguerales et al., 2015; Schlinkert et al., 2016; Teixeira, 2015). Estruturas vegetais como arbustos e 

sebes funcionam não só como refúgios (Ascensão et al., 2012; Díaz, 1992; Fragoso, 2018; Rosalino 

et al., 2011; Schirmer et al., 2019) como também de fonte de alimento, de forma direta pela ingestão 

dos seus constituintes ou indiretamente através da atração de insetos terrestres que irão servir como 

presas de espécies insetívoras de micromamíferos (Balestrieri et al., 2017; Carrilho et al., 2017; Diaz, 

1992; Teixeira et al., 2017). Adicionalmente, as estruturas vegetais servem muitas vezes como 

conectores entre diferentes micro-habitats através de corredores de vegetação, oferecendo 

heterogeneidade de paisagem e proteção para os micromamíferos nas travessias em ambientes de 

áreas abertas, possibilitando uma maior e mais facilitada recolonização de habitats (Peles et al., 1999; 

Rosalino et al., 2009; Schlinkert et al., 2016; Wegner et al., 1999). As árvores são igualmente 

importantes para estes pequenos mamíferos, uma vez que são uma fonte de abrigo e alimento e, para 

além disso previnem a deterioração dos solos, sendo um importante modelador da ecologia do habitat 

(Fragoso, 2018; Noguerales et al., 2015; Rosalino et al., 2011, 2013).   

Entre as várias espécies, existe um grau de especialização em relação ao tipo de habitat que 

as divide em generalistas ou especialistas (Schlinkert et al., 2016). As espécies mais generalistas (ex: 

Rato do campo, Apodemus sylvaticus) têm uma maior capacidade de adaptação ao ambiente no qual 

estão inseridos (Fragoso, 2018; Torre et al., 2002), tendo assim uma maior distribuição geográfica, 

pois a sua plasticidade ecológica permite-lhes ocupar uma maior heterogeneidade de habitats (Gomes 

et al., 2011; Torre et al., 2002). A heterogeneidade de micro-habitats dentro de uma paisagem 

(habitat), muitas vezes homogénea e dominada por um tipo de ambiente, favorece a biodiversidade. 

(Carrilho et al., 2017; Díaz & Alonso, 2003; Rosalino et al., 2009; Schlinkert et al., 2016; Verdade 

et al., 2014). Adicionalmente, constitui um aspeto a favor para espécies generalistas pois têm 

facilidade em se movimentarem entre micro-habitats que as permitem prosperar, podendo assim 

escapar a zonas de maior concentração de predadores (Schirmer et al., 2019), de espécies e/ou 

indivíduos competidores e de pouca disponibilidade de alimento.  

Em sentido contrário, existem as espécies mais especialistas, as quais evoluíram 

especializando-se num conjunto mais restrito de habitats, estando assim mais limitadas a esses 
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ambientes (Balestrieri et al., 2017; Schlinkert et al., 2016) não beneficiando de uma grande 

heterogeneidade de micro-habiats.  

 

 

1.3. Relação entre micromamíferos e humanos 

No mundo fortemente humanizado em que vivemos, no seculo XXI, espécies de  

micromamíferos são, na sua maioria, vistas pelos humanos como vetores de transmissão de muitos 

patógenos, passiveis de serem transmitidos para as pessoas, como a leptospirose (Cox, 1979; Feng 

& Himsworth, 2014; Papayiannis, 2012; Schlinkert et al., 2016), podendo pôr assim em risco a saúde 

pública não só através do contacto direto com as pessoas mas muitas vezes por contaminação de 

alimentos por fezes ou urina (Byers et al., 2019; Cox, 1979; Traweger et al., 2006).   

Devido a diferenças a nível de perturbação humana a que as espécies de micromamíferos 

roedores estão sujeitas, existe por parte destas uma segregação espacial que varia dependendo da 

espécie. A espécie Mus musculus devido à sua resiliência à presença humana está associada a zonas 

urbanas ou com presença humana (Gabriel, 2012; Gabriel et al., 2010, 2011). A proximidade ao 

Homem diminui a presença de predadores selvagens e aumenta a disponibilidade de alimentos, 

diminuindo a competição entre indivíduos (Feng & Himsworth, 2014; Gabriel, 2012; Gabriel et al., 

2011; Gomes et al., 2011; Tchernov, 1991). A espécie do género Rattus, Rattus norvegicus, é 

igualmente uma espécie que beneficia destas condições de habitat motivadas pela presença do 

Homem (Byers et al., 2019; Gosalbez & Lopez-Fuster, 1985). Mus spretus (Lataste, 1883) é uma 

espécie com preferência por zonas de campos agrícolas onde a disponibilidade de cereais é 

abundante, sendo frequentemente considerados pragas (Alain et al., 2006; Bedoya-Perez et al., 2019; 

Gabriel, 2008; Lauret et al., 2020). Por sua vez, indivíduos da espécie Apodemus sylvaticus 

distribuem-se maioritariamente por zonas de bosques e florestas, podendo ser encontrada numa maior 

diversidade de ambientes (Fragoso, 2018; Schlinkert et al., 2016). 

 

 

1.4 Objetivos do estudo 

O foco deste estudo, é conseguir obter resposta a duas perguntas relacionadas com o uso do 

espaço por espécies de micromamíferos numa área de estudo com uma perturbação humana sazonal: 

a) Existem diferentes dinâmicas de uso de espaço pelos micromamíferos, aquando da presença ou 

não de população humana no parque? b) Existem diferenças entre o uso do espaço por parte de 

espécies com diferentes graus de sensibilidade e comensalismo em relação à presença humana? 

Tendo por base a ecologia das diferentes espécies que podem ocorrer na área de estudo 

(nomeadamente o seu maior ou menor grau de comensalismo, resiliência ou sensibilidade à presença 
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e atividade humana), as hipóteses ecológicas subjacentes a este trabalho são: hipótese 1 - espécies 

com um maior grau de comensalismo, como Mus musculus (Bencatel et al., 2019; Gabriel, 2012; 

Gabriel et al., 2010), serão mais frequentes em locais mais próximos do parque de campismo, 

contrariamente a espécies com um maior grau de sensibilidade, como Microtus agrestis (Bencatel et 

al., 2019) que serão mais frequentes em zonas longe do parque de campismo; hipótese 2 – espécies 

com maior grau de comensalismo tenderão a aumentar a sua presença durante ou após os períodos 

em que se verifique um maior fluxo de pessoas ao parque, comparativamente a espécies mais 

sensíveis que estarão mais presentes quando esse fluxo de pessoas for menor.  

Com este estudo pretende-se avaliar a resposta das diferentes espécies à presença humana 

com uma variação sazonal e ainda que este trabalho contribua para um melhor conhecimento da 

interação das espécies de micromamíferos com os humanos e para um entendimento de forma mais 

aprofundada dos impactos deste tipo de atividades de turismo de natureza. Deste modo ser-nos-á 

permitido fazer um melhor planeamento e gestão do turismo de natureza, para que haja uma 

implementação de medidas para a mitigação de impactos sobre a natureza, preservando assim estes 

pequenos mamíferos, e outras espécies, que desempenham um papel ecológico tão preponderante no 

nosso ecossistema.
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2. Área de Estudo 

 

Este estudo teve lugar no interior do parque de campismo “Retiro da Fraguinha” e nas suas 

imediações. O “Retiro da Fraguinha” é um parque de campismo e caravanismo, com uma antiga casa 

florestal também adaptada para alojamento. Localiza-se na freguesia de Candal, concelho de São 

Pedro do Sul, no distrito de Viseu (Figura 1), sediado na serra Arada, e está localizado dentro de um 

dos 62 SIC (Sítios de Importância Comunitária) que constam da na Rede Natura 2000 em Portugal 

Continental (“SIC Continente,” 2016), o SIC das Serras da Freita e Arada (SIC - Serras Da Freita e 

Arada, 2016 – PTCON0047). Esta rede ecológica Natura 2000 responsabiliza-se pela proteção e 

conservação de seres vivos e/ou habitats ameaçados por toda a Europa constituindo o principal 

instrumento para a União Europeia contribuir para uma diminuição da perda da biodiversidade 

(“Natura 2000,” 2016).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. – Localização e caracterização da área de estudo: a) localização do distrito de Viseu na zona centro norte de Portugal 

Continental. b) localização do concelho de S. Pedro do Sul, onde se encontra a área de estudo, inserido no distrito de Viseu; c) detalhe 

da área de estudo. (Imagens adaptadas de https://commons.wikimedia.org, licença CC-BY-SA-3.0, user TUBS (talk | contribs) - 

acedido em 29/01/2021). 

b) 

c) 

a) 

https://commons.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:TUBS
https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:TUBS
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/TUBS
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A área de estudo é caracterizada por ser uma região montanhosa, com altitude a variar entre 

os 900 e 950 metros de altitude e com valores anuais de pluviosidade variados (valor mínimo anual 

registado de 523,3 mm e máximo anual de 1529,9 mm) devido ao efeito do oceano Atlântico. 

Encontra-se na transição entre o clima Atlântico e Mediterrâneo (SIC - Serras Da Freita e Arada, 

2016), e inclui paisagens de mato de urzais com grandes densidades de Urzes (Erica ciliaris, 

Linnaeus, 1753 e Erica cinerea, Linnaeus, 1753), Tojos (Ulex minor, Roth, 1797) e Carquejas 

(Pterospartum tridentatum, Linnaeus), uma zona de bosques de folhosas com turfeiras dominada por 

árvores da família Betulacea como amieiros (Alnus glutinosa, Linnaeus) e bétulas (Betula 

celtiberica, Rothm. e Vasc.), e ainda a zona do interior do parque que se enquadra numa paisagem 

de bosque misto com presença de Mostajeiro-de-folhas-largas (Sorbus latifolia, Lam) e vários 

indivíduos do género Quercus e Betula (Almeida, 2009; SIC - Serras Da Freita e Arada, 2016). 

Todas estas zonas são atravessadas por cursos de água permanentes e valas sazonais que se formam 

na época chuvosa quando a pluviosidade é mais intensa e frequente. Existe ainda uma pequena 

represa adjacente ao parque de campismo. Alguns dos habitats e espécies de flora existentes neste 

local, constituem um elevado valor ecológico pelo que se encontram protegidos no âmbito da 

Diretiva Habitats (Directiva 92/43/CEE, 1992 - Artigo I e II) 

 No SIC das serras da Freita e Arada existem várias espécies de fauna sob a proteção da Rede 

Natura 2000, sendo este um sitio de grande relevância para espécies como o lagarto-de-água (Lacerta 

scbreiberi Bedriaga, 1878), a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica, Bocage, 1864) e o mais 

carismático dos mamíferos existente nesta área, o lobo-ibérico (Canis lupus signatus, Cabrera, 1907) 

(Cordeiro, 1998; Pimenta et al., 2005; SIC - Serras Da Freita e Arada, 2016), todos protegidos pela 

Diretiva Habitats (Directiva 92/43/CEE, 1992 - Artigo I). Para além do lobo, outros carnívoros, 

possíveis predadores dos roedores e insectívoros, podem ser encontrados na região, tais como a 

raposa (Vulpes vulpes, Linnaeus, 1758), doninha (Mustela nivalis), sacarrabos (Herpestes 

ichneumon, Linnaeus, 1758) (Barros & Fonseca, 2011), e gineta (Genetta genetta, Linnaeus, 1758), 

entre outros (Bencatel, 2014; Bencatel et al., 2019; Cordeiro, 1998). O javali, Sus scrofa (Linnaeus, 

1758) (Bencatel et al., 2019; Cordeiro, 1998) pode igualmente ser encontrado nas serras da Freita e 

Arada.  

De acordo com o Atlas dos mamíferos de Portugal, e no que aos organismos modelo deste 

estudo diz respeito, é possível encontrar na região da Serra da Freita e da Serra da Arada espécies de 

micromamíferos roedores como Apodemus sylvaticus (Rato do campo), Mus musculus (Rato 

caseiro), Mus spretus (Rato das hortas) ou Microtus agrestis (Rato do campo de rabo curto), Arvicola 

sapidus (Miller, 1908) (Rato de água), Microtus lusitanicus (Gerbe, 1879) (Rato cego) e espécies 

insetívoras como Crocidura russula (Musaranho de dentes brancos) Crocidura suaveolens (Pallas, 

1811) (Musaranho de dentes brancos pequeno), Sorex minutus (Linnaeus, 1766 ) (Musaranho anão 
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de dentes vermelhos) e Sorex granarius (Miller, 1910) (Musaranho de dentes vermelhos), Neomys 

anomalus (Cabrera, 1907) (Musaranho de água), Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) (Ouriço 

cacheiro), Talpa occidentalis (Cabrera, 1907) (Toupeira ibérica) (Bencatel et al., 2019). Uma vez 

que a zona de estudo, o parque de campismo do Retiro da Fraguinha se encontra dentro desta região, 

as espécies de micromamíferos que se espera encontrar no estudo são as mencionadas anteriormente. 

A informação acerca das espécies que se espera capturar são baseadas nos registos obtidos na 

quadrícula em que se situa a área de estudo e nas quadrículas adjacentes do atlas, uma vez que alguns 

casos podem ocorrer lacunas de informação, devido ao facto da existência poucos estudos (ou até 

mesmo a não existência destes), que permitam confirmar realmente se podem ou não ser encontrados 

nesta área especifica. Com as espécies encontradas no decorrer do estudo pode-se então obter dados 

que nos ajudem a colmatar estas falhas de informação. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1 Desenho Amostral 

 

Para se atingir o objetivo do trabalho foi realizada uma amostragem de campo dos 

micromamíferos existentes no local de estudo, consistindo estas no método de captura de 

micromamíferos vivos, com a utilização de 160 armadilhas tipo Sherman. Estas armadilhas foram 

instaladas de acordo com o esquema amostral representado na Figura 2, distanciadas por um intervalo 

mínimo de 10 metros entre si, dispostas em oito linhas de amostragem de 20 armadilhas: duas no 

interior do parque e as restantes seis em torno do parque, agrupadas em três conjuntos de duas linhas 

cada, segundo um desenho amostral radial com origem no centro do parque, aumentando 

consecutivamente as distâncias a este ponto formando dois níveis de distância ao parque.  

 

3.2. Captura e manuseamento dos micromamíferos 

 

Todas as armadilhas foram colocadas no mesmo local ao longo de todo o estudo, sempre 

cobertas com vegetação ou manta morta existente no local para evitar uma exposição excessiva aos 

fatores meteorológicos. No interior de cada armadilha foi colocado um isco composto por uma 

mistura de sardinha enlatada, flocos de aveia e óleo, que serviu não só para atrair os animais mas 

5 
6 

7 

 

8 1 

2 4 
3 

Figura 2. - Pontos de amostragem das 160 armadilhas para captura dos micromamíferos na área de estudo, separadas por linhas 

de amostragem numeradas de 1 a 8 para referência ao longo do estudo. Imagem elaborada em Software ArcGIS e ArcMap (versão 

10.6.1). 
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também para os alimentar em caso de captura, como é descrito em Sutherland, 2006. Tal como em 

outros estudos realizados com a captura de micromamíferos (Carrilho et al., 2017; Hodara & Busch, 

2010; Teixeira, 2015), foi introduzido em todas as armadilhas um pedaço de algodão cardado 

(hidrofóbico) para que pudesse servir de abrigo para que o animal capturado mantivesse a sua 

temperatura, ajudando assim este a diminuir as perdas de calor e o stress, e na tentativa de impedir a 

morte do animal (Gurnell & Flowerdrew, 2006).  

Para se atingir o objetivo do trabalho foi realizada uma amostragem de campo dos 

micromamíferos existentes no local de estudo. O estudo foi idealizado como sendo continuo, com 

uma semana de amostragem mensal todos os meses do ano. Contudo, devido à pandemia de Covid-

19 e ao confinamento obrigatório que esta motivou, não foram realizadas amostragens nos meses de 

março e abril. Deste modo, as amostragens foram separadas por dois períodos, de modo a conseguir 

abranger períodos diferentes do ciclo de vida dos animais em estudo: de novembro de 2019 a 

fevereiro de 2020, correspondendo ao período chuvoso (precipitação máxima de 17.1 mm, mínima 

de 1,5 mm e média de 8,5 mm), e de maio de 2020 até setembro de 2020, correspondendo ao período 

seco (precipitação máxima de 2,2 mm, mínima de 0 mm e média de 1,2 mm). As amostragens tinham 

a duração de quatro noites consecutivas por mês, em que todas as 160 armadilhas eram verificadas 

uma vez por dia durante a manhã e onde era substituído, caso necessário, o algodão e/ou o isco e 

deixadas todas as armadilhas abertas. Após a segunda noite, todas as armadilhas eram novamente 

iscadas. 

Durante as revisões das armadilhas, caso estas se encontrassem fechadas, o conteúdo era 

cuidadosamente retirado para dentro de um saco plástico, como é descrito no livro de técnicas de 

campo com micromamíferos de Adrian Barnett e John Dutton  para que fosse observado qual o 

individuo capturado (Barnett & Dutton, 1995). Os animais com relevância para o estudo que eram 

capturados nas armadilhas, eram sedados com éter para que o restante procedimento fosse mais fácil 

de executar e ao mesmo tempo fosse menos stressante para o animal (Barnett & Dutton, 1995). Para 

cada animal capturado eram recolhidos dados como a espécie, o sexo, a classe etária, o peso e medido 

o comprimento da pata posterior (Figura 3), da cauda (Figura 4) e o comprimento do total do corpo 

(Gurnell & Flowerdrew, 2006), para uma confirmação da espécie e para identificação do individuo. 

Todo o material era devidamente desinfetado após a utilização em cada individuo para impedir a 

propagação de possíveis patógenos entre organismos. 
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Foram também efetuadas marcas na cauda de todos os animais capturados com o auxílio de 

tinta e uma agulha, criando um padrão de cores ao qual respondia um código individual para que se 

verificassem eventuais recapturas (Barnett & Dutton, 1995) como é ilustrado na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após realizado todo o procedimento e certificado de que o animal não estaria ainda sob o 

efeito da anestesia, este era libertado no mesmo local da respetiva captura e só posteriormente 

reativada a armadilha para impedir que o animal retornasse a entrar. A captura e manuseamento dos 

Figura 3. - Medição do comprimento de uma das 

patas posterior de um individuo da espécie 

Apodemus sylvaticus. 

Figura 4. - Medição do comprimento da cauda de 

um individuo da espécie Microtus agrestis. 

Figura 5. - Padrão de cores visível na cauda de um indivíduo 

da espécie Apodemus sylvaticus. 
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micromamíferos capturados foi devidamente autorizada pelo ICNF (Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas) 

 

3.3. Caracterização dos espaços amostrais 

 

Foi caracterizada o tipo de vegetação existente em torno das 160 armadilhas através da 

quantificação percentual da cobertura vegetal separada por estratos como sugere Mueller-Dombois 

et al., 1976, bem como a presença ou ausência de elementos importante para o estudo, caracterização 

esta baseada no método de estimativa por observação da percentagem do tipo de vegetação (Cunha, 

2002). A caracterização da vegetação foi realizada duas vezes durante todo o estudo para que se 

pudessem observar temporalmente as variações ocorridas, sendo uma efetuada em fevereiro, 

caracterizando o período chuvoso (de novembro de 2019 a fevereiro de 2020) e outra em agosto, 

caracterizando desta feita o período seco (de maio de 2020 a setembro de 2020).  

A região na qual a nossa área de estudo se insere possui um bioclima temperado oceânico 

submediterrâneo, sofrendo uma forte influência do oceano Atlântico por estar disposta numa zona 

mais ocidental de Portugal, o que se traduz em altos valores de pluviosidade anual estando 

classificado como clima hiper-húmido (Almeida, 2009; Costa et al., 1990). Os valores de temperatura 

(ºC) e precipitação (mm) durante o período do estudo foram fornecidos pelo IPMA – Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera, recolhidos pela estação meteorológica de Arouca (Tabela A.1. e 

A.2. dos anexos).  

De forma a verificar as hipóteses inicialmente colocadas para este estudo, quantificar a 

atividade humana é uma variável essencial ao estudo, para que seja possível estimar a perturbação 

exercida por esta na população de micromamíferos na nossa área de estudo. A atividade humana foi 

quantificada tendo em conta o número de pessoas presentes no parque de campismo “O Retiro da 

Fraguinha” durante o hiato temporal em que este estudo decorreu. Os dados referentes ao número de 

pessoas no parque, foram analisados não só na semana de amostragem, mas também na semana 

anterior a esta e no tempo decorrido entre semanas de amostragem, uma vez que o efeito da 

perturbação gerada pelos humanos pode não se verificar no imediato, mas sim ter efeitos desfasados 

no tempo. 

Para melhor identificar e perceber a variação que a perturbação humana causa nas espécies, 

as linhas de amostragem foram separadas em três níveis de proximidade ao parque de campismo, 

que será tido em conta como a zona com mais perturbação humana. Desta forma, as linhas de 

amostragem 1 e 2, que se encontram dispostas dentro dos limites do parque de campismo estão 

agrupadas no nível 1 de perturbação, uma vez que são as duas linhas onde a perturbação 

antropogénica mais se concentra. As linhas de amostragem identificadas com 3, 4, 5 e 7 (Figura 2), 
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agrupam-se no nível 2 de incidência de perturbação causada pela população alojada no parque de 

campismo, uma vez que se situam numa zona intermédia de distância ao parque dentro do grupo de 

todas as nossas linhas de amostragem. Por fim, as linhas 6 e 8, mais distantes do parque de campismo, 

encontram-se incluídas no nível 3 de incidência da perturbação humana (Figura 2). 

 

3.4. Análise Estatística 

De maneira a tentar responder às hipóteses colocadas neste estudo, foram calculados os 

índices de presença/ausência de cada espécie, para cada uma das oito linhas de amostragem do 

esquema amostral durante todos os meses do estudo, através do registo binomial da presença ou 

ausência de cada espécie (valor “1” para presença e valor “0” para ausência). Estes dados permitem 

saber se houve ou não capturas de uma determinada espécie em cada linha de amostragem e em cada 

mês em que o estudo foi realizado, não sendo relevante o número de capturas, mas apenas se uma 

espécie foi ou não capturada. Foram ainda calculadas e testadas outras duas variáveis resposta, 

estimadas com base nos dados de captura de cada espécie, para cada uma das oito linhas de 

amostragem durante todos os meses do estudo: índice de incidência (baseado no número de 

armadilhas que contabilizam capturas por linha de amostragem) e índice de abundância de Pounds 

(Pounds, 1981). Contudo, as variáveis independentes foram ainda menos explicativas para estas 

variáveis, não sendo por isso estas variáveis resposta integradas neste estudo. 

 Este estudo pretende avaliar a influência que a perturbação humana num parque de 

campismo tem relativamente à presença de espécies de micromamíferos e à ocupação da área de 

estudo por parte destas mesmas espécies, sendo assim a perturbação antropogénica o nosso foco. No 

entanto, uma vez que existem outras variáveis ligadas ao micro-habitat e às condições meteorológicas 

que se sabe poderem influenciar a distribuição, abundância e atividade destes organismos, incluímos 

também variáveis que permitissem avaliar a relevância do fator perturbação, face a outros fatores.  

A perturbação antropogénica pode ser representada por variáveis como a proximidade de 

estradas devido ao risco de mortalidade e evitamento destas por parte de micromamíferos (Forman 

& Alexander, 1998), a distância ao parque de campismo como foco de perturbação (Marco & Santini, 

2015), e o número de pessoas (causadores de perturbação) no parque ao longo de vários períodos 

uma vez que algumas perturbações podem não ocorrer no imediato, mas manifestarem-se 

posteriormente, com algum atraso entre perturbação e resposta (Pitt & Jordan, 1996; T. Wang & 

Watanabe, 2019). Variáveis como a luminosidade artificial do parque poderiam ser igualmente 

relevantes para o estudo (Beier, 2006), contudo devido à dificuldade de uma monitorização eficiente 

dessa luminosidade esta variável foi descartada. Aliadas a estas variáveis, foram incluídas ainda: (i) 

variáveis intimamente ligadas ao micro-habitat como a densidade de árvores na linha de amostragem 

relacionada com a diferenciação entre habitats florestais e habitats mais abertos (Noguerales et al., 
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2015; Rosalino et al., 2013; Torre et al., 2020); (ii) variáveis de percentagem de cobertura de solo 

nu, herbáceas, arbustos e presença ou ausência de rochas, todas elas relacionadas com a 

disponibilidade de abrigo e/ou alimento (Díaz et al., 1993; Díaz, 1992; Fragoso, 2018); (iii) presença 

ou ausência de valas temporárias e permanentes e percentagem de área coberta por água, que avaliam 

a disponibilidade de água no micro-habitat tão importante para estas espécies (Chew, 1951; Yom-

Tov & Geffen, 2006); (iv) por fim, variáveis relacionadas com as condições meteorológicas, como a 

temperatura, com especial foco nas temperaturas máxima e mínima da semana de amostragem, 

relevantes, em consequência dos limites fisiológicos tolerados pelas espécies (Hart, 1971; Monarca 

et al., 2019; Oliveira et al., 2016) e a precipitação, diretamente relacionada com a disponibilidade de 

água e sucesso do desenvolvimento da vegetação (Clary, 2008; Yom-Tov & Geffen, 2006). 

  Devido à disponibilidade de um número reduzido de dados, estas variáveis foram separadas 

em três hipóteses ecológicas (Perturbação humana, Habitat e Condições atmosféricas) e 

posteriormente analisados através de estatística de modelação com um GLMM (modelos lineares 

generalizados mistos) (Bolker et al., 2009; Manning, 2007). Deste modo é possível de uma melhor 

forma relacionar as variáveis que caracterizam habitat e as condições meteorológicas com as 

variáveis da hipótese ecológica definida como perturbação, associada diretamente com as hipóteses 

definidas para este estudo (variáveis independentes), relacionando-as com a variação na presença de 

indivíduos das espécies capturadas (variável dependente) (Tabela 1). Foi ainda elaborado um modelo 

híbrido que juntava variáveis das três hipóteses ecológicas em estudo. Para este modelo híbrido foram 

apenas utilizadas, para cada espécie, as variáveis incluídas no melhor modelo (modelo com menor 

valor de AIC) dentro de cada hipótese ecológica (Tabela 3; Tabela 5). 

Do conjunto das variáveis independentes recolhidas neste estudo representativas das três 

hipóteses ecológicas (habitat, condições meteorológicas e perturbação humana), foram excluídas 

aquelas que eram altamente correlacionadas entre si uma vez que poderiam influenciar os resultados 

do estudo. Esta seleção de variáveis foi necessária devido à existência de colinearidade entre as 

variáveis, tendo para isso sido efetuado um estudo de correlação entre variáveis utilizando a análise 

dos VIF’s (Fator de inflação da variância), em que foram descartadas as variáveis com um valor de 

VIF > 5 (Tabela A.6. disponível em anexos) (Craney & Surles, 2007). 

Das espécies em estudo, apenas duas, Apodemus sylvaticus e Crocidura russula, foram 

utilizadas nos estudos estatísticos uma vez que, no caso das outras duas espécies, Mus musculus e 

Microtus agrestis não foi possível obter capturas suficientes que permitissem a análise. 
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Tabela 1. – Descrição das variáveis independentes tidas em conta no estudo relativas às hipóteses ecológicas de habitat, 

condições meteorológicas e perturbação antropogénica. 

Código Descrição 
Tipo de 

variável 
Classes 

Habitat 

Nu 

Percentagem de solo nu presente num raio de 

20 metros à volta da primeira, décima e 

vigésima armadilhas 

Categórica 

[0%]; [1-25%]; 

[25-50%]; [50-

75%]; [75-99%]; 

[100%]. 

Herbaceas 

Percentagem de estrato herbário presente 

num raio de 20 metros à volta da primeira, 

décima e vigésima armadilhas 

Categórica 

[0%]; [1-25%]; 

[25-50%]; [50-

75%]; [75-99%]; 

[100%]. 

Arbustiva 

Percentagem de estrato arbustivo presente 

num raio de 20 metros à volta da primeira, 

décima e vigésima armadilhas 

Categórica 

[0%]; [1-25%]; 

[25-50%]; [50-

75%]; [75-99%]; 

[100%]. 

Arborea 

Percentagem de estrato arbóreo presente 

num raio de 20 metros à volta da primeira, 

décima e vigésima armadilhas 

Categórica 

[0%]; [1-25%]; 

[25-50%]; [50-

75%]; [75-99%]; 

[100%]. 

Agua 

Percentagem de água presente num raio de 

20 metros à volta da primeira, décima e 

vigésima armadilhas 

Categórica 

[0%]; [1-25%]; 

[25-50%]; [50-

75%]; [75-99%]; 

[100%]. 

ValasP 

Presença/ausência de valas de água 

permanentes num raio de 20 metros à volta 

da primeira, décima e vigésima armadilhas 

Categórica 0 ou 1 

ValasT 

Presença/ausência de valas de água 

temporárias num raio de 20 metros à volta da 

primeira, décima e vigésima armadilhas 

Categórica 0 ou 1 

Rochoso 

Presença/ausência de rochas num raio de 20 

metros à volta da primeira, décima e 

vigésima armadilhas 

Categórica 0 ou 1 
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Condições Meteorológicas 

Temp.Max_st 
Média de temperaturas máximas (°C) na 

semana de amostragem 
Numérica NA 

Temp.Min_st 
Média de temperaturas mínimas (°C) na 

semana de amostragem 
Numérica NA 

Temp.Med_st 
Temperatura média (°C) na semana de 

amostragem 
Numérica NA 

Temp.Med.Ant_st 
Temperatura média (°C) da semana anterior 

à semana de amostragem 
Numérica NA 

Precipitaçao_st 
Precipitação (mm) na semana de 

amostragem 
Numérica NA 

Precipitaçao.Ant_st 
Precipitação (mm) na semana anterior à 

semana de amostragem 
Numérica NA 

Perturbação Antropogénica 

Estradas 

Presença/ausência de estradas num raio de 

20 metros à volta da primeira, décima e 

vigésima armadilhas 

Categórica 0 ou 1 

Med.Pessoas_st 
Média de pessoas presentes no parque de 

campismo na semana de amostragem 
Numérica NA 

Med.Pes.Ant_st 

Média de pessoas presentes no parque de 

campismo na semana anterior à semana de 

amostragem 

Numérica NA 

Med.Pes.Ent_st 

Média de pessoas presentes no parque de 

campismo no período entre semanas de 

amostragem 

Numérica NA 

Distancia_st 

Distância em metros do parque de campismo 

à décima armadilha de cada linha de 

amostragem 

Numérica NA 

Fator Aleatório 

Linha Identificação da linha de amostragem Categórica 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8 

Variável dependente 

Presença/Ausência 
Presença ou ausência de micromamíferos 

capturados 
Categórica 0 ou 1 
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Para todas as agregações de variáveis (para as três hipóteses ecológicas e modelos híbridos) 

foi utilizado o software estatístico R (versão 1.3.1093) com as extensões ou pacotes referidos para 

cada análise, para o tratamento estatístico através dos modelos lineares generalizados mistos 

(GLMM) com as variáveis selecionadas após a intervenção dos VIF’s. Uma vez que os índices de 

presença de cada espécie se caracterizam por apenas dois valores (“1” para presença e “0” para 

ausência) foi utilizada a família de distribuição “Binomial” para a distribuição dos erros. Foi ainda 

tido em conta a variável “linha” como fator aleatório (Tabela 1), de modo a incorporar a correlação 

espacial na análise. Para a análise foram utilizados os pacotes “lme4” (Bates et al., 2014), “lattice” 

(Sarkar, 2008) e “Matrix” (Bates & Maechler, 2015), e após o modelo global estar gerado foi 

utilizado o pacote “MuMIN” (Bartoń, 2015) para gerar todas as combinações de modelos diferentes 

possíveis. Os modelos selecionados como melhores modelos para explicar a variação da presença de 

indivíduos de uma das espécies na nossa área de estudo, foram escolhidos com base nos valores dos 

critérios de informação de Akaike (AIC – Akaike Information Criteria), nomeadamente o valor de 

ΔAICc (diferença entre o AIC do modelo em causa e o menor valor de AIC de todos os modelos 

gerados), sendo selecionados apenas os com um valor de ΔAICc < 2 por serem os com resultados 

mais plausíveis relativos ao melhor modelo (Burnham et al., 2011). O AICc (AIC corrigido) é o valor 

utilizando quando o número de amostras é reduzido (Bolker et al., 2009; Grueber et al., 2011), como 

no caso dos dados resultantes deste estudo. Sempre que vários modelos cumpriam o critério de AICc 

< 2 foi calculado o modelo médio. A identificação da hipótese melhor suportada pelos dados foi feita 

com base no AICc mais baixo de todas as hipóteses calculadas após o cálculo do modelo médio. 

 Para as variáveis incluídas nos melhores modelos selecionados, foram calculados o erro 

padrão e o intervalo de confiança a 95%, para ser possível definir qual ou quais a variáveis que levam 

a uma variação (positiva ou negativa) da presença de indivíduos das espécies em estudo na área a ser 

estudada. O desempenho relativo dos modelos, nomeadamente no que se refere à utilização de 

diferentes variáveis dependentes, teve em consideração o valor de AUC (Area under curve) (Pearce 

& Ferrier, 2000). Este valor de AUC foi calculado através dos gráficos de dispersão de resíduos dos 

melhores modelos em relação aos seus valores ajustados, com a utilização do pacote “pROC” (Robin 

et al., 2011). O processo de análise estatística a que foi submetido modelo híbrido elaborado para 

cada espécie, foi em tudo idêntico ao enunciado anteriormente. 
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4. Resultados 

4.1. Caracterização do Micro-habitat 

 

A caracterização da cobertura do solo por vegetação presente em cada zona de amostragem, 

foi obtida tendo por base o método de estimativa por observação da percentagem do tipo de 

vegetação, como anteriormente referido. A percentagem ocupada por cada tipo de vegetação em cada 

uma das linhas (Tabela A.1. nos anexos), não apresenta grande variação entre os períodos seco e 

chuvoso, embora existam exceções como o ligeiro aumento de percentagem de solo nu no período 

seca (linhas 1 e 4) e uma diminuição de percentagem de cobertura arbustiva no período seco (linhas 

3, 4 e 5). Relativamente a outros componentes da paisagem (Tabela A.2. nos anexos) como a presença 

de estradas ou rochas, são constantes ao longo de todo o estudo.  

 

4.2. Caracterização da Comunidade de Micromamíferos  

 

Durante as quatro noites de amostragem por mês, ao longo do período dos nove meses nos 

quais decorreu o estudo, foram colocadas em campo um conjunto de 160 armadilhas Sherman. A 

amostragem compreendeu um total de 5760 armadilhas x noite. Em 705 ocasiões (12,2%) as 

armadilhas encontravam-se fechadas quando revistas e 5055 (87,8%) encontravam-se abertas. 

De entre as 705 (12,2%) armadilhas encontradas fechadas aquando das revistas, e que por 

isso podiam ser indicadoras de capturas de micromamíferos, apenas 321 (45.5%) continham animais, 

enquanto que as restantes 384 (54.5%) encontravam-se fechadas, mas vazias. 

Ao valor das 321 armadilhas fechadas e com conteúdo, foram descontadas 11 armadilhas por 

conterem espécies de outros animais que não micromamíferos (répteis e passeriformes) ou devido ao 

indivíduo ter escapado no processo de manuseamento dos micromamíferos, sem que se conseguisse 

apurar a espécie do exemplar. Deste modo, irá ser usado o valor de 310 armadilhas fechadas com 

conteúdo em que este é relevante para o estudo, ou seja, o exemplar capturado pertence ao grupo dos 

micromamíferos. 

É ainda importante salientar que, de entre estas 310 armadilhas seis delas continham dois 

indivíduos em simultâneo, fixando assim o número de capturas em 316, de um total de 154 indivíduos 

de três espécies de roedores (Apodemus sylvaticus, Mus musculus, Microtus agrestis), e uma espécie 

de micromamífero insetívoro (Crocidura russula). As abundâncias de capturas destas espécies foram 

bem distintas entre elas, com A. sylvaticus a ser a espécie dominante (85.2% das capturas) e M. 

agrestis a espécie com menos (0.9%) capturas registadas (Tabela 2).  
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Tabela 2. - Índices de captura e respetivas percentagens das espécies capturadas ao longo do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Animais capturados n % 

Apodemus sylvaticus 269 85.2 

Crocidura russula 33 10.4 

Mus musculus 11 3.5 

Microtus agrestis 3 0.9 

Total 316 100.0 

a) 

d) 

b) 

c) 

Figura 6. - Diversidade da fauna de micromamíferos capturadas ao longo do estudo: a) Apodemus sylvaticus (Rato-

do-campo), b) Crocidura russula (Musaranho-de-dentes-brancos), c) Mus musculus (Rato-doméstico) e d) Microtus 

agrestis (Rato-do-campo-de-rabo-curto). 
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4.3.  Atividade humana 

Neste estudo, procurou-se perceber qual será a resposta da ocupação do espaço por parte de 

várias espécies de micromamíferos, consoante o seu grau de resiliência para com a atividade humana. 

Para tal, é indispensável calcular os índices de presença de população humana no interior do parque 

de campismo em diferentes momentos: semana de amostragem, semana anterior à semana de 

amostragem e período de tempo entre amostragens. A utilização destes períodos deve-se ao facto de 

algumas perturbações poderem não ocorrer no imediato, mas manifestarem-se posteriormente, com 

algum atraso entre perturbação e resposta. Uma vez que os investigadores responsáveis pelo 

desenvolvimento deste estudo, bem como os responsáveis do parque perfazem um número constante 

ao longo do estudo, não foram contabilizados na população com estadia no parque de campismo 

representada graficamente na figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Variação dos índices de Presença/Ausência em Apodemus sylvaticus e Crocidura russula 

 

De modo a poder explicar a influência das variáveis independentes na probabilidade de 

presença da espécie Apodemus sylvaticus, foram gerados um total de 64 modelos, dos quais 32 são 

relativos à hipótese ecológica que engloba as variáveis relacionadas com a perturbação 

antropogénica, 16 relativos à hipótese ecológica focada no efeito do habitat e 16 relacionados com 

Figura 7. – Variação no número de pessoas no parque de campismo na semana de amostragem, na semana anterior à semana 

de amostragem, e no período entre amostragens. Os meses de março e abril não constam da figura, uma vez que devido à 

pandemia da Covid-19 e ao consequente fecho do parque nesses meses, não foi possível a realização do estudo. 
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as variáveis da hipótese ecológica focada no efeito das condições meteorológicas. De entre esses 

modelos são apresentados na tabela 3 todos os modelos que preenchem os requisitos de valor de 

ΔAICc < 2 para cada hipótese ecológica.  

O melhor modelo (ΔAICc = 0) relativo à hipótese perturbação incluiu as variáveis que 

traduziam a média de pessoas no parque na semana de amostragem e no período desde a amostragem 

anterior (Tabela 3). Contudo, o efeito destas variáveis na presença de indivíduos de A. sylvaticus não 

foi significativo (Tabela 4). 

 

Tabela 3. - Melhores modelos de variáveis das três hipóteses ecológicas para a espécie Apodemus sylvaticus através dos 

índices de presença/ausência, que cumprem o critério de ΔAICc < 2 apresentados por ordem crescente de AICc. 

 

 

Com um valor de AUC de 0.8460, que ainda assim corresponde a uma adequabilidade média 

a alta, esta é das três hipóteses ecológicas a que pior explica as influências ocorridas nas variações 

de presença/ausência para Apodemus sylvaticus. Na verdade, para esta categoria de variáveis, 

nenhuma variável independente teve efeito na variável resposta. 

 Melhores modelos de variáveis AICc ΔAICc 
Peso do 

Modelo 

Perturbação 

Med.Pes.Ent_st + Med.Pessoas_st  76.80 0.00 0.189 

Distancia_st + Med.Pes.Ent_st + Med.Pessoas_st  77.21 0.73 0.131 

Distancia_st + Estradas + Med.Pes.Ent_st + Med.Pessoas_st  77.03 0.93 0.119 

Med.Pes.Ent_st  78.21 1.17 0.105 

Distancia_st + Med.Pes.Ent_st  78.58 1.78 0.078 

Distancia_st + Estradas + Med.Pes.Ent_st  78.32 1.83 0.076 

Estradas + Med.Pes.Ent_st + Med.Pessoas_st  78.47 1.99 0.07 

Habitat 

Arborea + ValasT  70.54 0.00 0.196 

Arborea + Nu  71.79 1.25 0.105 

Arborea + Nu + ValasT  71.90 1.67 0.085 

Arborea + ValasP + ValasT  72.22 1.99 0.072 

Meteorologia 
Temp.Max_st + Temp.Min_st  66.11 0.00 0.396 

Precipitaçao.Ant_st + Temp.Max_st + Temp.Min_st  67.80 2.00 0.146 
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 A presença ou ausência de valas temporárias e a percentagem de cobertura de estrato arbóreo 

no habitat são as únicas incluídas no melhor modelo relativo à hipótese de habitat (Tabela 3). Ainda 

assim, nenhuma das variáveis mostrou influência na presença de A. sylvaticus (Tabela 4). Apesar 

desta categoria de variáveis ter obtido um valor de AUC de 0.8893 representativo de uma elevada 

adequabilidade, não existiram nas suas variáveis independentes valores explicativos para as 

variações ocorridas. 

 

No que se refere à hipótese de um efeito das condições meteorológicas, as variáveis com 

mais influência sobre a presença da espécie foram a média das temperaturas máximas e mínimas 

registadas na semana de amostragem (Tabela 4) e que correspondem ao melhor modelo desta 

categoria de variáveis (Tabela 3). Nenhuma outra variável teve influência na variável dependente. 

A média das temperaturas máximas na semana de amostragem tem uma influência negativa 

na presença de indivíduos desta espécie (Tabela 4; Figura 8). Por outro lado, existe uma influência 

positiva da temperatura mínima registada na presença de Apodemus sylvaticus (Tabela 4; Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. - Variação da presença de Apodemus sylvaticus no total de linhas amostrais em relação à média das temperaturas 

mínimas e à média das temperaturas máximas (variáveis que mais influenciam a variável dependente) durante a semana de 

amostragem. Os meses de março e abril não constam da figura, uma vez que devido à pandemia da Covid-19 e ao 

consequente fecho do parque nesses meses, não foi possível a realização do estudo. 

 

Com um valor de AUC de 0.9251 referente a uma elevada adequabilidade e associado a 

valores de AIC mais baixos, comparativamente com os das restantes hipóteses ecológicas, é possível 
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afirmar que o modelo da hipótese ecológica relativa às condições meteorológicas é o que melhor se 

adequa para explicar com uma maior precisão a variação da presença de indivíduos da espécie 

Apodemus sylvaticus na nossa área de estudo.   

 

 

 

 

Para poder explicar a influência das variáveis independentes na probabilidade de presença 

Crocidura russula, foram gerados um total de 64 modelos, dos quais 32 relativos à hipótese ecológica 

focada no efeito das perturbações antropogénicas, 16 relativos à hipótese ecológica que engloba as 

variáveis relacionadas com o habitat e 16 relacionados com as o efeito das variáveis da hipótese 

ecológica relacionada com as condições meteorológicas. Destes modelos gerados, estão apresentados 

na tabela 5 todos os modelos que preenchem os requisitos de valor de ΔAICc < 2 para cada hipótese 

ecológica referentes a esta espécie.

Tabela 4. - Coeficientes das variáveis presentes nos melhores modelos das três hipóteses ecológicas para a espécie  

Apodemus sylvaticus através dos índices de presença/ausência. 

 

 Variáveis 
Valor 

Estimado 
Erro Padrão 

Intervalos de Confiança a 

95% 

Perturbação 

   2.50% 97.50% 

Intercept 1.9552 0.9769 0.014767 3.895707 

Med.Pes.Ent_st -1.0249 0.555 -2.12597 0.076239 

Med.Pessoas_st 0.5676 0.5731 -0.13831 1.850691 

Distancia_st 0.4139 0.545 -0.24996 1.825185 

Estradas -0.4899 1.0014 -3.93141 1.086754 

 

Habitat 

Intercept 5.9931 4.2031 -2.32488 14.31204 

Arborea -1.786 1.0184 -3.81209 0.24011 

ValasT 1.9501 1.6089 -0.21563 5.272384 

Nu -0.6681 1.1826 -4.31739 1.091711 

ValasP -0.1067 0.5206 -2.97964 1.628535 

Meteorologia 

Intercept 2.2571 0.9004 0.46039341 4.0538652 

Temp.Max_st -2.2208 0.7494 -3.7159412 -0.7256104 

Temp.Min_st 1.1312 0.5508 0.03217505 2.2302291 

Precipitaçao.Ant_st 0.1359 0.5911 -1.59992076 2.6101485 



31 
 
 

  

 

A variável que traduz a distância ao parque, única variável do melhor modelo relativo à 

hipótese ecológica da perturbação (Tabela 5), mostrou ter influência na presença de C. russula 

(Tabela 6). Este efeito mostra que a presença desta espécie aumenta com a distância ao parque. A 

hipótese ecológica da perturbação apresenta um valor de AUC de 0.8319 apresentando assim uma 

alta adequabilidade para a explicação da presença de Crocidura russula na nossa área de estudo.  

 

 

 

   

 

 

 

 Melhores modelos de variáveis AICc ΔAICc 
Peso do 

Modelo 

Perturbação 

Distancia_st 80.39 0.00 0.284 

Distancia_st + Med.Pes.Ent_st 80.16 0.01 0.282 

Distancia_st + Med.Pessoas_st 80.99 0.84 0.186 

Distancia_st + Estradas 81.76 1.61 0.127 

Distancia_st + Estradas + Med.Pes.Ent_st 81.53 1.69 0.122 

Habitat 

Arborea 73.99 0.00 0.285 

Arborea + Herbaceas 75.62 1.88 0.111 

Arborea + Nu 75.71 1.97 0.106 

Meteorologia 

Modelo nulo 83.83 0.00 0.207 

Temp.Med.Ant_st 84.48 0.82 0.137 

Temp.Max_st 84.51 0.86 0.135 

Temp.Min_st 85.20 1.54 0.096 

Precipitaçao.Ant_st 85.27 1.62 0.092 

Tabela 5. - Melhores modelos de variáveis das três hipóteses ecológicas para a espécie Crocidura russula através dos 

índices de presença/ausência, que cumprem o critério de ΔAICc < 2 apresentados por ordem crescente de AICc. 
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No que se refere ao melhor modelo relativo à hipótese do habitat, este inclui uma única 

variável, que traduz a quantidade de árvores no habitat (Tabela 5; Tabela 6). Esta variável apresenta 

uma influência na presença de C. russula, diminuindo a presença de indivíduos desta espécie em 

locais com uma elevada percentagem de árvores. Esta hipótese ecológica apresenta um valor de AUC 

de 0.7848 representativo de uma adequabilidade média. 

 

 

 

 
 
 

 Variáveis 
Valor 

Estimado 

Erro 

Padrão 

Intervalos de Confiança a 

95% 

Perturbação 

   2.50% 97.50% 

Intercept -1.11544 0.72205 -2.5515872 0.3207055 

Distancia_st 1.19953 0.54888 0.1047759 2.294284 

Med.Pes.Ent_st -0.18861 0.30849 -1.1156981 0.1808593 

Med.Pessoas_st -0.07099 0.20862 -1.0592444 0.2966942 

Estradas -0.23945 0.73422 -1.0592444 1.4574201 

 

Habitat 

Intercept 2.08704 1.09647 -0.09690292 4.2709775 

Arborea -2.00934 0.64412 -3.29426144 -0.7244195 

Herbaceas -0.05012 0.20207 -0.98574699 0.5322541 

Nu 0.04247 0.19516 -0.56749154 0.9686398 

Meteorologia 

Intercept -1.23707 0.52577 -2.2858462 -0.1882988 

Temp.Med.Ant_st -0.07088 0.13938 -0.3513789 -0.3384801 

Temp.Max_st -0.06982 0.19355 -0.9442788 0.2536994 

Temp.Min_st -0.03367 0.13721 -0.8127967 0.3437812 

Precipitaçao.Ant_st 0.02989 0.12865 -0.346026 0.7781997 

Tabela 6. - Coeficientes das variáveis presentes nos melhores modelos das três hipóteses ecológicas para a espécie  

Crocidura russula através dos índices de presença/ausência. 



33 
 
 

O melhor modelo para a hipótese de um efeito das condições meteorológicas é o modelo 

nulo (sem variáveis). Isto pode significar que outras variáveis que não são tidas em conta nesta 

análise podem ter alguma influência na presença de C. russula. Existe ainda uma influência negativa 

associada à temperatura média da semana anterior à amostragem (Tabela 6), explicada por uma 

diminuição da presença de C. russula com o aumento da temperatura média na semana anterior à 

semana de amostragem (Figura 9). Para esta hipótese ecológica o valor de AUC gerado é de 0.8618.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Modelos mistos de hipóteses para Apodemus sylvaticus e Crocidura russula 

 

 

Para Apodemus sylvaticus, o melhor modelo entre os modelos híbridos gerados inclui as 

variáveis de média das temperaturas máximas e mínimas na semana de amostragem e ainda a variável 

relativa à percentagem de árvores no habitat (Tabela 7). Destas variáveis, as relacionadas com a 

média das temperaturas máximas e mínimas obtiveram valores que mostraram influenciar a presença 

de A. sylvaticus (Tabela 8).  
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Figura 9. - Variação da presença de Crocidura russula no total de linhas amostrais em relação à temperatura 

média da semana anterior à semana da amostragem (variável que mais influencia a variável dependente). Os 

meses de março e abril não constam da figura, uma vez que devido à pandemia da Covid-19 e ao consequente 

fecho do parque nesses meses, não foi possível a realização do estudo. 
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Tabela 7. - Melhores modelos híbridos para explicar as variações dos índices de presença/ausência paras as espécies 

Apodemus sylvaticus e Crocidura russula e que cumprem o critério de ΔAICc < 2, apresentados por ordem crescente de 

AICc. 

 Modelos híbridos AIC ΔAICc 
Peso do 

Modelo 

Apodemus 

sylvaticus 

Arborea + Temp.Max_st + Temp.Min_st  62.6357 0.00 0.207 

Arborea + Temp.Max_st + Temp.Min_st + ValasT  62.7273 0.47 0.163 

Crocidura 

russula 

Arborea  73.9888 0.00 0.696 

Arborea + Distancia_st  75.6346 1.89 0.27 

 Variáveis Valor 

Estimado 

Erro 

Padrão 

Intervalos de Confiança a 

95% 

Apodemus 

sylvaticus 

   2.50% 97.50% 

Intercept 5.2286 2.1245 0.9875286 9.46976245 

Arborea -1.7765 0.933 -3.6389503 0.08604454 

Temp.Max_st -2.2207 0.7582 -3.7340092 -0.70743685 

Temp.Min_st 1.3647 0.6133 0.1415133 2.58792309 

ValasT 0.9904 1.6213 -1.2919058 5.78449063 

Crocidura 

russula 

Intercept 1.98166 0.90867 0.1698272 3.7934966 

Arborea -1.99671 0.66686 -3.3266239 -0.6667887 

Distancia_st 0.06213 0.22165 -0.5247866 0.9686995 

Tabela 8. - Coeficientes das variáveis presentes nos melhores modelos híbridos para explicar as variações nos índices de 

presença/ausência paras as espécies Apodemus sylvaticus e Crocidura russula  
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O modelo híbrido para esta espécie apresenta uma elevada adequabilidade com um valor de 

AUC de 0.9337, o valor de AUC mais elevado de entre todos os modelos elaborados, demonstrando 

assim ser o mais adequado para a explicação da presença de A. sylvaticus na área de estudo.  

A presença de A. sylvaticus é maior com a diminuição da média das temperaturas máximas 

registadas na semana de amostragem e igualmente maior com o aumento da média das temperaturas 

mínimas registadas na semana de amostragem (Tabela 8).  

 O melhor modelo híbrido para Crocidura russula, inclui apenas a variável arbórea. Esta 

variável, influencia negativamente a presença de C. russula levando a uma menor presença desta 

espécie em locais com uma maior percentagem de árvores. Com um valor de AUC de 0.7965, possui 

uma adequabilidade média para justificar a variação da presença desta espécie na área em estudo.  
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5. Discussão 

 

 
Durante a realização do trabalho de campo, este estudo foi afetado pela pandemia de Covid-

19. Durante dois meses (março e abril) o parque de campismo no o qual incidiu o este estudo esteve 

encerrado. Deste modo, não só não foi possível recolher dados de campo nesses meses, como 

também, e devido às contingências impostas pela situação pandémica, o ano decorreu de forma 

atípica, pondo em causa o normal funcionamento do parque, nomeadamente em relação ao número 

de pessoas que acolheu. Estes fatores, como era de esperar, tiveram impacto nos dados obtidos e, 

consequentemente, nas conclusões retiradas. Ainda assim, este estudo permitiu obter dados 

importantes que contribuem para uma melhor compreensão da influência da perturbação sazonal da 

atividade humana em espécies de micromamíferos, incidindo particularmente em Apodemus 

sylvaticus e Crocidura russula. 

De modo a responder às duas perguntas que foram apresentadas como objetivos para este 

estudo, considerou-se, em primeiro lugar e de forma explícita, a hipótese ecológica da perturbação 

humana. Adicionalmente, as hipóteses ecológicas do habitat e da meteorologia foram analisadas com 

o propósito de avaliar a importância relativa da perturbação em relação a fatores ecológicos 

impactantes no uso do espaço pelos micromamíferos, nomeadamente variáveis de habitat e 

meteorológicas. 

 

5.1.  Dinâmicas de uso de espaço aquando da presença de população humana 

 

Não obstante o meu objetivo inicial de perceber padrões diferentes entre espécies sensíveis 

e espécies comensais, o baixo número de capturas no caso da espécie mais sensível, Microtus 

agrestis, assim como da espécie com o comportamento comensal mais marcado, Mus musculus, 

impossibilitou a realização análises estatísticas formais para estas espécies. Deste modo, os nossos 

resultados ficaram sujeitos apenas a duas espécies que, apesar de não serem comensais de humanos, 

podem ser frequentemente relacionadas tanto a ambientes naturais como ambientes humanizados. 

A dinâmica de utilização do espaço por parte das duas espécies para as quais foi aplicada 

modelação estatística (Apodemus sylavticus e Crocidura russula), variou em função de variáveis 

relacionadas com as hipóteses ecológicas de perturbação humana, condições meteorológicas e 

habitat.  

De acordo com os resultados, a probabilidade de presença da espécie Apodemus sylvaticus 

parece não ser influenciada pelas variáveis utilizadas como representativas de perturbação 

antropogénica (Tabela 4). Estes resultados vão de encontro com a capacidade de adaptação 

demonstrada por A. sylvaticus (Fragoso, 2018).  
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Em relação aos dados da hipótese ecológica do habitat, as variáveis analisadas não 

demonstram valores que possam explicar as variações observadas na probabilidade de presença de 

A. sylvaticus (Tabela 4). Os indivíduos desta espécie, devido ao facto de serem micromamíferos 

generalistas (Díaz et al., 1999; Fragoso, 2018; Gomes et al., 2011; Suchomel et al., 2020; Torre et 

al., 2002), têm facilidade em se adaptarem a uma grande diversidade de habitats, o que pode justificar 

a falta de valores que demonstrem influenciar a presença desta espécie nas variáveis analisadas 

referentes ao habitat. 

 Relativamente aos dados obtidos para a hipótese ecológica “condições meteorológicas”, a 

probabilidade de presença de Apodemus sylvaticus é influenciada pelas variáveis da média de 

temperaturas máximas e da média de temperaturas mínimas durante a semana de amostragem. 

Verifica-se um aumento da probabilidade de presença de indivíduos desta espécie com a diminuição 

da média das temperaturas máximas da semana de amostragem e com o aumento da média das 

temperaturas mínimas registadas durante a semana de amostragem (Tabela 4). Os micromamíferos 

são seres homeotérmicos e, devido às suas dimensões corporais reduzidas, têm uma maior 

suscetibilidade para perder e ganhar calor. Por este motivo, quando a temperatura do ar se aproxima 

de valores muito altos ou muito baixos, estes seres têm tendência a refugiar-se nos seus ninhos, 

diminuindo a sua atividade (Hart, 1971). Assim, com uma menor atividade por parte destes 

indivíduos, a sua presença à superfície irá ser menor. 

No caso de Crocidura russula, os resultados devem ser abordados com cautela devido ao 

reduzido número de capturas, que é refletido no contraste estatístico entre os valores obtidos de AIC 

e o AUC existente na tabela 5 e consequente apresentação de resultados. Para esta espécie, que foi 

capturado com menor frequência na área de estudo, os dados apontam para um aumento da 

probabilidade de presença de indivíduos desta espécie à medida que aumenta a distância ao parque 

de campismo (Tabela 6). Esta influência reflete-se ainda mais no registo de maior presença desta 

espécie nas linhas de amostragem mais afastadas do parque (linhas 6 e 8) e na inexistência de 

qualquer captura de Crocidura russula nas linhas de amostragem localizadas dentro do parque (linhas 

1 e 2) no decorrer de todo o estudo (Tabela A.7.). Estes aspetos evidenciam que C. russula poderá 

preferir locais mais distantes do foco da perturbação antropogénica, como é o caso do parque de 

campismo (Gomes et al., 2011). 

Os resultados demonstram também que uma menor presença de indivíduos de C. russula, 

está associada a habitats com uma elevada percentagem de árvores (Tabela 6). Este resultado  vai de 

encontro com o estudo de Torre et al., 2014, no qual a cobertura vegetal arbórea e a altura destas 

árvores influenciou negativamente a abundância de Crocidura russula (Torre et al., 2014). Para além 

disso, esta espécie tem preferência por habitats abertos com elevada densidade de arbustos 

comparativamente com habitats florestais, como acontece no meu estudo (Tabela A.7.) (Torre et al., 
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2020). Esta hipótese ecológica aparenta ser a que melhor explica a probabilidade de presença desta 

espécie uma vez que, embora possua um valor de AUC menor que as restantes hipóteses ecológicas, 

no caso desta espécie, a diferença dos valores de AICc entre hipóteses ecológicas é significativa e o 

menor valor de AICc está associado à hipótese ecológica referente ao efeito do habitat na presença 

desta espécie. 

Em relação às influências associadas às condições meteorológicas, apenas a variável relativa 

à temperatura média da semana anterior à semana de amostragem mostrou influenciar a presença de 

Crocidura russula (Tabela 6). A probabilidade de presença destes indivíduos diminui com o aumento 

desta variável. Esta relação com a temperatura ambiente é idêntica à de Apodemus sylvaticus, na 

medida em que ambas as espécies beneficiam com uma temperatura média amena, e são 

negativamente afetadas por temperaturas extremamente baixas ou extremamente altas. O facto de a 

variável que influencia a probabilidade de presença de A. sylvaticus dizer respeito à semana anterior 

à semana de amostragem, demonstra ainda que o efeito destas variáveis pode não ser sentido no 

imediato, mas sim disperso temporalmente.  

Para C. russula, existem três variáveis que demonstram poder influenciar a presença desta 

espécie. Porém, através dos critérios apresentados na secção dos materiais e métodos, apenas as 

variáveis relativas ao habitat e à perturbação antropogénica foram incluídas no modelo híbrido para 

esta espécie. Através dos resultados obtidos nesse modelo híbrido, em que as duas variáveis são 

consideradas em simultâneo, verificou-se que apenas a cobertura arbórea parece influenciar esta 

espécie, pelo que este fator deverá ser preponderante relativamente à perturbação.   

 

5.2.  Diferenças entre o uso do espaço por parte de espécies com diferentes graus de 

sensibilidade/comensalidade em relação à presença humana 

 

Apresentada a hipótese descrita anteriormente, e ainda que nenhuma destas duas espécies 

seja uma espécie tipicamente tida como comensal, Apodemus sylvaticus e Crocidura russula 

possuem diferenças no que toca ao grau de sensibilidade à perturbação humana. Os indivíduos da 

espécie Apodemus sylvaticus, devido não só à sua resiliência à perturbação da atividade humana, mas 

também ao seu comportamento generalista (Díaz et al., 1999; Suchomel et al., 2020; Torre et al., 

2002), possuem uma maior capacidade de adaptação à presença humana. Por outro lado, os 

indivíduos da espécie C. russula têm comportamento mais discreto e, tal como descrito por Torre et 

al, 2014, podem utilizar estruturas humanas para se refugiar e sobreviver durante os meses de inverno 

(Jaquiéry et al., 2008; Torre et al., 2014). No estudo de Vigués et al., 2018, pode verificar-se o 

decréscimo desta espécie motivado pelo crescimento de uma área urbanizada e consequente 

desaparecimento de área aberta na região da Catalunha, evidenciando a influência negativa de zonas 
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com uma maior influência antropogénica em indivíduos de Crocidura russula (Vigués et al., 2018). 

Os resultados do nosso estudo sugerem a ocorrência de um padrão diferente do proposto por estes 

autores. Enquanto estes detetam a presença desta espécie em zonas urbanas ou com a influência do 

Homem e até a utilização de estruturas humanizadas para proveito dos indivíduos desta espécie, os 

nossos resultados, através da variável da distância ao parque, mostram que existe uma preferência e 

um aumento da probabilidade de presença de C. russula com o aumento da distância a zonas 

impactadas por humanos, no caso do nosso estudo, o parque de campismo. Estes resultados podem 

sugerir um maior grau de sensibilidade à perturbação antropogénica por parte desta espécie 

relativamente a A. sylvaticus. 

  Ainda que não tenham sido testados estatisticamente, os dados das capturas de Mus 

musculus, conhecido micromamífero comensal do homem e com uma forte associação a ambientes 

humanizados (Feng & Himsworth, 2014; Gabriel et al., 2011; Gabriel, 2008; Gomes et al., 2011; 

Tchernov, 2010; Vigués et al., 2018), demonstram que as capturas desta espécie aconteceram quase 

exclusivamente nos meses em que existe uma maior presença humana (Meses de menor presença 

humana – 1 captura (maio); Meses de maior presença humana – 10 capturas (junho – 1; julho – 5; 

agosto – 2; setembro – 2)) (Figura 7; Tabela A.7.) e, simultaneamente, em linhas de amostragem 

dentro do parque de campismo (nível 1 de perturbação – 1 captura) ou em linhas de amostragem nas 

suas proximidades (nível 2 de perturbação – 10 capturas) (Tabela A.7). Esta associação entre os 

locais de presença de M. musculus e atividade humana no parque pode indicar uma relação entre esta 

espécie e a presença humana. Os indivíduos de Mus musculus existentes na zona de estudo 

demonstram um maior grau de atividade na presença de pessoas no parque, aproveitando-se dos 

recursos que elas lhes podem fornecer. Relativamente a Microtus agrestis, espécie com um maior 

grau de sensibilidade à presença humana, entre as espécies capturadas, o muito reduzido número de 

capturas (3 capturas) não permite identificar nenhum comportamento padrão. 

Algumas evidencias apresentadas neste estudo permitem algum grau de suporte às hipóteses 

apresentadas no início do trabalho, uma vez que a espécie com maior carácter comensal (M. 

musculus) foi capturada mais vezes em locais e em épocas onde a presença de pessoas no parque é 

maior, enquanto que no caso de espécies não tipicamente comensais, como C. russula, a 

probabilidade de presença destas espécies tende a ser mais constante e incidente nas zonas mais 

afastadas desse foco de perturbação. Contudo, e apesar desta tendência, não existe suporte estatístico 

robusto às hipóteses formuladas. De forma idêntica ao ocorrido no estudo de Gomes et al., 2011, 

Apodemus sylvaticus e Crocidura russula viram a influência da presença de humanos na área de 

estudo como uma influência negativa à sua presença e abundância, embora que em escalas diferentes, 

e Mus musculus (espécie comensal) tende a apresentar uma maior abundância aquando da presença 
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de população no parque de campismo e em habitats próximos do foco desta perturbação 

antropogénica. 

 

5.3.  Conclusões  

 Devido ao reduzido número de capturas de espécies assumidamente comensais (Mus 

musculus) e com um maior grau de sensibilidade à presença humana (Microtus agrestis), não foi 

possível corroborar ou refutar nenhuma das hipóteses apresentadas com suporte estatístico adequado. 

Apesar disso, com base nos dados de Mus musculus, parece existir uma possível tendência que 

verifique as hipóteses formuladas de que espécies comensais têm maior probabilidade de ocorrer em 

locais mais próximos do parque de campismo (hipótese 1) e em simultâneo com um maior fluxo de 

população humana ao parque (hipótese 2). Em ambos os casos, as variáveis associadas à perturbação 

humana não são suficientemente explicativas para as variações verificadas em qualquer uma das 

espécies. Posto isto, e à semelhança do que foi realizado neste estudo, é imperativo para alem do 

foco em variáveis relativas à perturbação antropogénica, ter em conta outras variáveis, 

nomeadamente ligadas ao habitat e condições meteorológicas (fatores de forte importância para 

micromamíferos), para que se possa apurar a real perturbação gerada nestas espécies. No caso das 

variáveis ligadas ao habitat, estas podem influenciar maioritariamente espécies que disponham de 

um menor grau de generalidade no que toca às condições e tipos de habitats em que ocorrem, à 

semelhança do que aconteceu a C. russula, influenciado negativamente pela elevada densidade de 

árvores na linha de amostragem. Relativamente a variáveis relacionadas com as condições 

atmosféricas, os nossos dados demonstram que a variação da temperatura, nomeadamente das 

temperaturas máximas e mínimas para valores muito elevados ou muito redúzios, podem influenciar 

o comportamento e presença de algumas espécies de micromamíferos, uma vez que a necessidade de 

manutenção da temperatura corporal é um fator crucial para a sua sobrevivência.  

 Dado o reduzido conhecimento ecológico acerca da resposta comportamental e de ocupação 

de espaço por parte de micromamíferos relacionada com uma pressão sazonal de população humana, 

os resultados obtidos neste estudo deram um importante contributo no que diz respeito ao estudo 

comportamental destas espécies quando afetadas por uma atividade humana sazonal associada ao 

turismo de pequena escala e atividades de lazer. O estudo realizado permitiu ainda contribuir para o 

conhecimento da comunidade de micromamíferos presentes na região em estudo, nomeadamente 

Microtus agrestis, espécie esta que não está registada como presente na quadricula do Atlas dos 

mamíferos de Portugal em que a nossa zona de estudo ocorre (Bencatel et al., 2019). Apenas com a 

replicação do método utilizado neste estudo em outras localizações distintas, ainda que caracterizadas 

por habitats e condições meteorológicas diferentes, será possível analisar os comportamentos 

apresentados pelos micromamíferos e assim inferir realmente sobre a influência deste tipo de 
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atividades de lazer com uma intensidade sazonal de população humana nas comunidades destes 

pequenos mamíferos com uma importância ecológica tão elevada.
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7. Anexos 

 

Tabela A.1. - Caracterização da cobertura do solo por classes de percentagem, para cada linha de 

amostragem, nos dois períodos de amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linhas Solo nu Herbácea Arbustiva Arbórea Água 

P
er

ío
d

o
 C

h
u

v
o

so
 

1 [0%] [75-99%] [0%] [1-25%] [1-25%] 

2 [1-25%] [50-75%] [0%] [25-50%] [0%] 

3 [1-25%] [25-50%] [1-25%] [1-25%] [1-25%] 

4 [0%] [50-75%] [25-50%] [1-25%] [1-25%] 

5 [25-50%] [25-50%] [25-50%] [0%] [0%] 

6 [25-50%] [1-25%] [50-75%] [0%] [0%] 

7 [0%] [25-50%] [25-50%] [0%] [1-25%] 

8 [1-25%] [1-25%] [50-75%] [0%] [0%] 

P
er

ío
d

o
 S

ec
o
 

1 [1-25%] [50-75%] [0%] [1-25%] [0%] 

2 [1-25%] [50-75%] [0%] [25-50%] [0%] 

3 [1-25%] [25-50%] [0%] [25-50%] [1-25%] 

4 [1-25%] [25-50%] [1-25%] [1-25%] [1-25%] 

5 [25-50%] [50-75%] [1-25%] [0%] [0%] 

6 [25-50%] [1-25%] [50-75%] [0%] [0%] 

7 [0%] [50-75%] [25-50%] [0%] [1-25%] 

8 [1-25%] [25-50%] [50-75%] [0%] [0%] 
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Tabela A.2. - Índice de presença/ausência de componentes de paisagem para cada linha de 

amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A.3. - Valores médios das temperaturas mínimas (T. Min.) e das temperaturas máximas (T. 

Max.) durante a semana de amostragem. Temperatura média (T. Méd.) da semana de amostragem e 

da temperatura media da semana anterior à semana de amostragem. Todos os valores apresentados 

são valores médios dos valores diários. 

 

 

Linhas Estradas 
Valas 

Permanentes 

Valas 

Temporárias 
Rochas 

1 1 1 1 1 

2 0 0 0 1 

3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 1 1 1 0 

6 1 0 0 0 

7 0 1 0 1 

8 1 0 0 0 

 
Temperatura na semana de 

amostragem (ºC) 

Temperatura média na semana 

anterior à semana de amostragem 

(ºC) 
 

 

T. Min. T. Max. T. Méd. 

  

   

Novembro 9,60 14,15 12,60 17,70 

Dezembro 7,70 14,34 11,30 10,38 

Janeiro 7,80 15,34 11,52 5,30 

Fevereiro 1,40 17,66 8,76 12,20 

Maio 15,02 32,30 23,80 18,60 

Junho 8,90 22,84 15,74 15,09 

Julho 13,56 31,13 21,60 22,60 

Agosto 15,00 24,82 19,98 18,93 

Setembro 11,72 32,34 21,56 20,33 
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Tabela A.4. – Valores médios de precipitação da semana de amostragem e de precipitação da semana 

anterior à semana de amostragem. Todos os valores apresentados são valores médios dos valores 

diários. 

 

 
 
 
 
 

Tabela A.5. - Resultados do teste de normalidade Shapiro-Wilk para as espécies Apodemus sylvaticus 

e Crocidura russula. 

 

 Espécie W p-Value 

Índices de Presença/Ausência 
Apodemus sylvaticus 0.52623 7.00E-14 

Crocidura russula 0.57008 3.37E-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Precipitação da semana da 

amostragem (mm) 

Precipitação da semana 

anterior à amostragem (mm) 

Novembro 8.50 10.80 

Dezembro 38.22 29.74 

Janeiro 9.54 0.16 

Fevereiro 2.54 0.30 

Maio 0.00 0.00 

Junho 0.02 2.20 

Julho 0.00 0.00 

Agosto 7.04 0.04 

Setembro 0.00 0.00 
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Tabela A.6. -  Variáveis utilizadas na modelação após a exclusão das variáveis altamente 

correlacionadas entre si. 

 

 
Variáveis GVif 

Habitat 

Nu 1.39892 

Herbaceas 1.79834 

Arborea 1.248959 

ValasP 1.473039 

ValasT 1.225101 

Perturbação 

Estradas 1.287312 

Med.Pessoas_st 2.586405 

Med.Pes.Ent_st 2.586405 

Distancia_st 1.287312 

Meteorologia 

Temp.Max_st 3.898561 

Temp.Min_st 2.228663 

Temp.Med.Ant_st 2.652814 

Precipitaçao.Ant_st 1.576076 
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Tabela A.7. – Coeficientes de presenças/ausências das quatro espécies capturadas no decorrer do estudo, por linha de amostragem e por mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novembro 2019 Dezembro 2019 Janeiro 2020 Fevereiro 2020 

Linha AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM 

Linha 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Linha 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Linha 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Linha 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Linha 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

Linha 6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Linha 7 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Linha 8 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

 Maio 2020 Junho 2020 Julho 2020 Agosto 2020 Setembro 2020 

Linha AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM 

Linha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Linha 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Linha 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Linha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Linha 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 

Linha 6 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Linha 7 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

Linha 8 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
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Tabela A.8. – Coeficientes dos índices de incidência das quatro espécies capturadas no decorrer do estudo, por linha de amostragem e por mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Novembro 2019 Dezembro 2019 Janeiro 2020 Fevereiro 2020 

Linha AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM 

Linha 1 6 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 

Linha 2 5 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 

Linha 3 6 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 

Linha 4 12 0 0 0 11 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Linha 5 6 1 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 

Linha 6 4 4 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

Linha 7 4 0 0 0 5 1 1 0 5 2 0 0 4 1 0 0 

Linha 8 4 1 0 0 9 0 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 

 Maio 2020 Junho 2020 Julho 2020 Agosto 2020 Setembro 2020 

Linha AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM 

Linha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Linha 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Linha 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

Linha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

Linha 5 3 1 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 4 1 0 1 5 2 0 2 

Linha 6 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Linha 7 1 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 2 8 0 0 1 9 2 0 0 

Linha 8 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 
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Tabela A.9. – Coeficientes dos índices de abundância das espécies capturadas no decorrer do estudo, por linha de amostragem e por mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novembro 2019 Dezembro 2019 Janeiro 2020 Fevereiro 2020 

Linha AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM 

Linha 1 108.43 0.00 0.00 0.00 119.40 0.00 0.00 0.00 63.29 0.00 0.00 0.00 57.14 0.00 0.00 0.00 

Linha 2 87.50 0.00 0.00 0.00 113.92 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 

Linha 3 92.11 0.00 0.00 0.00 102.94 0.00 0.00 0.00 28.17 0.00 14.29 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 

Linha 4 215.19 0.00 0.00 0.00 169.01 17.24 0.00 0.00 45.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Linha 5 129.87 15.15 0.00 0.00 92.11 0.00 0.00 0.00 51.95 0.00 0.00 0.00 69.44 15.38 0.00 0.00 

Linha 6 53.33 53.33 0.00 0.00 30.30 15.38 0.00 0.00 73.17 13.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Linha 7 50.63 0.00 0.00 0.00 79.37 17.54 17.54 0.00 117.65 33.33 0.00 0.00 92.11 14.93 0.00 0.00 

Linha 8 62.50 13.51 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 54.79 28.57 0.00 0.00 38.46 26.32 0.00 0.00 

 Maio 2020 Junho 2020 Julho 2020 Agosto 2020 Setembro 2020 

Linha AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM AS CR MA MM 

Linha 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Linha 2 12.66 0.00 0.00 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Linha 3 0.00 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 0.00 0.00 37.97 61.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Linha 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.99 0.00 0.00 0.00 28.57 0.00 0.00 0.00 26.67 0.00 0.00 0.00 

Linha 5 39.47 13.70 0.00 0.00 64.10 0.00 0.00 0.00 51.28 13.70 0.00 0.00 69.44 15.38 0.00 15.38 73.53 61.54 0.00 31.75 

Linha 6 13.51 0.00 13.51 0.00 28.17 40.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Linha 7 12.99 0.00 0.00 0.00 13.89 0.00 0.00 13.89 157.89 0.00 0.00 32.26 118.42 0.00 0.00 15.63 160.00 32.26 0.00 0.00 

Linha 8 38.96 26.67 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 25.64 0.00 0.00 0.00 40.00 13.70 0.00 0.00 14.49 0.00 0.00 0.00 


