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Resumo 
Os artrópodes constituem o mais diversificado e bem-sucedido grupo de organismos 

multicelulares do planeta, com mais de um milhão de espécies descritas. Neste grupo incluem-

se os insetos, aracnídeos, miriápodes e crustáceos, organismos com grande importância 

económica que, direta ou indiretamente, afetam muitos aspetos da vida humana. Muitas 

espécies competem com a humanidade pelos alimentos, podendo causar graves prejuízos às 

produções. Contudo, muitas outras desempenham importantes serviços à produção agrícola, 

como a polinização, a proteção contra os inimigos das culturas e a reciclagem da matéria 

orgânica do solo. Enquanto outras, ainda, pela sua beleza e raridade, facultam serviços culturais 

e turísticos, cada vez mais valorizados.  

Apesar da identificação dos artrópodes presentes num dado ecossistema agrícola, assumir 

particular importância, na prática reveste-se de grande dificuldade, em virtude de aspetos como: 

a ocorrência de um enorme número de espécies diferentes e de tamanho reduzido, a escassez 

de informação biológica e morfológica sobre as mesmas, a complexidade das chaves de 

identificação disponíveis na literatura e a dificuldade em interpretar os termos técnicos usados. 

O presente trabalho teve como objetivo sistematizar a informação morfológica, ecológica e 

fotográfica relativa aos artrópodes colhidos ao longo de vários anos no ecossistema vinha da 

Região Demarcada do Douro. Em última análise, o pretendido é tornar esta informação 

acessível, de uma forma objetiva e simples, ao público não especializado, em particular aos 

viticultores. Especificamente, pretende-se disponibilizar via web todo esse conhecimento. O 

site foi desenvolvido usando um programa de elaboração de páginas web. Neste site, incluíram-

se chaves de identificação de 137 famílias de artrópodes com importância no ecossistema vinha, 

pertencentes a 7 classes, nomeadamente: Arachnida, Malacostraca, Entognatha, Insecta, 

Chilopoda, Diplopoda e Symphyla. Incluiu-se uma breve caracterização morfológica e 

comportamental de cada família, bem como fotografias de espécies identificadas. Além disso, 

adicionou-se um glossário de termos técnicos, de modo a facilitar a interpretação dos textos. 

Com esta ferramenta, disponível em www.artropodesvinha.utad.pt, pretende-se que os 

viticultores tenham disponível informação essencial para uma adequada gestão do ecossistema, 

nomeadamente nos aspetos relacionados com os inimigos da cultura, incluindo possíveis 

espécies invasoras, organismos benéficos e outras espécies consideradas interessantes do ponto 

de vista sociocultural, como é o caso das espécies endémicas 

Palavras-chave: Arthropoda, vinha, Região Demarcada do Douro, web      

http://www.artropodesvinha.utad.pt/
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Abstract 
Arthropods are the most diverse and successful multi-cellular group in the planet, having more 

than one million of described species. Belong to this group the insects, arachnids, myriapods 

and crustaceans, organisms of great economic importance that directly or indirectly affect 

several aspects of human life. Thus, several species compete with humans for food, causing 

serious damage to crops, while many others perform important agricultural services (e.g. 

pollination, pest control, and recycling of organic matter in the soil), or because of their beauty 

and/or rarity, provide cultural and tourist services, increasingly valued. Despite the 

identification of arthropods in a given agricultural ecosystem be of great importance, it faces 

difficulties due to aspects such as: the enormous amount of tiny species, the lack of both 

biological and morphological information on them, the complexity of the available 

identification keys and the difficulty in interpreting the technical terms used. The aim of this 

work is to systematize the morphological, ecological and photographic information on the 

arthropods collected over several years in the agro-ecosystem vineyard from the Douro 

Demarcated Region. Ultimately, the purpose is to make this information accessible, in an 

objective and simple way, to not specialized public, particularly vine growers. Specifically, it 

is intended to make available all this knowledge via the web. The site was developed by a 

program of web page elaboration. On this site, identification keys of 137 families from seven 

classes of arthropods of importance in vineyard ecosystem were included, namely Arachnida, 

Malacostraca, Entognatha, Insecta, Chilopoda, Diplopoda and Symphyla. A brief 

morphological and behavioral characterization of each family was included as well as 

photographs of the observed species. Furthermore, also was included a glossary of technical 

terms to make easier the interpretation of the text. With this tool, available on 

www.artropodesvinha.utad.pt, the vine growers have at their disposal essential information for 

a good ecosystem management, namely concerning the aspects related to vineyard pests, 

including possible invasive species, beneficial organisms and other species considered 

interesting from the socio-cultural point of view, as is the case of endemic species 

 

Key words: Arthropoda, vineyard, Demarcated Region of Douro, web 
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1. Introdução 

A Região Demarcada do Douro, na qual está integrado o Alto Douro Vinhateiro, 

classificado pela UNESCO em 2001, como paisagem cultural, evolutiva e viva (Andresen et 

al., 2004), é uma região vitícola de grande valor natural, com características sublimes 

relativamente à biodiversidade. Assim, é fundamental preservar e valorizar este património, 

aumentando também o conhecimento sobre o mesmo, no contexto do desenvolvimento de uma 

estratégia de dinamização económica, que inclua um turismo cultural e de lazer de qualidade e 

único.  

Biodiversidade e os serviços ecossistémicos por ela suportados, contribuem para o 

equilíbrio dos ecossistemas agrários, e são fonte de grande potencial económico. São exemplos 

de serviços ecossistémicos o fornecimento de alimentos, fibras e água, a regulação de cheias e 

do clima, a polinização, a decomposição da matéria orgânica e reciclagem de nutrientes, a 

supressão de pragas e ainda serviços associados à recreação ou educação (Science for 

Environment Policy, 2015).  

Os artrópodes, são parte desta biodiversidade e muitos deles facultam serviços 

ecossistémicos que beneficiam diretamente o viticultor (p. ex.: a limitação natural dos inimigos 

da vinha, a proteção contra a erosão e a decomposição da matéria orgânica, entre muitos outros), 

ou a sociedade no geral, contribuindo para a biodiversidade global, e para o bem-estar da 

humanidade   

Existem diversos trabalhos que contêm informação sobre a diversidade de artrópodes 

existentes no ecossistema vinha (p.ex: Gonçalves et al., 2013a; Gonçalves et al., 2013b; 

Gonçalves et al., 2018; Partnership for Biodiversity, 2017). Contudo, a importância crescente 

das tecnologias de informação associada à necessidade de aceder rapidamente à informação, 

frequentemente com recurso a apenas, um telemóvel com acesso à internet, confere particular 

interesse à existência de informação capaz de poder ser acedida por esta via. Com o presente 

trabalho, pretendeu-se contribuir para esse objetivo, disponibilizando um site web, capaz de 

permitir aos viticultores, ter acesso a informação sobre os artrópodes associados à vinha na 

Região Demarcada do Douro, abrangendo vários grupos taxonómicos. Com esta ferramenta 

pretende-se que os utilizadores, e em particular os viticultores, tenham à sua disposição 

informação essencial para uma adequada gestão do ecossistema, nomeadamente nos aspetos 

relacionados com os inimigos da cultura, incluindo possíveis espécies invasoras, organismos 

benéficos e outras espécies consideradas interessantes do ponto de vista sociocultural, como é 

o caso das espécies endémicas. 
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Nesse sentido o trabalho integrou três fases: 1) sistematização da informação obtida 

sobre os artrópodes associados ao ecossistema vitícola da Região Demarcada do Douro; 2) 

recolha de informação bibliográfica sobre a morfologia, biologia e papel desempenhado no 

ecossistema pelos referidos artrópodes; 3) construção de um site web, que poderá ser consultado 

e onde os utilizadores poderão deixar a sua opinião. 
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2. Artrópodes na Região Demarcada do Douro  

 
2.1. Classe Arachnida 

 

2.1.1. Ordem Actinotrichida 

Características gerais: Grupo numericamente importante de aracnídeos, que inclui as subordens 

Astigmata, Oribatida e Prostigmata (Fauna Europaea, 2017), das quais na Região Demarcada 

do Douro se destacam as duas últimas. 

 

-Subordem: Oribatida 

Alguns aspetos morfológicos: Os oribatídeos (Fig. 1) são ácaros de pequena dimensão, forma 

ovalada, que lembram vagamente pequenos coleópteros. Algumas espécies possuem expansões 

laterais aliformes do noto, que, nalguns casos, são móveis e nervuradas (Borror & De Long, 

1969). 

 

Características gerais: Estes ácaros encontram-se em restos de folhas, debaixo de madeira ou 

de pedras, em musgo e no solo. No último, ocorrem em grande quantidade, e decompõem a 

matéria orgânica, sendo fundamentais para o aumento da fertilidade daquele (Borror & De 

Long, 1969). 

 

 

-Subordem: Prostigmata 

Características gerais: Trata-se de um grupo numeroso que inclui espécies predadoras, 

saprófagas e fitófagas, podendo as últimas causar sérios prejuízos às culturas (Borror & De 

Long, 1969). 

 

B C 

Figura 1: Oribatídeos: (A) Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2014. Quintas: S.L e CG. Habitat: mata e vinha. 

(B) Foto: FG/UTAD. Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. (C) Foto: FG/UTAD. Anos: 2013, 2014 e 2015. 

Quintas: CG e Ar. Habitat: vinha. 

A 
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Família Anystidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os anistídeos (Fig. 2) são ácaros de tamanho médio (0,5 a 1,5 

mm de comprimento), com patas longas e cor avermelhada ou laranja brilhante (Torres et al., 

2014). 

Características: Ácaros predadores comuns em plantas de porte baixo, onde podem ser 

observados a deslocarem-se com rapidez, em movimentos circulares, na página inferior das 

folhas à procura de presas. Alimentam-se essencialmente de ácaros tetraniquídeos, tripes, 

cigarrinhas e pulgões (Torres et al., 2014). Na vinha, são frequentemente observados a 

alimentar-se de ninfas de cigarrinha-verde. 

 

 

 

 

 

 

 

Família Erythraeidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os eritraeídeos (Fig. 3) são ácaros de corpo oval, densamente 

pubescente e cor avermelhada, com patas longas são adaptadas para correr (Gonçalves et al., 

2013b). 

Características: Na fase larvar, os ácaros eritraeídeos comportam-se como parasitas de outros 

pequenos artrópodes, enquanto os adultos são predadores de ácaros e pequenos insetos de corpo 

mole (Gonçalves et al., 2013a). Na vinha, são frequentemente observados a parasitar ninfas de 

cigarrinha-verde. 

 

A B 

Figura 3: Eritraeídeos: (A) Foto: 

FG/UTAD. Anos: 2013 e 2014. 

Quintas: Ci, CG, Ac e Ar. Habitat: 

vinha. (B) Foto: CC/ADVID. Ano: 

2010. Quintas: Ca, S.L e Se. Habitat: 

vinha e mata. 

 

Figura 2: Anistídeos: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quintas: Ar, Ci e CG. Habitat: vinha. (B) Foto: 

FG/UTAD. Ano: 2014. Quinta: CG. Habitat: vinha. 

 

A B 
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Família Tetranychidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os tetraniquídeos (Fig. 4) são ácaros de corpo mole, que possuem 

quelas móveis, longas e encurvadas, fixas no estilóforo ou fundidas nos segmentos basais das 

quelíceras; o quarto segmento do palpo apresenta uma forte unha (Roggia, 2007). Os tarsos têm 

garras. As unhas laterais têm ganchetas ou pêlos retentores, cujas características permitem 

classificar os elementos desta família ao nível do género (Carmona, 1996). 

 

Características: Os ácaros tetraniquídeos são fitófagos polífagos, que se alimentam do conteúdo 

das células epidémicas e parenquimatosas das folhas (Gonçalves et al., 2013a). Pertencem a 

esta família o aranhiço-amarelo e o aranhiço-vermelho que, em algumas regiões, podem ser 

importantes pragas da vinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Ordem Anactinotrichida 

Características gerais: Inclui as subordens Ixodida, Notostigmata e Mesostigmata (Fauna 

Europaea, 2017), das quais a última é a que assume maior importância para a vinha. 

 

-Subordem Mesostigmata 

Características gerais: Esta subordem é constituída por ácaros com grande diversidade de estilos 

de vida e habitats. No entanto, a maioria são predadores de vida livre, e muitos comportam-se 

como auxiliares, ao contribuem para a regulação das populações de ácaros e insetos prejudiciais 

às culturas (Torres et al., 2014). 

 

Família Phytoseiidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os fitoseídeos (Fig. 5) são ácaros de pequenas dimensões, com 

o corpo de forma ovóide ou piriforme, brilhante e patas compridas; têm cor esbranquiçada, mas 

A B 

Figura 4: (A) Tetranychus urticae (Koch, 1836). Foto: CC/ADVID. (B) Panonychus ulmi (Koch, 1836) Foto: 

DAgro/UTAD. 
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devido à transparência do tegumento, podem apresentar manchas avermelhadas, alaranjadas ou 

amareladas, isto conforme o alimento ingerido (Torres et al., 2014).  

 

Características: Podem ser observados a olho nú quando se deslocam com rapidez, 

frequentemente na página inferior das folhas, à procura de presas; a sua distribuição é 

condicionada pelo clima, cultura e tratamentos fitossanitários (Torres et al., 2014). Na vinha, 

são importantes predadores de ácaros tetraniquídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Região Demarcada do Douro ocorrem ainda ácaros das famílias: Bdellidae (Fig. 6) e 

Trombidiidae (Fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Fitoseídeos: (A) Foto: CC/ADVID. (B) Foto: DAgro/UTAD 

A B 

Figura 6: Bedelídeos: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. (B) Foto: FG/UTAD. Ano: 

2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. (C) Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: mata. 

 

A B C 

Figura 7: Trombidídeos: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. (B) Foto: CC/ADVID. 

Ano: 2010. Quinta: S.L. Habitat: mata. 

 

A B 
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2.1.3. Ordem Araneae 

Características gerais: As aranhas são predadoras alimentando-se principalmente de insetos. As 

técnicas utilizadas para capturar as presas são muito variáveis: algumas espécies constroem 

teias, outras saltam, correm ou dissimulam-se no seu habitat, caçando as presas por emboscada. 

Desempenham um importante papel na limitação natural das pragas (Borror & De Long, 1969). 

 

 

Família Agelenidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os agelenídeos (Fig. 8) são aranhas de tamanho pequeno a 

grande, e coloração acastanhada a acinzentada; o cefalotórax é piriforme, aparentando uma 

separação entre a região cefálica e a região torácica e o abdómen é oval; possuem quatro pares 

de olhos, dispostos em duas filas; algumas espécies apresentam patas longas, esguias e 

espinhosas, com três garras na extremidade dos tarsos (Torres et al., 2014). 

 

Características: Constroem teias em forma de lençol com um ou vários tubos, onde permanecem 

à espera das presas; as teias podem ser construídas em recantos sombrios, na vegetação 

herbácea, em troncos ocos ou em tocas de outros animais, sendo que algumas espécies as 

constroem no interior de habitações (Torres et al., 2014). 

 

  

  

 

 

A B C 

Figura 8: (A) Malthonica lusitanica (Simon, 1898). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013, 2014 e 2015. 

Quintas: Ca, S.L, Se, Ar e CG. Habitat: mata, matos e vinha. Identificação LC. (B) Eratigena feminea (Simon, 

1870). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013, 2015 e 2017. Local: Se, Ar, Ci, CG, Ac e Ca. Habitat: vinha. 

Identificação: LC. (C) Eratigena montigena (Simon, 1937). Foto: FG/UTAD. Anos: 2013, 2014 e 2017. 

Habitat: vinha. Identificação: LC.  
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Família Araneidae  

Alguns aspetos morfológicos: Os araneídeos (Fig. 9) são aranhas de tamanho pequeno a grande; 

o cefalotórax é geralmente plano, distinguindo-se a região cefálica da região torácica; o 

abdómen é globoso ou angular, podendo possuir tubérculos. Têm oito olhos, dispostos em duas 

filas de quatro; os olhos laterais são normalmente adjacentes e estão distanciados dos medianos, 

que estão dispostos em forma de trapézio. As patas apresentam longas espinhas e tricobótrios 

em todos os segmentos, exceto nos tarsos (Torres et al., 2014). 

 

Características: A maioria das espécies constrói teias orbiculares, que consistem em círculos 

concêntricos sucessivos, com linhas que se dispõem radialmente do centro para a bordadura.  

A captura de presas depende da presença de uma substância adesiva que, em conjunto 

com a seda, é libertada pelas fieiras. As aranhas desta família alimentam-se de insetos voadores, 

cuja presença detetam pela vibração das teias, e que são embrulhados em fios de seda antes 

serem consumidos (Torres et al., 2014). 

  

 

 

 

 

 

 

Família Clubionidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os clubionídeos (Fig. 10) são aranhas relativamente comuns, 

com comprimento situado entre 3 a 15 mm (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Estas aranhas podem estar presentes na folhagem das árvores ou no solo. Não 

tecem teias para a captura de presas, mas constroem um refúgio tubular debaixo de pedras ou 

em folhas enroladas (Borror & De Long, 1969). 

 

Figura 9: (A) Mangora acalypha (Walckenaer, 1802). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca e Se. 

Habitat: vinha. Identificação: LC. (B) Agalenatea redii (Scopoli, 1763). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: 

Ar. Habitat: vinha. Identificação: LC. (C) Aculepeira sp. (Chamberlin & Ivie, 1942). Foto: FG/UTAD. Ano: 

2013. Habitat: vinha. Identificação: LC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 
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Família Corinnidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os corinídeos apresentam o cefalotórax e as patas fortemente 

esclerotizados; têm oito olhos dispostos em duas filas; duas unhas tarsais; pêlos subungueais 

simples, em tufos geralmente densos; traqueias restritas ao abdómen (Bonaldo, 2000). 

Inclui-se nesta família a espécie Castianeira badia (Simon, 1877) (Fig. 11), que é a única 

espécie do género presente na Europa, sendo endémica do centro-oeste da Península Ibérica. 

 

Características: Estas aranhas são caçadoras ativas no solo, podendo ser encontradas sob 

troncos de árvores ou folhas secas (Ubick et al., 2005 citado por Ferro, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Dictynidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os dictinídeos (Fig. 12) são aranhas de tamanho pequeno; o 

cefalotórax é relativamente elevado, com pêlos brancos nalgumas espécies; podem ter seis ou 

oito olhos; o abdómen é oval, normalmente com padrão; as patas não têm espinhos e os tarsos 

apresentam três garras (Torres et al., 2014). 

Figura 10: Clubiona sp. (Latreille, 1804). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: S.L e Se. Habitat: vinha e 

mato. Identificação: LC. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Castianeira badia (Simon, 1877). Foto: FG/UTAD. Anos: 2013, 2014, 2015 e 2017. Quintas: Ca 

e CG. Habitat: vinha e mato. Identificação: LC. 
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Caracteristicas: Os hábitos dos dictinídeos diferem entre géneros. Muitas espécies constroem 

teias irregulares na vegetação herbácea e arbustiva, enquanto outras, que vivem no solo, as 

constroem sob pedras, troncos e outros resíduos (Torres et al., 2014). 

 

 

Família Gnaphosidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os gnafosídeos (Fig. 13) têm corpo que varia de tamanho 

pequeno a médio; o cefalotórax é ovalado, podendo apresentar pilosidade conspícua; o 

abdómen é oval. Possuem oito olhos, distribuídos em duas linhas de quatro. As patas são curtas 

e apresentam tarsos com duas garras (Torres et al., 2014). 

 

Características: Vivem essencialmente no solo onde constroem um abrigos tubulares debaixo 

de pedras e detritos e nesse local caçam. Contudo, é importante frisar que não constroem teias 

para caçar (Torres et al., 2014). 

 

Figura 12: (A) Dictyna cf. civica (Lucas, 1850). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013 e 2014. Quintas: Ca, Se 
e CG. Habitat: taludes, vinha e mata. Identificação: LC. (B) Marilynia bicolor (Simon, 1870) (♂). Foto: 

CC/ADVID. Anos: 2010, 2013, 2014 e 2017. Quintas: CG e Ar. Habitat: vinha e mato. Identificação: LC. (C)  

Scotolathys simplex (Simon, 1884). Foto: CC/ADVID. Identificação: LC. 

 

 

 

A B C 

A B C 

Figura 13: (A) Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866). Foto: FG/UTAD. Anos: 2013, 2014, 2015 e 2017. 

Quintas: Ac e CG. Habitat: vinha. Identificação: LC. (B) Setaphis carmeli (O. P.-Cambridge, 1872). Foto: 

CC/ADVID. Anos: 2013, 2014 e 2017. Quintas: Ac e CG. Habitat: vinha. Identificação: LC. (C) Poecilochroa 

sp. (Westring, 1874). Foto: CC/ADVID. Habitat: vinha. Identificação: LC. 
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Família Hahniidae 

Alguns aspetos morfológicos: As aranhas desta família (Fig. 14) são descritas como pequenas, 

com um comprimento situado entre 1,5 a 3,2 mm (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Estas aranhas elaboram teias em funil semelhantes às dos Agelenídeos, mas 

sem a zona afunilada. As teias estão geralmente no solo ou perto dele, em lugares húmidos; a 

seda é tão fina que são dificilmente observáveis a olho nú, o que só é possível quando estão 

cobertas de orvalho ou quando a luz incide num ângulo favorável (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

Família Linyphiidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os linifídeos (Fig. 15) são de tamanho pequeno a médio 

(geralmente com menos de 6 mm de comprimento) (Borror & De Long, 1969). O cefalotórax, 

no caso dos machos de algumas espécies, é de forma anormal devido à existência de tubérculos 

ou protuberâncias; o abdómen é geralmente alongado. Têm oito olhos dispostos em duas linhas 

(exceto nos machos adultos que possuem o cefalotórax modificado), em geral os anteriores 

medianos menores do que os restantes. As patas são de tamanho médio a longo, providas de 

espinhos e os tarsos têm três garras (Torres et al., 2014). 

 

Características: Estas aranhas encontram-se maioritariamente no solo, mas podem ocupar 

outros habitats, como arbustos ou troncos de árvores. A maior parte das espécies usa teias para 

caçar; sendo que a aranha se encontra geralmente na parte inferior daquela (Torres et al., 2014). 

 

 

 

 

 Figura 14: Hahnia nava (Blackwall, 1841). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2014. Quintas: S.L, Se e CG. 

Habitat: vinha. Identificação: LC. 
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Família Lycosidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os licosídeos (Fig. 16) são de tamanho pequeno a muito grande 

e de cor escura. O cefalotórax é longo, com a região cefálica em geral estreita e alta, densamente 

coberto de pêlos finos. Têm oito olhos dispostos em três linhas características: a linha anterior 

com quatro olhos pequenos dispostos em linha reta ou ligeiramente curvada, a segunda com 

dois grandes olhos em posição central e a terceira com dois olhos de tamanho médio, dispostos 

lateralmente. O abdómen é oval; as patas são espinhosas e os tarsos têm três garras (Torres et 

al., 2014). 

 

Características: São aranhas consideradas de aspeto robusto, que vivem no solo. Alimentam-se 

principalmente de insetos, que caçam com agilidade. Algumas espécies, aproveitam galerias 

existentes no solo ou constroem-nas para se esconderem ou para as fêmeas depositarem os sacos 

de ovos. Estes são levados pelas fêmeas presos às fieiras e o mesmo acontece com os juvenis, 

que são transportados pela progenitora até se tornarem autónomos (Torres et al., 2014). 

 

Figura 15: (A) Frontinellina frutetorum (C.L. Koch, 1834). Foto: FG/UTAD. Ano: 2010. Quintas: S.L e Ca. 

Habitat: talude. Identificação: LC. (B) Pelecopsis bucephala (O. P.-Cambridge, 1875). Foto: FG/UTAD. Ano: 

2013, 2014 e 2017. Quintas: Ar e CG. Habitat: vinha. Identificação: LC. (C) Prinerigone vagans (Audouin, 1826). 

Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: vinha. Identificação: LC. 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

Figura 16: (A) Alopecosa albofasciata (Brulle, 1832). Foto: SS. Anos: 2013, 2014, 2015 e 2017. Quintas: CG e 

Ca. Habitat: vinha. Identificação: LC. (B) Pardosa hortensis (Thorell, 1872). Foto: FG/UTAD. Anos: 2013, 2014 

e 2015. Quinta: CG. Habitat: vinha. Identificação: LC. (C) Pirata sp. (Sundevall, 1833). Foto: CC/ADVID. 

Identificação: LC. 

 

 

 

 

 

A B C 
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Família Oecobiidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os oecobídeos (Fig. 17) são aranhas de tamanho pequeno (entre 

2 e 4 mm de comprimento),com oito olhos num grupo compacto, sendo que os posteriores 

mediais são de forma triangular ou irregular. (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: A maioria constrói pequenas e temporárias camadas de teias em forma de 

estrela sobre ou debaixo de rochas, em paredes ou cascalho. Alimentam-se sobretudo de 

formigas (Huber, 1994). 

 

 

 

 

 

 

Família de Oonopidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os oonopídeos (Fig. 18) são aranhas de tamanho muito pequeno, 

com apenas um milímetro de comprimento (Borror & De Long, 1969); têm patas pequenas e a 

maior parte das espécies possuem seis olhos (Fannes, 2010). 

 

Características: Estas aranhas adaptaram-se a uma ampla variedade de nichos ecológicos: 

algumas espécies vivem no solo, enquanto outras vivem na vegetação ou são cavernícolas 

(Fannes, 2010).  

 

 

 

 

 

 

Família Oxyopidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os oxiopídeos (Fig. 19) são aranhas de tamanho pequeno a muito 

pequeno (entre 3 e 25 mm); muitas espécies têm cores brilhantes; o cefalotórax é mais comprido 

Figura 17: Oecobius machadoi (Wunderlich, 1995). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. Quintas: Se e Ca. 

Habitat: vinha. Identificação: LC.  

 

Figura 18: Oonops spp. (Templeton, 1835). Foto: CC/ADVID. Anos: 2013 e 2015. Quinta: CG. Habitat: vinha. 

Identificação: LC.  
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do que largo; o abdómen é em geral oval e afunilado; as patas têm numerosos espinhos (Bartlett, 

2004). Reconhecem-se pela disposição dos oito olhos em forma hexagonal (Borror & De Long, 

1969). 

Características: Estas aranhas caçam as presas com grande rapidez na folhagem. Encontram-se 

sobretudo em vegetação baixa, prendendo os sacos de ovos à folhagem. Não constroem teias 

ou refúgios (Borror & De Long, 1969). 

Família Philodromidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os filodromídeos (Fig. 20) têm corpo pequeno a médio e cor 

creme, castanha-escura a preta. O cefalotórax é achatado, podendo a sua forma variar entre 

trapezoidal e arredondada; o abdómen é oval; as patas do mesmo tamanho ou com o primeiro 

e quarto pares mais longos, são delgadas e dirigidas lateralmente. Têm oito olhos escuros, 

dispostos em duas linhas curvadas, com quatro olhos cada. Os tarsos têm duas garras e 

escópulas (Torres et al., 2014). 

Características: Estas aranhas não constroem teias, caçando por emboscada. Movimentam-se 

rapidamente, aproveitando-se das escópulas situadas junto às garras para se deslocarem em 

superfícies escorregadias ou verticais. A maior parte vive na vegetação (Torres et al., 2014). 

 

A B C 

Figura 19: (A) Oxyopes lineatus (Latreille, 1806). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: CG. Habitat: vinha. 

Identificação: LC. (B) Oxyopes sp. (Latreille, 1804). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, Se e S.L. 

Habitat: taludes, vinha, mata. Identificação: LC. (C) Oxyopes sp. (Latreille, 1804). Foto: CC/ADVID. 

Identificação: LC.  

 

 

 

 

 

 

A C B 

Figura 20: (A) Philodromus sp. (Walckenaer, 1826). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, S.L e Se. 

Habitat: vinha, mata e taludes. Identificação: LC. (B) Thanatus vulgaris (Simon, 1870). Foto: FG/UTAD. Ano: 
2013. Quinta: Ac. Habitat: vinha. Identificação: LC. (C) Thanatus sp. (C.L. Koch, 1837). Foto: CC/ADVID. 

Identificação: LC. 
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Família Pisauridae 

Alguns aspetos morfológicos: Algumas espécies de pisaurídeos, designadamente as do género 

Dolomedes, são muito grandes, podendo ter uma envergadura de patas de 7,5 cm (Borror & De 

Long, 1969). No geral, os membros desta família assemelham-se aos licosídeos, embora a 

disposição dos olhos seja diferente; assim ao contrário dos licosídeos, onde dois dos olhos são 

mais proeminentes, nos pisaurídeos todos os oito olhos são aproximadamente do mesmo 

tamanho (Bartlett, 2004) (Fig. 21). 

Características: As fêmeas desta família carregam o saco de ovos debaixo do cefalotórax, presos 

às mandíbulas e pedipalpos. Antes de os ovos eclodirem, a fêmea prende o saco numa planta e 

prende folhas em volta dele (Borror & De Long, 1969; Shapiro, s/d). Os pisaurídeos preferem 

caçar na vegetação, nos troncos das árvores, ou mesmo sobre a água, mas raramente são 

encontrados em solo nú (Shapiro, s/d a). 

 

 

 

 

 

 

 

Família Salticidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os salticídeos (Fig. 22) são aranhas de tamanho pequeno a 

médio, com o corpo revestido de pêlos. O cefalotórax, cuja região anterior é plana e espessa, 

tem forma paralelepipédica. Possuem oito olhos dispostos em três linhas, o que lhes permite 

verem numa perspetiva de 360 graus. O abdómen tem forma variável, de curto e arredondado 

a alongado e oval; as patas são curtas e os tarsos têm duas garras e escópulas (Torres et al., 

2014). 

Características: Os salticídeos são a família de aranhas mais numerosa do mundo. São caçadoras 

muito eficientes, devido ao tipo de visão que possuem. Não elaboram teias para caçar, mas 

quando saltam, libertam um fio que tem a função de evitar que caiam, no caso de o salto falhar. 

Constroem refúgios de seda em fendas, sob pedras no solo ou sob a folhagem de plantas, onde 

passam a noite e o inverno e onde as fêmeas depositam os ovos. Os machos adultos exibem 

rituais de acasalamento e de confronto com outros machos (Torres et al., 2014). 

Figura 21: Pisaura sp. (Simon 1885). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, S.L e Se. Habitat: vinha e 

taludes. Identificação: LC. 
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Família Scytodidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os scitodídeos (Fig. 23) têm o cefalotórax sem forma de cúpula 

e com padrão característico (Whyte &Anderson, s/d a);possuem seis olhos dispostos em três 

pares (Whyte & Anderson, s/d a); os tarsos têm três garras (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: As aranhas desta família não constroem armadilhas, em vez disso, capturam a 

presa produzindo uma substância mucilaginosa, que a envolve e prende (Borror & De Long, 

1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Theridiidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os teridiídeos (Fig. 24) são aranhas de tamanho muito pequeno 

a grande. O cefalotórax é variável e, em algumas espécies, os machos apresentam a região 

cefálica modificada, com tubérculos ou protuberâncias. Têm oito olhos, distribuídos em duas 

linhas horizontais de quatro olhos cada. O abdómen é de forma variável, globoso na maior parte 

das espécies; as patas são delgadas com poucos espinhos e os tarsos têm três garras (Torres et 

al., 2014). 

 

Figura 22: (A) Aelurillus luctuosus (Lucas, 1846). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: vinha. 

Identificação: LC. (B) Evarcha sp. (Simon, 1902). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca e Se. Habitat: vinha 

e talude. Identificação: LC. (C) Icius hamatus (C.L. Koch, 1846). Foto: CC/ADVID. Identificação: LC. 

 

 

 

 

 

A B C 

Figura 23: Scytodes velutina (Heineken & Lowe, 1832). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. Quintas: Ca, Ci, 

Ac e Ar. Habitat: vinha e taludes. Identificação: LC. 
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Características: Muitas espécies desta família constroem teias, num emaranhado irregular e 

tridimensional, onde permanecem à espera das presas, enquanto outras capturam as presas por 

meio de apenas um ou dois fios de seda (Torres et al., 2014). 

 

Família Thomisidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os tomisídeos (Fig. 25) são aranhas de tamanho muito pequeno 

a grande, aparência robusta e com grande variação de cores, como branca e tons claros de 

amarelo, rosa, cinzento, preto ou castanho. O cefalotórax e o abdómen são achatados; contudo, 

o último, também pode ser arredondado, ovóide ou alongado; os oitos olhos estão dispostos em 

duas linhas curvadas com quatro olhos cada uma; Os primeiros dois pares de patas são 

normalmente mais robustos do que os restantes e estão frequentemente dirigidos lateralmente; 

os tarsos têm duas garras sem tricobótrios (Torres et al., 2014). 

Características: Os tomisídeos caçam de emboscada, encontrando-se quase sempre camuflados 

entre detritos ou vegetação herbácea ou arbustiva. As fêmeas de algumas espécies conseguem 

alterar a cor, de acordo com as cores da vegetação predominante do habitat onde se encontram 

(Shapiro, s/d b). 

Figura 24: (A) Episinus sp. (Walckenaer, 1809). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca e S.L. Habitat: vinha. 

Identificação: LC. (B) Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. Quintas: 

S.L e CG. Habitat: vinha. Identificação: LC. (C) Steatoda incomposita (Denis, 1957). Foto: CC/ADVID. Ano: 

2010. Quinta: S.L. Habitat: vinha. Identificação: LC.  

 

 

 

 

 

A B C 

Figura 25: (A) Ozyptila pauxilla (Simon, 1870) (♀). Foto: FG/UTAD. Anos: 2013, 2014, 2015 e 2017. Quintas: 

Ci, CG, Ac e Ca. Habitat: vinha. Identificação: LC. (B) Synema cf. globosum (Fabricius, 1775). Foto: FG/UTAD. 

Ano: 2013. Quinta: Ac. Habitat: vinha. Identificação: LC. (C) Xysticus bufo (Dufour, 1820). Foto: CC/ADVID. 

Anos: 2010, 2013 e 2014. Quintas: Ca, Ci, Ac, Ar e CG. Habitat: vinha. Identificação: LC. 
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Família Uloboridae 

Alguns aspetos morfológicos: Os uloborídeos (Fig. 26) são geralmente de tamanho muito 

pequeno; o primeiro par de patas é frequentemente longo, muitas vezes mais longo do que todo 

o comprimento do corpo (Whyte & Anderson, s/d b); apresentam fémures com tricobótrios; os 

olhos estão dispostos em duas filas encurvadas para trás (Borror & De Long, 1969). 

Características: É a única família de aranhas sem veneno (Whyte & Anderson, s/d b); trata-se 

de um grupo amplamente distribuído; constroem teias orbiculares (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

Família Zodariidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os zodariídeos (Fig. 27) têm tamanho pequeno a muito pequeno 

(entre 2 e 13 mm); a cor varia de castanho claro a castanho escuro, com o abdómen a apresentar 

padrões simples; o cefalotórax é normalmente oval; o abdómen, em geral, é oval alongado; 

possuem seis a oito olhos dispostos em duas ou três linhas e patas com três garras (Dippenaar-

Schoeman, 2014); patas posteriores normais ou robustas (Borror & De Long, 1969), têm 

numerosos espinhos fortes (Dippenaar-Schoeman, 2014). 

Características: Esta família de aranhas vive sobretudo no solo; são predadoras de formigas, e 

apresentam semelhanças morfológicas e comportamentais com as espécies de formigas que 

predam, o que lhes permite mais fácil acesso aos formigueiros (Jocqué, 1991). 

Figura 26: Hyptiotes sp. (Walckenaer, 1837). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: mata. 

Identificação: LC. 

 

A B C 

Figura 27: (A) Zodarion alacre (Simon, 1870). Foto: FG/UTAD. Anos: 2013, 2015 e 2017. Quintas: Ac, CG e 

Ca. Habitat: vinha. Identificação: LC. (B) Zodarion duriense (Cardoso, 2003). Foto: FG/UTAD. Anos: 2013, 

2015 e 2017. Quintas: Ci e CG. Identificação: LC. (C) Zodarion styliferum (Simon, 1870) (♀). Foto: FG/UTAD. 

Anos: 2010, 2013, 2014, 2015 e 2017. Quintas: CG, Ci, S.L, Ca e Ac. Habitat: vinha. Identificação: LC. 
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Na Região Demarcada do Douro ocorrem ainda outras famílias de aranhas, designadamente: 

Liocranidae (Fig. 28), Miturgidae (Fig. 29), Nemesiidae (Fig. 30), Sicariidae (Fig. 31), 

Sparassidae (Fig. 32) e Titanoecidae (Fig. 33). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Scotina sp. (Menge, 1873). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Se. Habitat: vinha. Identificação: 

LC. 

 

Figura 29 (A) Cheiracanthium pelasgicum (C.L. Koch, 1837). Foto: CC/ADVID. Identificação: LC. (B) 

Cheiracanthium sp. (C. L. Koch, 1839). Foto: CC/ADVID. Identificação: LC. 

 

A B 

Figura 30: Nemesia athiasi (Franganillo, 1920). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: Ci. Habitat: vinha. 

Identificação: LC. 

 

 

Figura 31: Loxosceles rufescens (Dufour, 1820). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: Ar. Habitat: vinha. 

Identificação: LC. 
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2.1.4. Ordem Opiliones 

Alguns aspetos morfológicos: Os opiliões (Fig. 34) têm corpo ovalado, com o cefalotórax e o 

abdómen unidos em toda a sua extensão, dando ideia de que constituem uma única região. O 

corpo e as patas estão cobertas de sedas, com função principalmente tátil; as patas, em geral, 

são longas, chegando muitas vezes a alcançar o tamanho do corpo, embora em algumas espécies 

também possam ser curtas. Têm dois olhos localizados em posição média, na região anterior do 

cefalotórax. Não possuem glândulas sericígenas (pelo que não produzem teias) nem glândulas 

de veneno (Torres et al., 2014). 

 

Características gerais: A maioria das espécies são predadoras polífagas, que se alimentam de 

insetos. Outros alimentam-se de fungos ou matéria orgânica em decomposição, de origem 

animal ou vegetal (Torres et al., 2014). Os ovos são colocados no solo, debaixo de pedras ou 

em fendas de madeira (Borror & De Long, 1969). 

 

 

Figura 32: Olios argelasius (Walckenaer, 1805). Foto: CC/ADVID. Identificação: LC. 

 

 

Figura 33: Titanoeca monticola (Simon, 1870). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quintas: Ac e Ar. Habitat: vinha. 

Identificação: LC. 
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2.1.5. Ordem Palpigradi 

Alguns aspetos morfológicos: Os palpígrados (Fig. 35) são aracnídeos de pequeno tamanho, 5 

mm ou menos de comprimento, que possuem uma estrutura alongada e segmentada, semelhante 

a uma cauda (flagelo) (Borror & De Long, 1969). Têm cor pálida e são desprovidos de olhos 

(Nardi, 2007); o primeiro par de patas é relativamente longo e serve de antenas, enquanto os 

pedipalpos são usados para se deslocarem, levando a que aparentem possuir cinco pares de 

patas (Jeffery et al., 2010). 

 

Características gerais: Normalmente são encontrados debaixo de pedras ou no solo (Borror & 

De Long, 1969); e acredita-se que, à semelhança da maioria dos aracnídeos, sejam predadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Ordem Pseudoscorpiones 

Alguns aspetos morfológicos: Os pseudoescorpiões (Fig. 36) são aracnídeos pequenos, 

raramente com mais de 5 mm de comprimento e assemelham-se a escorpiões por terem grandes 

pedipalpos providos de pinças, embora o abdómen seja curto e oval e não possuam aguilhão 

(Borror & De Long, 1969). 

 

Características gerais: São predadores de pequenos invertebrados. Os tricobótrios, estruturas 

sensoriais sensíveis às vibrações do ar localizadas nos pedipalpos, permitem a deteção e 

Figura 34: Opiliões: (A) Foto: CC/ADVID. Ano: 2005. (B) Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: S.L, Se e 

Ca. Habitat: vinha.   

A B 

Figura 35: Palpígrado: Foto: FG/UTAD. Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. 
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orientação até às presas. Encontram-se em grande diversidade de habitats terrestres, mas são 

mais comuns no solo, na folhada, e sob a casca de árvores e troncos (Shapiro s/d c). Algumas 

espécies têm comportamento forético, utilizando outros animais como meio de transporte, o 

que possibilita a sua dispersão (Torres et al., 2014). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Ordem Scorpiones 

Alguns aspetos morfológicos: Os escorpiões (Fig. 37) são aracnídeos relativamente grandes (40 

a 85 mm de comprimento no caso do género Buthus) (Torres et al., 2014). O abdómen é 

amplamente ligado ao cefalotórax e é diferenciado em duas regiões: uma região anterior larga, 

com 7 segmentos e uma região muito mais estreita, com cinco segmentos, que termina num 

aguilhão (Borror & De Long, 1969). Possuem quatro pares de patas, as do primeiro par mais 

curtas do que as restantes. Especificamente, na parte final do abdómen, têm uma estrutura 

denominada de télson, que é constituída por uma vesícula de forma globular, onde se localizam 

as glândulas produtoras de veneno, e de um aguilhão usado para injetar o veneno nas presas ou 

em inimigos (Torres et al., 2014). 

Características gerais: Os escorpiões têm hábitos marcadamente noturnos, permanecendo 

durante o dia escondidos em vários locais protegidos, como por baixo de pedras ou em galerias 

no solo. Alimentam-se de insetos e aranhas; são considerados vivíparos, e durante algum tempo, 

a descendência é carregada no corpo da progenitora (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Pseudoescorpiões: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: Ar. Habitat: vinha. (B) Foto: FG/UTAD. 

Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. 

 

 

A B 

Figura 37: Buthus ibericus (Lourenço & Vachon, 2004). Foto: FG/UTAD. Anos: 2014 e 2017. Quinta: CG. 

Habitat: vinha. 
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2.1.8. Ordem Solifugae  

Alguns aspetos morfológicos: O corpo dos solífugos está dividido em cefalotórax e abdómen; 

são de cor amarelada a acastanhada, e têm 20 a 30 mm de comprimento. Possuem quatro pares 

de patas, sendo o primeiro par delgado. As quelíceras são muito desenvolvidas, dando a estes 

aracnídeos uma aparência feroz, mas são relativamente inofensivos; também não têm glândulas 

de veneno (Torres et al., 2014;Borror & De Long, 1969). 

Características gerais: Os solífugos vivem na superfície do solo, sendo predadores cursoriais 

(i.e. adaptados especificamente para a corrida), capazes de percorrerem longas distâncias em 

busca de alimento (Savary 2016); alimentam-se de outros artrópodes do solo; habitam em 

regiões quentes e secas. Têm hábitos noturnos, permanecendo durante o dia abrigados sob 

pedras, ou em cavidades pré-existentes ou feitas por eles. (Torres et al., 2014).  

Nesta família inclui-se a espécie Gluvia dorsalis (Latreille, 1817), observada na vinha da Quinta 

do Arnozelo, em 2013 (Fig. 38), que é a única representante do género a nível mundial e 

também um endemismo ibérico estrito (González-Moliné et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

2.2. Classe Malacostraca 

2.2.1. Ordem Isopoda 

Alguns aspetos morfológicos: Os isópodes terrestres (Fig. 39) têm esqueleto externo rígido, 

forma oval alongada, cor acastanhada ou acinzentada e são achatados dorso-ventralmente 

(Jeffery et al., 2010). Os últimos sete segmentos torácicos são distintos e possuem apêndices 

semelhantes a “patas”. Os últimos apêndices abdominais são, muitas vezes, alargados (Borror 

& De Long, 1969). Características gerais: Encontram-se, geralmente, debaixo de pedras, 

troncos de árvores e na folhada (Jeffery et al., 2010). São, maioritariamente, decompositores, 

alimentando-se de material vegetal e animal morto, embora 

também possam consumir bactérias, fungos e plantas vivas 

(El-Wakeil, 2015). 

Figura 38: Gluvia dorsalis (Latreille, 1817). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: Ar. Habitat: vinha. 

 

Figura 39: Isópodo: Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: 

vinha. 
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2.3. Classe Entognatha 

 

2.3.1. Ordem Collembola 

Alguns aspetos morfológicos: Os colêmbolos são pequenos hexápodes de corpo mole, 

desprovidos de asas, (ProSoil, s/d) e com cores sobretudo amareladas, esbranquiçadas e alguns 

são cinzentos ou pretos (Borror & De Long, 1969). Apresentam fúrcula, que é um apêndice 

abdominal que lhes permite dar saltos longos para escaparem aos predadores. A fúrcula origina-

se no lado ventral do quarto segmento abdominal e em repouso é dobrada para a frente sob o 

abdómen, onde é mantida em posição por uma estrutura em forma de gancho, chamada de 

tenáculo. A título de curiosidade, refira-se que um colêmbolo com 5 ou 6 mm de comprimento 

consegue saltar 7,5 a 10 cm. 

 

Características gerais: Os colêmbolos são muito comuns e abundantes, embora raramente 

observados, por serem de pequeno tamanho e viverem em locais abrigados (Borror & De Long, 

1969). Podem encontrar-se no solo, folhada e outra matéria orgânica morta e em decomposição 

(Romoser & Stoffolano-Jr, 1994). Certas espécies, podem causar problemas em jardins e 

estufas de plantas (Borror & De Long, 1969). Nos solos da vinha encontram-se com frequência 

indivíduos das subordens Entomobryomorpha (Fig. 40), Poduromorpha (Fig. 41) e 

Symphypleona (Fig. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Entomobryomorpha: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. (B) Foto: 

FG/UTAD. Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. 
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Figura 41: Poduromorpha: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. (B) Foto: FG/UTAD. 

Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. 
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2.3.2. Ordem Diplura 

Alguns aspetos morfológicos: Os Diplura (Fig. 43) são pequenos hexápodes (a maioria tem 

menos de 7 mm de comprimento), desprovidos de olhos, com corpos alongados, incolores ou 

de cores claras, antenas longas e um par de estruturas sensoriais (cercos) na extremidade do 

abdómen, que podem ter a forma de longos filamentos articulados lembrando antenas (Fig. 

43A), ou serem semelhantes a pinças (Fig. 43B) (Jeffery et al., 2010). 

 

Características gerais: Vivem nas camadas mais profundas do solo, ou na camada de folhada, 

com preferência por solos húmidos e rico em húmus, sendo detritívoros. (Jeffery et al., 2010; 

Borror & De Long, 1969). A maioria são predadores, provavelmente de outros pequenos 

artrópodes, embora também possam consumir micélios de fungos e detritos vegetais (Jeffery et 

al. 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Ordem Protura 

Alguns aspetos morfológicos: Os Protura (Fig. 44) são organismos pequenos com 0,6 a 1,5 mm 

de comprimento, caracterizados pela ausência de asas, antenas e olhos (Jeffery et al., 2010). O 

corpo é alongado e cilíndrico, em geral incolor, esbranquiçado ou de cor clara (Jeffery et al., 

2010). A cabeça é mais ou menos cónica, com peças bucais sugadoras e embutidas na cabeça; 

Figura 42: Symphypleona: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. (B) Foto: FG/UTAD. 

Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. 

 

A B 

Figura 43: Dipluros: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. (B) Foto: FG/UTAD. Ano: 

2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. 

A B 
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o primeiro par de patas tem principalmente a função sensorial e é mantido em uma posição 

elevada à semelhança das antenas (Borror & De Long, 1969). 

Características gerais: Vivem em solo húmido, folhada, debaixo da casca de árvores e em 

troncos caídos em decomposição. Alimentam-se de matéria orgânica em decomposição. 

(Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

2.4. Classe Insecta 

 

2.4.1. Ordem Coleoptera 

Características gerais: Os coleópteros constituem a maior ordem do reino Animal, com cerca 

de 330.000 espécies conhecidas. Algumas espécies alimentam-se de plantas e produtos 

armazenados, podendo ser considerados como uma praga. Outras, podem ser úteis pelo papel 

que desempenham na decomposição da matéria orgânica do solo, na polinização ou na limitação 

natural de espécies nocivas (Torres et al., 2014). 

 

Família Aderidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os aderídeos (Fig. 45) são de tamanho pequeno a muito pequeno 

(1,5 a 3 milímetros de comprimento) e a sua aparência, faz lembrar as formigas; a cor varia de 

vermelho amarelado a preto; apresentam quatro esternos abdominais e os olhos são 

emarginados (Borror & De Long, 1969). 

Características: Podem ser encontrados em folhagens ou flores. (Borror & De Long, 1969) ou 

no solo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Proturo: Foto: FG/UTAD. Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. 

Figura 45: Aderídeo: Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013 e 2015. Quintas: Ca, Se, Ar e CG. Habitat: vinha, 

talude e mata. 
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Família Anthicidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os anticídeos (Fig. 46) têm tamanho pequeno a médio (de 2 a 12 

mm de comprimento) (Borror & De Long, 1969); a cabeça é abruptamente contraída dando 

ideia de formar um pescoço; o pronoto é mais largo na parte anterior e estreita em direção à 

base, sendo esta sempre mais estreita do que a base dos élitros (Telnov, 2011); as coxas 

posteriores são usualmente bem separadas, os olhos são completos e grosseiramente facetados 

(Borror & De Long, 1969). 

Características: São insetos muito rápidos de aparência semelhante a formigas e vivem em 

folhas ou flores. Algumas espécies, podem permanecer sob pedras, troncos ou detritos (Borror 

& De Long, 1969). 

 

 

Família Buprestidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os adultos dos buprestídeos (Fig. 47) são geralmente de brilho 

metálico, apresentando cor cobre, verde, azul ou preta, especialmente na face ventral do corpo 

e na superfície dorsal do abdómen. São de corpo duro e de construção compacta, usualmente 

com um formato próprio (Borror & De Long, 1969), geralmente alongado e bastante afunilado 

posteriormente. 

 

Características: Nesta família, a maioria das larvas alimenta-se de madeira e cascas de árvores, 

atacando tanto árvores vivas como recém-cortadas ou troncos mortos.  

Os ovos são, normalmente, depositados em fendas da casca. As larvas, após a eclosão, 

cavam um túnel sob a casca e algumas espécies aprofundam a galeria para dentro do cerne; as 

pupas formam-se dentro das galerias. Estes besouros correm ou voam rapidamente (Borror & 

De Long, 1969). 

 

Figura 46: (A) Anthicus sp. (Paykull, 1798). Foto: CC/ADVID. Anos: 2013 e 2017. Quintas: CG e Ci. Habitat: 

vinha. Identificação: MB. (B) Anthicus sp. (Paykull, 1798). Foto: FG/UTAD. Anos: 2013 e 2017. Habitat: vinha. 

Identificação: MB. (C) Anthicus sp. (Paykull, 1798). Foto: CC/ADVID. Identificação: MB. 
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Família Cantharidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os cantarídeos (Fig. 48) adultos têm um corpo esguio, alongado 

e mole, em geral pubescente. A sua coloração é em geral amarela ou vermelha e negra, por 

vezes também metálica; os olhos são redondos e proeminentes (Torres et al., 2014). 

 

Características: A maioria dos cantarídeos são predadores de outros insetos, em estado larvar 

ou em adulto, alimentando-se de ovos e larvas de coleópteros e lepidópteros. Alguns adultos 

podem ser encontrados em flores, onde se alimentam de pólen e néctar (Torres et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Carabidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os carabídeos (Fig. 49) apresentam grande variabilidade de 

tamanho (podendo variar entre 1 e 80 mm de comprimento), forma e cor (a maioria em tons de 

preto e castanho, e alguns apresentam brilhos metálicos). As antenas em geral, são filiformes, 

mas também podem ser moniliformes, inseridas lateralmente na cabeça. O “ limpador” das 

antenas da tíbia das patas anteriores localizado lateralmente; tarsos com cinco artículos; 

trocânter das patas posteriores muito desenvolvido (Torres et al., 2014). 

Características: Encontram-se sob pedras, troncos, folhas, cascas de árvores, detritos ou 

correndo sobre o solo. Quando estão perturbados, eles correm rapidamente, mas raramente 

voam (Torres et al., 2014). 

Figura 47: Buprestídeos: (A) Foto: CC/ADVID. Ano: 2013. Quinta: CG. Habitat: vinha. (B) Foto: FG/UTAD. 

Ano: 2014. Quinta: CG. Habitat: vinha. 
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Figura 48: (A) Cantharis sp. (Linnaeus, 1758). Foto: CC/ADVID. Identificação: M Ge. (B) Rhagonycha fulva 

(Scopoli, 1763). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Habitat: vinha. 
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A maioria das espécies permanece escondida durante o dia e sai à noite para se 

alimentar. Quase todos os carabídeos são predadores de outros insetos, tanto no estado como 

larvar; as larvas também são predadoras e vivem em buracos no solo, sob cascas de árvores ou 

em detritos (Borror & De Long, 1969). 

 

Família Cerambycidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os cerambicídeos (Fig. 50) apresentam o corpo alongado e 

cilíndrico e ultrapassam os 2 cm de comprimento; apresentam grande variedade de cores, com 

frequência vistosas; as antenas são longas (normalmente do tamanho do corpo ou maiores); 

tarsos com cinco artículos, embora o quarto seja pequeno e frequentemente de difícil 

observação. Na maioria dos cerambicídeos, a margem interna dos olhos é reentrante, e as 

antenas formam-se desta reentrância (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Algumas espécies, particularmente as de coloração vistosa, são ativas durante 

o dia e alimentam-se de flores; outras alimentam-se de folhas (sobretudo as de coloração mais 

discreta), são de hábitos noturnos e durante o dia podem ser encontrados sob cascas de árvores 

ou em repouso sobre caules ou troncos caídos. 

No estado larvar, a maioria alimenta-se de madeira podendo causar prejuízos em pomares e em 

árvores recém-abatidas (Borror & De Long, 1969). Madeira em decomposição, doente ou 

recentemente abatida é geralmente a mais vulnerável a ataques 

(Duffy, 1952). Os adultos depositam os ovos em fendas de 

cascas de árvores e as larvas penetram o cerne (Borror & De 

Long, 1969). 

Figura 49: (A) Nebria brevicollis (Fabricius, 1792). Foto: CC/ADVID. Anos: 2013, 2014 e 2017. Quintas: CG, 

Ci e Ar. Habitat: vinha. Identificação: B. G. (B) Dromius meridionalis (Dejean, 1825). Foto: CC/ADVID. Anos: 
2013 e 2017. Quintas: Ar, CG e Ac. Habitat: vinha. Identificação: B. G. (C) Pterostichus globosus (Fabricius, 

1792). Foto: FG/UTAD. Anos: 2013 e 2017. Quintas: CG e Ac. Habitat: vinha. Identificação: B. G.  
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Figura 50: Gracilia minuta (Fabricius, 1781). Foto: CC/ADVID. 

Identificação: B. G. 
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Família Chrysomelidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os crisomelídeos (Fig. 51) são considerados próximos dos 

cerambicídeos, e ambos os grupos apresentam uma estrutura tarsal semelhante. Os 

crisomelídeos têm corpo pequeno, (normalmente não ultrapassam os 12 milímetros de 

comprimento), e de formato mais oval relativamente aos cerambicídeos; apresentam antenas 

mais curtas do que o corpo. A coloração é geralmente vistosa e brilhante (Borror & De Long, 

1969). 

 

Características: Os adultos alimentam-se de flores e folhas. As larvas também são fitófagas, 

porém variam quanto ao aspeto e hábitos. Algumas larvas alimentam-se de folhas, vivendo em 

sua superfície, outras, cavam galerias em folhas, raízes ou caules. Muitos membros desta 

família são pragas importantes (Borror & De Long, 1969). 

 

Família Coccinellidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os coccinelídeos adultos (Fig. 52) possuem corpo de forma oval 

a hemisférica, com um comprimento situado entre 0,8 e 16 mm. Muitas espécies de maiores 

dimensões têm cores brilhantes e élitros vermelhos, cor de laranja ou amarelos, frequentemente 

com manchas. Os tarsos têm quatro artículos, embora um deles seja quase impercetível 

(distinguem-se facilmente dos crisomelídeos e falacrídeos, porque estes possuem cinco 

artículos); antenas e patas curtas As larvas são alongadas, de várias cores, mas frequentemente 

escuras, por vezes com manchas amareladas ou alaranjadas; têm as patas bem desenvolvidas 

(Torres et al., 2014). 

 

Figura 51: Crisomelídeos: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: Ar. Habitat: vinha. (B) Foto: FG/UTAD. 

Ano: 2013. Habitat: vinha. (C) Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Se. Habitat: mata. 
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Características: São insetos vulgarmente conhecidos como “joaninhas”. Os coccinelídeos são 

na sua maioria predadores, tanto no estado larvar como no de adulto, alimentando-se de 

pulgões, cochonilhas e ácaros, dependendo das espécies (Torres et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Corylophidae 

Alguns aspetos morfológicos: São insetos (Fig. 53) de tamanho muito pequeno (geralmente não 

alcançam 1 milímetro de comprimento) e de forma arredondada ou oval (Borror & De Long, 

1969); são normalmente de cor castanha fusca, mas alguns podem apresentar manchas 

amareladas no pronoto e élitros (McHugh et al., 2010). Os tarsos têm quatro artículos, porém o 

terceiro artículo é pequeno e oculto em uma reentrância do segundo artículo, que é bilobado, e 

deste modo o tarso parece ter três artículos. As antenas são clavadas e a clava compreende 

geralmente três segmentos. As asas posteriores são recobertas por longas cerdas (Borror & De 

Long, 1969). 

 

Características: Podem ser encontrados em matéria vegetal em decomposição e detritos (Borror 

& De Long, 1969), onde se alimentam de hifas e esporos de fungos (McHugh et al., 2010). 
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Figura 52: (A) Coccinella 7-punctata (Linnaeus, 1758). Foto: FG/UTAD. Identificação: RC. (B) Oenopia 

conglobata (Linnaeus, 1758). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012, 2013 e 2014. Quintas: Ar, Ca, S.L, Se, Ci, 
Ac e CG. Habitat: mata, vinha e taludes. Identificação: RC. (C) Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761). Foto: 

CC/ADVID. Identificação: RC.  

 

 

 

Figura 53: Corilofídeo: Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quintas: CG e Ac. Habitat: vinha. 
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Família Curculionidae 

Alguns aspetos morfológicos: Nos curculionídeos (Fig. 54) existe uma grande variação quanto 

ao tamanho, formato, coloração e comprimento do rostro. Em algumas espécies, o rostro é 

muito desenvolvido, longo e delgado, tão longo quanto o corpo; muitos apresentam um aspeto 

geral semelhante a fragmentos de casca de árvores ou detritos (Borror & De Long, 1969). 

Características: Os curculionídeos escavam profundos orifícios nos frutos, sementes e outras 

partes de plantas. As fêmeas normalmente fazem orifícios semelhantes, para depositarem os 

ovos, e as larvas geralmente alimentam-se dentro dos frutos, caules, sementes. Quando 

perturbados, deixam-se cair ao solo e ficam imóveis (Borror & De Long, 1969). 

 

Família Dasytidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os indivíduos desta família (Fig. 55) são pequenos (menos de 1 

cm de comprimento), oval-alongados, de corpo mole. A maioria é de coloração brilhante, com 

tons de castanho, vermelho ou preto (Borror & De Long, 1969). 

Características: A maioria dos adultos e larvas deste grupo é predadora. Algumas espécies 

podem ser encontradas em flores de interior (Borror & De Long, 1969). 

 

Figura 54: Curculionídeos: (A) Foto: FG/UTAD. Anos: 2013 e 2014. Quintas: CG e Ac. Habitat: vinha. (B) 

Foto: CC/ADVID. Ano: 2013. Quintas: CG e Ac. Habitat: vinha. (C) Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: CG. 

Habitat: vinha. 
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Figura 55: (A) Dasytes terminalis (Jacquelin Du Val, 1861). Foto: CC/ADVID. Ano: 2013. Quintas: Ca, Ac, Ci 

e Ar. Habitat: vinha. Identificação: B. G. (B) Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785). Foto: CC/ADVID. Ano: 

2010. Quinta: Ca. Habitat: vinha. Identificação: B. G. (C) Dasytes sp. (Paykull, 1799). Foto: CC/ADVID. Anos: 

2010 e 2013. Quintas: Se e Ca. Habitat: mata e vinha. Identificação: M Ge. 
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Família Dermestidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os dermestídeos adultos (Fig. 56) são de tamanho pequeno (em 

geral variam de 2 a 10 milímetros de comprimento, mas alguns poderão medir mais), forma 

oval, convexos, normalmente pilosos ou cobertos por escamas; alguns são pretos ou de cores 

discretas, porém, muitos apresentam um padrão de cor característico; têm antenas curtas e 

clavadas. As larvas estão normalmente cobertas por longas cerdas (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: São na sua maioria, detritívoros e alimentam-se de uma grande variedade de 

produtos de origem animal e vegetal, incluindo peles, couros, lãs, sedas, e alimentos 

armazenados; os estragos maiores são produzidos pelas larvas (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Elateridae 

Alguns aspetos morfológicos: Os elaterídeos podem ser reconhecidos pelo seu formato 

característico. O corpo é alongado (em geral têm entre 12 a 30 mm de comprimento, podendo 

algumas espécies exceder estes limites), usualmente de lados paralelos e arredondado em ambas 

as extremidades; as antenas são normalmente serradas; a maioria apresenta uma coloração preta 

(Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Os indivíduos desta família tem a capacidade de saltar e produzir um ruído 

(clique) característico (o salto e o ruído são possíveis devido à união entre protórax e mesotórax 

e também devido ao espinho prosternal).  

Os adultos (Fig. 57) são fitófagos e ocorrem em flores, sob cascas de árvores ou em 

folhagens. As larvas são em geral fitófagas, alimentam-se de sementes recém-plantadas e raízes 

de feijão, algodão, batatas, milho e outros cereais, embora também existam algumas espécies 

predadoras que se alimentam de insetos (Borror & De Long, 1969). 

 

Figura 56: Attagenus sp. (Latreille, 1802). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012 e 2013. Quintas: Ca e Ar. 

Habitat: talude e vinha. Identificação MB. 
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Família Lampyridae 

Alguns aspetos morfológicos: Os lampirídeos (Fig. 58) têm corpo alongado e bastante mole, o 

pronoto estende-se para a frente sobre a cabeça, sendo que esta fica parcial ou totalmente 

invisível quando são observados dorsalmente. Os élitros são moles, flexíveis e bastante 

achatados com exceção das epipleuras. Muitos membros desta família possuem uma porção 

apical do abdómen luminescente e por isso são denominados de “pirilampos”. A luz emitida 

(amarelo esverdeado) por estes insetos é única, quanto à sua particularidade de ser fria (Borror 

& De Long, 1969). 

 

Características: Os lampirídeos são usualmente encontrados sobre plantas. As larvas são 

predadoras e alimentam-se de vários insetos pequenos e lesmas. As fêmeas adultas de muitas 

espécies são ápteras e luminescentes (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Elaterídeo: Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quintas: CG e Ac. Habitat: vinha. 

Figura 58: Nyctophila reichii (Jacquelin du Val, 1859). Foto: CC/ADVID. Anos: 2012, 2013 e 2014. Quintas: 

Ca, S.L, CG e Ar. Habitat: vinha. Identificação: M Ge. 
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Família Latridiidae 

Alguns aspetos morfológicos: São insetos pequenos (Fig. 59) (geralmente com 1 a 3 mm de 

comprimento), de forma oval-alongada e de cor castanha-avermelhada. O pronoto é mais 

estreito do que os élitros e cada élitro apresenta seis a oito fileiras de pontos; os tarsos têm três 

segmentos (Borror & De Long, 1969). 

Características: Encontram-se em matéria com bolores, detritos e algumas vezes em flores 

(Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

Família Leiodidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os leiodídeos (Fig. 60) têm um comprimento entre 1 e 8 mm; 

corpo geralmente oval, convexo ou achatado; normalmente com coloração escura (Casari & 

Ide, 2012). 

Características: Muitas espécies alimentam-se de fungos que encontram em material em 

decomposição ou no solo. Quando perturbados, geralmente dobram a cabeça e o tórax sob o 

corpo (Borror & De Long, 1969).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Malachiidae  

Alguns aspetos morfológicos: Os membros desta família (Fig. 61) são insetos pequenos (menos 

de 1 cm de comprimento), oval-alongados, de corpo mole. Os malaquiídeos diferem dos 

Figura 59: Latridiídeos: (A) Foto: CC/ADVID. Anos: 2012 e 2013. Quintas: Ar, Ca, CG e Ac. Habitat: vinha. 

(B) Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. Quintas: Ca, S.L, Se e Ac. Habitat: taludes e vinha. 
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Figura 60: Leiodídeo: Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: mata. 
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dasitídeos por apresentarem estruturas peculiares de coloração alaranjada ao longo dos lados 

do abdómen (Borror & De Long, 1969). 

Características: A maioria dos adultos e larvas deste grupo são predadores (Borror & De Long, 

1969). 

Família Meloidae 

Alguns aspetos morfológicos: São insetos (Fig. 62) de tamanho médio a médio-grande, estreitos 

e alongados, com os élitros macios e flexíveis e o pronoto mais estreito do que a cabeça e os 

élitros (Borror & De Long, 1969); são de cor preta, castanha ou avermelhada com padrões 

variáveis (NBN Atlas Partnership, 2017).  

Características: Diversas espécies desta família são pragas de importância agrícola, ao 

alimentar-se de diversas culturas como a batateira, tomateiro e outras solanáceas. As larvas da 

maioria dos meloídeos são predadoras. Algumas vivem em colmeias de abelhas durante o 

estágio larval, e alimentam-se dos ovos das abelhas e do alimento armazenado nas células com 

os ovos. 

Produzem uma substância vesicante (substância que em contacto com a pele causam 

irritação e bolhas cutâneas), a cantaridina, usada como mecanismo de defesa contra predadores 

(Borror & De Long, 1969). 

Figura 61: (A) Attalus sp. (Erichson, 1840). Foto: CC/ADVID. Anos: 2012, 2013 e 2014. Quintas: Ca, Ar e CG. 

Habitat: vinha. Identificação: M Ge. (B) Malachiomimus pectinatus (Kiesenwetter , 1866). Foto: SS. Ano: 2012. 

Quintas: Ca e Ar. Habitat: vinha. Identificação: M Ge. (C) Foto: SS. Ano: 2013. Quintas: S.L e Ci. Habitat: vinha. 
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Figura 62: (A e B) Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758). Foto: FG/UTAD. Anos: 2013 e 2014. Quinta: CG. 

Habitat: vinha. (C) Mylabris sp. (Fabricius, 1775). Foto: FG/UTAD. 
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Família Mordellidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os (Fig. 63) mordelídeos possuem corpo de tamanho pequeno 

(adultos em geral, não alcançam 1 cm de comprimento) mais ou menos cuneiforme e, visto de 

cima, apresenta-se gradualmente estreitado desde o tórax até ao ápice do abdómen, com o 

pigído prolongado em um processo alongado e que se estende para além dos élitros. A maioria 

tem coloração preta e o corpo é recoberto por pubescência densa (Borror & De Long, 1969). 

Características: Os adultos são frequentemente observados sobre flores, onde se alimentam de 

polén. São muito ativos e correm ou voam imediatamente quando perturbados. As larvas vivem 

e alimentam-se de madeira podre ou tecidos vegetais; as larvas de algumas espécies são 

predadoras (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Nitidullidae 

Alguns aspetos morfológicos: Em geral, os nitidulídeos (Fig. 64) são pequenos, variando de 2 

a 5 mm de comprimento, sendo alongados ou ovais, e em algumas espécies os élitros são curtos, 

deixando expostos os segmentos terminais do abdómen (Borror & De Long, 1969). 

Características: A maioria das espécies é atraída pelas feridas de árvores onde se alimentam de 

seiva. No entanto, os hábitos alimentares dos nitidulídeos são muito variáveis, podendo 

alimentar-se de flores, frutos, seiva, fungos, tecidos vegetais em decomposição e fermentação 

ou tecido animal morto (Myers, 2001).  
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Figura 63: Mordelídeos: (A e B) Foto: CC/ADVID. Ano: 2012. Quinta: Ca. Habitat: talude. (B) Foto: 

CC/ADVID. Ano: 2012. Quinta: Ca. Habitat: vinha. 

Figura 64: Nitidulídeos: (A) Foto: 

CC/ADVID. (B) Foto: CC/ADVID. 

Ano: 2010. Quinta: Se. Habitat: 

mata.  
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Família Phalacridae 

Alguns aspetos morfológicos: Os falacrídeos (Fig. 65) são insetos pequenos (de 1 a 3 mm de 

comprimento), ovais, convexos, e coloração escura e brilhantes (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: São frequentemente observados em flores da família das asteráceas. As larvas 

desenvolvem-se nos gomos florais (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

Família Prionoceridae 

Alguns aspetos morfológicos: As espécies desta família (Fig. 66) são alongadas com élitros 

finos e macios, geralmente com fileiras de cerdas. A cabeça é desenhada para frente dos olhos, 

e esses são emarginados. Apresenta também um único esporão na tíbia (Aston, 2011). 

 

Características: São predadores ou alimentam-se de insetos mortos (saprófagos). As larvas 

podem ser encontradas na folhagem das árvores (Gardner, 1929). 
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Figura 65: Falacrídeos: (A) Foto: CC/ADVID. (B) Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, S.L e Se. Habitat: 

mata e vinha. 
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Figura 66: (A) Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012, 2013 e 2014. Quintas: 

Ac, S.L, Ca e Ar. Habitat: mata e vinha. Identificação: B. G. (B) Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787). Foto: 

FG/UTAD. Identificação: B. G. 
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Família Scarabaeidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os escarabeídeos (Fig. 67) são insetos de corpo robusto, ovais 

ou alongados, usualmente convexos; os tarsos têm cinco artículos, e as antenas, que são 

lameladas têm oito a dez segmentos; os últimos três segmentos antenais prolongam-se 

lateralmente em estruturas laminares que se podem unir e separar, ou então podem formar uma 

compacta clava terminal (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Muitas espécies desta família alimentam-se de matéria vegetal em 

decomposição; algumas vivem em ninhos, tocas de vertebrados ou em formigueiros, enquanto 

outras, se alimentam de plantas (Borror & De Long, 1969). 

 

 

Família Scolytidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os escolitídeos (Fig. 68) são insetos em geral pequenos 

(comprimento que varia entre 0,5 mm e 1 cm); o corpo é cilíndrico e a coloração é geralmente 

preta (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Vivem no interior da casca ou cerne das árvores. Esta família está 

compreendida em duas subfamílias: Scolytinae e Ipinae. Os escolitíneos vivem sob a casca de 

árvore, escavando a superfície do cerne, porém não penetrando no cerne; já os ipíneos escavam 

galerias dentro do cerne das árvores e alimentam-se de fungos que cultivam dentro das galerias 

(Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

Figura 67: Escarabeídeos: (A) Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013, 2014 e 2015. Quintas: Ca, Ci, CG e Ac. 

Habitat: talude e vinha. (B) Foto: CC/ADVID. Anos: 2014 e 2015. Quinta: CG. Habitat: vinha. (C) Foto: 

CC/ADVID. 
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Família Scydmaenidae 

Alguns aspetos morfológicos: São insetos pequenos (Fig. 69), que variam de 1 a 5 mm de 

comprimento; corpo alongado, delgado a ovoide; ligeiramente a muito convexo; geralmente de 

coloração castanha escura e por vezes preta; frequentemente densamente pubescentes na 

cabeça, pronoto e élitros; o seu aspeto geral é semelhante a formigas. Os élitros cobrem 

completamente o abdómen, e os tarsos têm cinco artículos; as coxas posteriores são 

distintamente separadas (Borror & De Long, 1969). 

Características: Ocorrem sobretudo no solo sob pedras e troncos caídos e também em 

formigueiros (Borror & De Long, 1969); os adultos e larvas são predadores, alimentando-se 

sobretudo de ácaros oribatídeos (Arnett Jr, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Família Staphylinidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os estafilinídeos (Fig. 70) possuem um corpo longo e delgado, 

que podem ser normalmente reconhecidos pelos seus élitros muito curtos e truncados, deixando 

visível uma grande parte do seu abdómen (Torres et al., 2014). A maioria destes besouros 

apresenta uma coloração castanha ou preta (Borror & De Long, 1969). 

 

Figura 68: Escolitídeos: (A) Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: talude. (B) Foto: CC/ADVID. 

Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: talude. 
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Figura 69: Palaeostigus palpalis (Latreille, 1804). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. Quintas: Ca, S.L, Se, 

CG e Ar. Habitat: mata, talude e vinha. Identificação: MB. 
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Características: São insetos muito ativos e correm ou voam rapidamente. Quando correm, 

frequentemente mantêm erguido o ápice do abdómen, lembrando os escorpiões. Tanto os 

adultos como as larvas são predadores polífagos de insetos e outros invertebrados, podendo 

desempenhar um papel essencial na limitação natural dos inimigos das culturas (Torres et al., 

2014). 

 

Família Tenebrionidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os tenebrionídeos (Fig. 71) têm aspeto bastante variável, e 

podem ser distinguidos, pelas cavidades das coxas anteriores que são fechadas, pelos olhos 

normalmente reentrantes, pelas antenas quase sempre com onze segmentos e filiformes ou 

moniliformes e pelos cinco esternos abdominais visíveis. Na sua maioria, são pretos, mas alguns 

apresentam manchas coloridas nos élitros (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Geralmente vivem em lugares secos, sendo frequentemente encontrados em 

regiões áridas; os seus hábitos são predominantemente noturnos. A sua maioria, alimenta-se de 

matéria vegetal (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: (A) Atheta coriaria (Kraatz, 1856). Foto: CC/ADVID. Anos: 2013 e 2015. Quintas: CG e Ac. Habitat: 

vinha. Identificação: R. B. (B) Quedius semiobscurus (Marsham, 1802). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. 

Quintas: Ca, Se e Ac. Habitat: vinha e talude. Identificação: R. B. (C) Micropeplus staphylinoides (Marsham, 

1802). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Se. Habitat: mata. Identificação: R. B. 
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Figura 71: (A) Phylan sp. (Stephens, 1832). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013 e 2015. Quintas: S.L, Ca, Ci, 

CG e Ac. Habitat: vinha. Identificação: MB. (B) Gonocephalum sp. (Chevrolat, 1849). Foto: CC/ADVID. Anos: 

2013, 2014 e 2015. Quintas: Ci, CG, Ac e Ar. Habitat: vinha. Identificação: MB. (C) Foto: FG/UTAD. Ano: 2014. 

Habitat: vinha. 
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Família Cleridae 

Alguns aspetos morfológicos: Os clerídeos (Fig. 72) adultos têm um comprimento entre 5 e 12 

mm. Os olhos são grandes e proeminentes; os élitros moles, pubescentes e, muitas vezes, com 

manchas ou faixas de cores vivas, por vezes brilhantes (Torres et al., 2014). 

 

Características: Os adultos como as larvas são predadores, principalmente de coleópteros que 

escavam galerias na casca e no tronco das árvores. Por vezes, os adultos encontram-se em flores 

a alimentarem-se de pólen (Torres et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Região Demarcada do Douro, encontra-se ainda espécies pertencentes: Oedemeridae (Fig. 

73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Ordem Dermaptera 

Caracteristicas gerais: São insetos que se assemelham a estafilinídeos, mas têm cercos grandes 

em forma de pinça. Os adultos geralmente têm quatro asas, sendo as asas anteriores curtas, 

coriáceas e sem nervuras e as asas posteriores membranosas, arredondadas e com nervuras 

radiais; os tarsos possuem três artículos e as peças bucais são do tipo mastigador (Borror & De 

Long, 1969). 

 

 

Família Forficulidae 

Figura 72: Trichodes sp. (Herbst, 1792). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Habitat: talude. 

 

Figura 73: Oedemera sp. (Olivier, 1789). Foto: FG/UTAD. 
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Alguns aspetos morfológicos: Os membros desta família (Fig. 74) possuem corpo achatado, 

com cerca de 20 mm de comprimento, com coloração castanha avermelhada; têm, na 

extremidade do abdómen um par de cercos, em forma de pinça (Torres et al., 2014). 

 

Características: São insetos vulgarmente conhecidos pelo nome de “bicha-cadela”. Os seus 

hábitos são noturnos, estando durante o dia escondidos debaixo de pedras, folhas caídas, cascas 

de árvores. São omnívoros, podendo por vezes causar estragos em frutos ou outros produtos, 

mas são também agentes importantes na limitação natural de insetos fitófagos, especialmente 

os pulgões (Torres et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Ordem Dictyoptera 

Características gerais: São insetos de tamanho médio ou grande; embora existem poucas 

espécies semi-aquáticas, os dictiópteros tem essencialmente hábitos terrestres; eles não voam 

bem e as asas de muitas espécies são reduzidas ou ausentes, em particular nas fêmeas (Richards 

& Davies, 1977).   

 

Superfamília Isoptera 

Alguns aspetos morfológicos: A esta superfamília pertencem as térmitas (Fig. 75), também 

conhecidas como formigas-brancas, mas que diferem das formigas em muitos parâmetros. 

As térmitas têm corpo mole e normalmente de cor clara; as asas anteriores e posteriores 

têm tamanho e nervação semelhantes; o abdómen das térmitas é largamente ligado ao tórax; e 

as antenas são moniliformes ou filiformes (Borror & De Long, 1969). 

Características gerais: Alimentam-se de exúvias e fezes de outros indivíduos, de indivíduos 

mortos, e de substâncias vegetais, como madeira e derivados. Algumas térmitas vivem 

subterraneamente em condições húmidas e outras, vivem em condições secas, acima do solo 

(Borror & De Long, 1969). 

Figura 74: Forficula auricularia (Linnaeus, 1758). Foto: CC/ADVID. Ano: 2013. Quintas: Ar, CG e Ac. Habitat: 

vinha. 
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Família Blattidae 

Alguns aspetos morfológicos: A esta família pertencem as baratas (Fig. 76), que são 

reconhecidas pela forma oval e achatada do corpo, pela cabeça escondida sob o pronoto e pelas 

antenas longas e filiformes (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: As baratas são omnívoras (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Mantidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os mantídeos (Fig. 77) são insetos grandes (5 a 10 cm) e de cor 

geralmente amarelada, esverdeada ou acastanhada (Torres et al., 2014). O protórax é muito 

alongado, bem como as coxas anteriores; as patas anteriores são armadas de espinhos para 

facilitar a captura de presas; possuem armadura bucal trituradora (Torres et al., 2014; Borror & 

De Long, 1969). 

 

Características: São predadores, vulgarmente designados por “louva-a-deus”, devido ao hábito 

de ficarem à espera da presa com as pernas anteriores levantadas, em forma de prece. (Borror 

& De Long, 1969), vivendo habitualmente em ramos de arbustos e árvores, onde durante o dia, 

se alimentam de grande variedade de insetos (incluindo outros mantídeos) (Torres et al., 2014).  

 

Figura 75: Isópteros: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2017. Habitat: vinha. (B) Foto: FG/UTAD. Habitat: vinha. 

 

A B 

Figura 76: Blatídeo: Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: CG. Habitat: vinha. 
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2.4.4. Ordem Diptera 

Características gerais: Os Diptera são insetos de tamanho pequeno a médio e de corpo mole; 

distingue-se dos outros insetos alados por ter apenas um par de asas, que corresponde ao par 

anterior; o par posterior transformou-se em pequenas estruturas clavadas designadas de halteres 

ou balanceiros, que funcionam como órgãos de equilíbrio; a armadura bucal é do tipo sugador 

adaptada para picar ou lamber (Borror & De Long, 1969). 

 

-Subordem: Brachycera 

Características gerais: As antenas menores do que o tórax, muito variável e normalmente com 

três segmentos, com o último a ser alongado. Também está quase sempre presente a célula 

discal. As larvas com a cabeça incompleta, geralmente retráctil e com as mandíbulas a morder 

na vertical (Richards & Davies, 1977). 

 

Família Syrphidae 

Alguns aspetos morfológicos: As diferentes espécies desta família (Fig. 78) podem variar muito 

no aspeto, mas (com poucas exceções) podem ser reconhecidas pela nervura espúria que está 

situada entre o rádio e a média (Borror & De Long, 1969). Os adultos de tamanho médio a 

grande, com cores, em geral, muito brilhantes, frequentemente com listas, manchas ou faixas 

amarelas num fundo metalizado, azul ou negro, por vezes fazendo lembrar abelhas ou vespas 

(Torres et al., 2014). 

 

Características: Os sirfídeos adultos são, frequentemente observados onde há flores, de cujo 

polén se alimentam, e frequentemente pairam longamente no ar. Nas espécies predadoras, as 

Figura 77: Mantídeos: (A) Foto: CC/ADVID. (B) Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: V. Habitat: vinha. (C) 

Foto: CC/ADVID. 

A B C 
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larvas são observadas junto de colónias de afídeos ou outros homópteros; existem ainda outras 

espécies em que as larvas podem ser detritívoras ou fitófagas (Borror & De Long, 1969).  

 

Família Tachinidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os taquinídeos (Fig. 79) podem ser reconhecidos pelas cerdas 

hipopleurais, como pelas cerdas pteropleurais que são desenvolvidas; o abdómen apresenta 

numerosas cerdas muito grandes além das menores.  

Outro aspeto relevante é as larvas, que não têm patas, de forma cilíndrica, ligeiramente 

afilada na extremidade anterior, com segmentação pouco evidente e cor esbranquiçada (Borror 

& De Long, 1969). 

 

Características: Muitas espécies desta família parasitam lagartas pelo que são designadas 

“moscas-das-lagartas”. Também podem parasitar ortópteros, hemípteros, coleópteros, 

dermápteros e, raramente, himenópteros.  

Os ovos são postos nos hospedeiros ou nas plantas por eles atacadas. No último caso, 

são ingeridos e eclodem depois no interior do corpo do hospedeiro (Torres et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: (A) Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) (♂). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quintas: V e Ar. 

Habitat: vinha. (B) Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) (♀). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: V. Habitat: 

vinha. (C) Melanostoma scalare (Fabricius 1794). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: V. Habitat: vinha. 

 

 

 

A B C 

Figura 79: Eurysthaea scutellaris (Robineau-Desvoidy, 1848). Foto: CC/ADVID. Ano: 2011. Quinta: Ci. 

Habitat: vinha. 
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Na Região Demarcada do Douro, ocorre ainda a família Pipunculidae (Fig. 80), uma 

família que se caracteriza pela enorme cabeça e os olhos compostos que ocupam quase a 

totalidade daquela. No estado larvar são parasitóides de cigarrinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Subordem Nematocera 

Características gerais: Um certo número de membros desta secção exibem características 

morfológicas excecionais. A célula cubital alargada e os palpos pendulares indicam as suas 

afinidades com esta subordem (Richards & Davies, 1977). 

 

Família Cecidomyiidae 

Alguns aspetos morfológicos: São dípteros pequenos (Fig. 81), delicados e de coloração 

geralmente acastanhada, com as antenas e pernas relativamente longas e nervação da asa 

reduzida. As larvas tem a cabeça reduzida e não tem mandíbulas, sendo que frequentemente 

possuem cores vivas como vermelho, laranja, cor-de-rosa ou amarelo (Borror & De Long, 

1969). 

Características: As larvas da maioria das espécies vive em plantas, onde podem formar galhas. 

Cada espécie de cecidomídeo forma um tipo de galha numa parte de uma determinada espécie 

de planta. Em cada galha, podem desenvolver-se uma ou várias larvas. Apenas um pequeno 

número de larvas é predadora em particular de afídeos, coccídeos e outros insetos pequenos 

(Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Pipunculídeo: Foto: FG/UTAD. Ano: 2017. Quinta: CG. Habitat: vinha. 

Figura 81: (A) Dicrodiplosis sp. (larva) (Kieffer, 1895). Foto: FG/UTAD. Ano: 2014. Quintas: V e Ar. Habitat: 

vinha. (B) Dicrodiplosis sp. (adulto) (Kieffer, 1895). Foto: CC/ADVID. Ano: 2014. Quintas: V e Ar. Habitat: 

vinha. 

 

A B 
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Na Região Demarcada do Douro é ainda frequente observar indivíduos da família Tipulidae 

(Fig. 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. Ordem Embioptera 

Alguns aspetos morfológicos: Os embiópteros são insetos pequenos (o comprimento varia entre 

4 e 20 mm) e esbeltos; o corpo é achatado nos machos e mais ou menos cilíndrico nas fêmeas 

e jovens; não possuem ocelos, as antenas são filiformes, e a armadura bucal é do tipo 

mastigador. As patas são curtas e fortes e os fémures posteriores espessados. O abdómen 

apresenta dez segmentos e um par de cercos, muitas vezes, bissegmentados. 

A maioria dos machos são alados, embora alguns seja ápteros ou tenham asas vestigiais 

(as duas formas podem ocorrer na mesma espécie). As fêmeas são sempre ápteras (Borror & 

De Long, 1969). 

 

Características gerais: Vivem em galerias de seda sobre detritos, rachaduras do solo, debaixo 

de pedras, sob a cortiça e em musgo ou líquenes. Frequentemente fingem-se de mortos quando 

perturbados, mas, se necessário podem mover-se rapidamente, em geral, correndo para trás. 

Os ovos são postos em galerias e são cobertos com partículas de alimento mastigado. 

Alimentam-se de várias substâncias vegetais, musgos, líquenes e cortiça (Borror & De Long, 

1969). 

Na Região Demarcada do Douro, esta ordem é representada pela família Oligotomidae (Fig. 

83). 

 

 

 

 

 

Figura 82: Tipulídeo: Foto: CC/ADVID. Habitat: vinha. 

Figura 83: Oligotomídeo: Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. Quintas: Se e Ca. Habitat: vinha. 
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2.4.6. Ordem Hemiptera 

Características gerais: Uma das principais características dos Hemiptera é a estrutura das asas 

anteriores, designadas de hemiélitro; assim, a parte basal dos hemiélitros é espessa e coriácea e 

a parte apical é membranosa. As asas posteriores, são inteiramente membranosas e um pouco 

mais curtas do que as anteriores. A armadura bucal é do tipo picador-sugador. 

A maioria das espécies é terrestre, porém muitos são aquáticos; uma grande parte 

alimenta-se da seiva das plantas e algumas constituem pragas sérias de plantas cultivadas, 

outros, são predadores e alguns destes são muito úteis para o homem e ainda, outros, atacam o 

homem e outros animais, sugando-lhes o sangue, e sendo alguns destes vetores de doenças 

(Borror & De Long, 1969). 

 

-Subordem: Cicadomorpha 

Características gerais: Os Cicadomorpha é uma subordem que inclui as seguintes superfamílias: 

Cercopoidea, Cicadoidea e Membracoidea (Borror & De Long., 1969; Richards & Davies, 

1977). 

 

Família Aphrophoridae 

Alguns aspetos morfológicos: Apresentam os olhos com diâmetro horizontal maior do que o 

vertical. O pronoto tem a margem anterior fortemente arqueada ou sub-angulada; o escutelo é 

mais curto do que o pronoto (Richards & Davies, 1977). 

 

Características: Os afroforídeos (Fig. 84) são fitófagos e alimentam-se da seiva de grande 

variedade de plantas, particularmente gramíneas. As ninfas, encontram-se numa espuma 

mucilaginosa, por elas excretada (Gonçalves et al., 2013a). 

 

 

A B

S 

C 

Figura 84: (A e B) Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012 e 2013. Quintas: 

Ca, S.L, Se, CG, Ar e Ci. Habitat: mata, vinha e talude. Identificação: VT. (C) Neophilaenus sp. (Haupt, 1935). 

Foto: SS. Ano: 2013. Quinta: Ar. Habitat: vinha. Identificação: VT. 
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Família Cicadellidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os representantes desta família são semelhantes aos cercopídeos, 

mas têm as tíbias posteriores com uma ou mais fileiras de espinhos (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Os cicadelídeos (Fig. 85) são fitófagos, alimentam-se da seiva das plantas tanto 

no estado de ninfa como adulto. Na vinha destacam-se dois cicadelídeos: a cigarrinha verde, 

que se alimenta da seiva da videira e que quando em número elevado, pode provar estragos no 

período de verão; e a cigarrinha da flavescência dourada, que é vetor do fitoplasma da 

flavescência dourada da videira, uma doença de quarentena em Portugal, que pode originar 

graves prejuízos, por afetar a viabilidade da videira (Gonçalves et al., 2013a). 

 

Família Membracidae 

Alguns aspetos morfológicos: Estes insetos são reconhecidos pelo grande pronoto que cobre a 

cabeça, e que se estende para trás sobre o abdómen. Muitas espécies parecem mais ou menos 

“corcundas”, outras, têm diversos espinhos ou cristas no pronoto e algumas imitam espinhos de 

plantas. As asas ficam em grande parte escondidas pelo pronoto. Estes insetos, raramente, 

ultrapassam os 12 mm de comprimento (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Os membracídeos (Fig. 86) alimentam-se de seiva das plantas, sendo a maioria 

das espécies específica quanto às plantas hospedeiras. Algumas espécies, na fase de ninfa, 

alimentam-se de gramíneas e outras ervas. É comum, os membracídeos terem mais de uma 

geração por ano (Borror & De Long, 1969). 

A B C 

Figura 85: (A) Mocydiopsis cf. longicauda (Remane, 1961). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2012. Quintas: Ca, 

S.L, Se e Ar. Habitat: mata e vinha. Identificação: VT. (B) Allygus modestus (Scott, 1876). Foto: CC/ADVID. 

Ano: 2010. Quintas: Ca e Se. Habitat: mata e vinha. Identificação: VT. (C) Megophthalmus scabripennis 

(Edwards, 1915). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012, 2013 e 2014. Quintas: Ca, S.L, Se, Ci, Ar, CG e Ac. 

Habitat: talude, mata e vinha. Identificação: VT.  
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-Subordem: Fulgoromorpha 

Características gerais: Trata-se de uma subordem que inclui unicamente a superfamília 

Fulgoroidea. Uma característica específica dos fulgoroídeos é a cabeça modificada de modo 

peculiar, com a parte anterior aos olhos muito dilatada, formando uma espécie de tromba 

(Borror & De Long, 1969). 

 

 

Família Cixiidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os insetos desta família (Fig. 87) caracterizam-se por não terem 

a cabeça prolongada adiante, ou apenas moderadamente. A fronte sem carenas ou apenas com 

uma carena mediana. As tégulas estão presentes; e possuem a sutura claval distinta (Borror & 

De Long, 1969). 

 

Características: Uma das maiores famílias de fulgoroídeos, e apresentam uma ampla 

distribuição. Algumas espécies, são subterrâneas, alimentando-se em raízes de gramíneas 

durante a fase de ninfa (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 86: (A e B) Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: 

talude. Identificação: VT. 

 

Figura 87: Hyalesthes obsoletus (Signoret, 1865). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012 e 2013. Quintas: S.L, Ci, 

Ar e Ca. Habitat: mata e vinha. Identificação: VT.  
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Família Delphacidae 

Alguns aspetos morfológicos: As espécies desta família (Fig. 88) são reconhecidas pelo grande 

esporão achatado no ápice das tíbias posteriores; a maioria destas espécies é pequena e muitas 

têm asas reduzidas (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Esta família é a maior deste grupo com mais de 1300 espécies (Richards & 

Davies, 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

Família Dictyopharidae 

Alguns aspetos morfológicos: Geralmente têm a cabeça prolongada para a frente (Borror & De 

Long, 1969). 

 

Características: Esta família (Fig. 89) tem mais de 500 espécies. São amplamente distribuídas 

as espécies e estão confinadas áreas áridas ou semi-áridas (Richards & Davies, 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 

Figura 88: (A) Asiraca clavicornis (Fabricius, 1794). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: talude. 

Identificação: VT. (B) Laodelphax striatellus (Fallen, 1826). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012, 2013 e 2014. 

Quintas: Ca, S.L, Se, Ar e CG. Habitat: vinha. Identificação: VT. 

 

Figura 89: (A) Dictyophara europaea (Linnaeus, 1767). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012, 2013 e 2014. 

Quintas: Ca, S.L, Se, Ar e CG. Habitat: talude, mata e vinha. Identificação: VT. (B) Bursinia sp. (Costa, 1862). 

Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012 e 2013. Quintas: Ca, S.L e Ar. Habitat: talude e vinha. Identificação: VT. 
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Família Issidae 

Alguns aspetos morfológicos: Nesta família (Fig. 90), algumas espécies têm asas curtas e a 

parte anterior da cabeça semelhante à de um coleóptero. A margem costal das asas geralmente 

com poucas nervuras transversais; e o clavo não granuloso (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Uma grande família com cerca de 1100 espécies, com várias representantes na 

Europa (Richards & Davies, 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

Família Tettigometridae 

Alguns aspetos morfológicos: Diferem das outras famílias no flagelo antenal segmentado; as 

asas anteriores opacas, com nervação reduzida, mais ou menos reticuladas apicalmente, e o 

ovipositor reduzido ou ausente (Richards & Davies, 1977) (Fig. 91). 

 

Características: As 120 espécies são superficialmente semelhantes aos cicadelídeos (Richards 

& Davies, 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

-Subordem: Heteroptera 

A B 

Figura 90: Kervillea sp. (Bergevin, 1918). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: S.L, Ca e Se. Habitat: talude, 

mata e vinha. Identificação: VT. 

 

Figura 91: (A) Tettigometra griseola (Fieber, 1865). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: S.L. Habitat: vinha. 

Identificação: VT. (B) Tettigometra cf. leucophaea (Preyssler, 1792). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012 e 

2013. Quintas: Ca, Ci e Ar. Habitat: talude e vinha. Identificação: VT. 
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Características gerais: Alguns heterópteros sugam a seiva das plantas e podem transmitir-lhes 

doenças, enquanto outros são importantes predadores de inimigos das culturas. No caso dos 

heterópteros predadores, as patas anteriores apresentam, muitas vezes, modificações com o 

objetivo de agarrar as presas; nestes casos essas patas são designadas de raptórias (Torres et al., 

2014). 

 

Família Alydidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os alidídeos (Fig. 92) possuem corpo, geralmente, alongado e 

estreito. A maioria têm cor castanha-amarelada ou preta, e algumas das espécies pretas 

apresentam uma faixa vermelha atravessando o lado dorsal do abdómen. As aberturas das 

glândulas odoríferas são ovais e bem visíveis e localizam-se entre as coxas médias e posteriores. 

(Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Estes insetos emitem, frequentemente, um cheiro muito desagradável, e por isso 

são designados de “percevejos-fedorentos”. São, normalmente, encontrados em vegetação 

herbácea e arbustos. 

As formas jovens de algumas espécies, mimetizam formigas e os adultos podem 

mimetizar vespas (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

Família Anthocoridae 

Alguns aspetos morfológicos: A maioria das espécies é negra com manchas brancas, tendo 3 a 

5 mm de comprimento (Borror & De Long, 1969); apresentam o hemiélitro com o embólio bem 

definido, mas o cúneo é mal definido; o rostro contem três artículos (Torres et al., 2014). 

 

Características: São frequentemente encontrados em flores, mas também podem ser 

encontradas sob a casca solta de árvores ou entre folhas caídas. Tanto as ninfas como os adultos 

Figura 92: Camptopus lateralis (Germar, 1817). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: S.L, CG, Ci e Ar. 

Habitat: vinha e talude. Identificação: MG.         
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são predadores polífagos, alimentando-se de tripes, pulgões, ácaros e ovos de lepidópteros 

(Torres et al., 2014) (Fig. 93). 

 

 

 

 

 

 

 

Família Berytidae 

Alguns aspetos morfológicos: São hemípteros (Fig. 94) de corpo fino e de pernas longas, e têm 

um comprimento que varia entre 5 a 9 mm; com coloração acastanhada (Borror & De Long, 

1969). 

 

Características: Alimentam-se de plantas, e são de movimentos lentos (Borror & De Long, 

1969). 

 

Família Coreidae 

Alguns aspetos morfológicos: A maioria das espécies é de tamanho grande, e possuem 

numerosas nervuras na membrana dos hemiélitros; muitas espécies, têm as pernas achatadas e 

mesmo foliáceas e, outras, apresentam as pernas posteriores dilatadas do tipo raptório (Borror 

& De Long, 1969). 

A B 

A B C 

Figura 93: (A) Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: S.L e Ca. 

Habitat: mata, vinha e talude. Identificador: MG. (B) Orius (Orius) niger (Wolff, 1811). Foto: CC/ADVID. Anos: 

2010, 2012, 2013 e 2014. Quintas: S.L, Ca, Se, CG, Ci e Ar. Habitat: vinha e taludes. Identificador: MG.          

 

 

Figura 94: (A) Apoplymus pectoralis (Fieber, 1859). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca e Se. Habitat: 

vinha, talude e mata. Identificação: MG. (B) Gampsocoris punctipes (Germar, 1822). Foto: CC/ADVID. Ano 

2010. Quintas: S.L, Ca e Se. Habitat: vinha, talude e mata; Identificação: MG. (C) Berytinus (Berytinus) 

hirticornis pilipes (Puton, 1875). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: S.L e Ca. Habitat: talude e mata. 

Identificação: MG. 
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Características: Algumas espécies são fitófagas, e muitas delas causam prejuízos em plantas 

cultivadas; outras são predadoras (Borror & De Long, 1969) (Fig. 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Cydnidae 

Alguns aspetos morfológicos: São insetos de corpo oval e geralmente de cor preta, a maioria 

tem menos de 10 mm e os maiores não atingem 20 mm; têm as tíbias dilatadas e espinhosas 

(Borror & De Long, 1969) (Fig. 96). 

 

Características: São reconhecidos como insetos escavadores, e geralmente podem ser 

encontrados cavando sob pedras, madeira, na areia ou no húmus. Algumas vezes, ocorrem em 

ninhos de formigas (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Lygaeidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os ligaeídeos (Fig. 97) são de tamanho pequeno a médio, com o 

comprimento a não ultrapassar os 20 mm; possuem rostro e antenas de quatro segmentos, um 

par de ocelos e, na membrana dos hemiélitros, quatro ou cinco nervuras simples; muitas 

A B 

Figura 95: Coreus marginatus (Linnaeus, 1758). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2012. Quinta: Ca. Habitat: 

talude e mata. Identificação: MG. 

 

Figura 96: (A) Macroscytus brunneus (Fabricius, 1803). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013 e 2014. Quintas: 

CG e Ca. Habitat: vinha. Identificação: MG. (B) Ochetostethus nanus (Herrich‐Schaeffer, 1834). Foto: 

FG/UTAD. Anos: 2013, 2014 e 2015. Quinta: CG. Identificação: MG. 

 



Artrópodes na Região Demarcada do Douro 

  57  
 

espécies, apresentam desenho vistoso, com manchas ou faixas de cor vermelha, branca ou preta 

(Borror & De Long, 1969). 

Características: Família relativamente grande; a maioria das espécies é fitófaga embora também 

existam algumas predadoras (Borror & De Long, 1969). 

 

Família Miridae 

Alguns aspetos morfológicos: A maioria das espécies tem tamanho pequeno (raramente têm 

mais de 10 mm de comprimento), e geralmente têm corpo alongado e mole; apresentam 

coloração variada e algumas espécies têm desenhos vistosos em tons de vermelho, laranja, 

verde ou branco; hemiélitros com cúneo bem desenvolvido; as antenas e o rostro têm quatro 

segmentos, e não apresentam ocelos (Borror & De Long, 1969). 

Características: A maioria das espécies de mirídeos alimenta-se de seiva das plantas, causando 

frequentemente prejuízos consideráveis; contudo existem algumas espécies, que são predadoras 

com importância na proteção contra ácaros e pequenos insetos de corpo mole (Torres et 

al.,2014) (Fig. 98). 

A B C 

A B C 

Figura 97: (A) Beosus quadripunctatus (Muller, 1766). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013 e 2014. Quintas: 
S.L, CG e Ar. Habitat: mata e vinha. Identificação: MG. (B) Macroplax fasciata (Herrich‐Schaeffer, 1835). Foto: 

CC/ADVID. Anos: 2010 e 2014. Quintas: CG, Ca e Se. Habitat: vinha e talude. Identificação: MG. (C) 

Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763). Foto: CC/ADVID. Identificação: MG. 

 

Figura 98: (A) Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (Linnaeus, 1758). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012 e 2014. 

Quintas: S.L, Se, Ca e CG. Habitat: vinha e mata. Identificação: MG. (B) Orthops (Orthops) kalmii (Linnaeus, 

1758). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012 e 2013. Quintas: S.L, Ca e Ar. Habitat: vinha e mata. Identificação: 

MG. (C) Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794). Foto: CC/ADVID. Habitat: vinha. Identificação: MG. 
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Família Nabidae 

Alguns aspetos morfológicos: São insetos de tamanho pequeno a médio, com o corpo 

ligeiramente estreitado na região anterior e com os fémures anteriores um pouco dilatados, 

(patas raptórias); apresentam coloração amarelada, acinzentada ou acastanhada; a membrana 

dos hemiélitros apresenta frequentemente diversas pequenas células ao longo da margem 

(Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Os nabídeos (Fig. 99) são predadores, e alimentam-se de muitos tipos de 

insetos, inclusive de afídeos e pequenas lagartas (Borror & De Long, 1969). 

 

 

Família Pentatomidae  

Alguns aspetos morfológicos: Os pentatomídeos (Fig. 100) são facilmente reconhecíveis por 

terem os seus membros em forma de escudo; as antenas têm cinco segmentos e o escutelo é 

grande e triangular. Muitas espécies apresentam cores vivas (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: São considerados os mais comuns e abundantes dos hemípteros que emitem um 

odor desagradável (por isso, designados de “percevejos fedorentos”). Alguns são fitófagos, 

outros são predadores e alimentam-se de insetos, e ainda outros, que são ominívoros, e se 

alimentam tanto de plantas como de insetos. Algumas espécies predadoras podem comportar-

se como fitófagas, se as presas escassearem (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

A B C 

Figura 99: (A) Himacerus (Aptus) mirmicoides (O.Costa, 1834). Foto: FG/UTAD. Ano: 2010. Quinta: S.L. 

Habitat: vinha. Identificação: MG. (B) Nabis (Nabis) mediterraneus (Remane 1962). Foto: CC/ADVID. Anos: 

2010, 2013 e 2014. Quintas: Ca, S.L, Ac e CG. Habitat: vinha, mata e talude. Identificação: MG. (C) Prostemma 

bicolor (Rambur 1839). Foto: CC/ADVID. Ano: 2013. Quinta: CG. Habitat: vinha. Identificação: MG. 
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Família Reduviidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os adultos (Fig. 101) têm tamanho médio a grande, muitas vezes, 

cor castanho-escuro ou preto, com desenhos ou manchas amarelas, alaranjadas ou vermelhas. 

A cabeça é estreita e alongada, lembrando, a região posterior aos olhos, um pescoço. O rostro 

tem três segmentos, e geralmente é curvo; o abdómen apresenta-se, muitas vezes, alargado no 

meio ficando as margens expostas lateralmente às asas (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Vulgamente designados de “percevejos-assassinos”, sendo a sua maioria 

predadora de insetos, cujo corpo sugam. Na sua alimentação, incluem, entre outras presas, 

pulgões, cigarrinhas e lagartas (Torres et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Rhopalidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os membros desta família têm um comprimento entre 4 e 15 

mm. Apresentam uma grande diversidade de padrões e cores, a maioria de cor castanho claro. 

A membrana dos hemiélitros com numerosas nervuras; e ovipositor achatado (Melo & 

Montemayor, 2014). 

A B C 

Figura 100: (A) Acrosternum (Acrosternum) millierei (Mulsant & Rey, 1866). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 

2012, 2013 e 2014. Quintas: CG, Ar, Ca, Se, S.L e Ci. Habitat: talude e vinha. Identificação: MG. (B) 
Graphosoma lineatum italicum (Muller, 1766). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Se e Ca. Habitat: vinha e 

talude. Identificação: MG. (C) Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. 

Quintas: Ca e Ar. Habitat: talude e vinha. Identificação: MG. 

 

Figura 101: Rhynocoris erythropus (Linnaeus, 1767). Foto: CC/ADVID. Identificação: MG. 
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Características: Os ropalídeos (Fig. 102) são fitófagos e alimentam-se de sementes de diversas 

espécies de plantas, nomeadamente herbáceas (Gonçalves et al., 2013a). 

 

 

Família Scutelleridae 

Alguns aspetos morfológicos: Têm o escutelo muito grande, estendendo-se até ao ápice do 

abdómen; as asas são visíveis na bordadura do escutelo. Os adultos apresentam frequentemente 

cores vistosas (Borror & De Long, 1969) (Fig. 103). 

 

Características: São todos fitófagos, e raramente são abundantes (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

Família Tingidae 

Alguns aspetos morfológicos: São insetos pequenos (Fig. 104), tendo até 6 mm de 

comprimento; normalmente são esbranquiçados (as ninfas são pretas); são facilmente 

reconhecíveis por terem um aspetos reticulado (que só ocorre nos adultos) ou alveolado da 

superfície dorsal do corpo; a cabeça, as expansões laterais do tórax e as asas apresentam, em 

geral, um padrão de linhas elevadas que delimitam áreas membranosas ovais nas depressões 

(Borror & De Long, 1969). 

A B C 

Figura 102: (A) Corizus hyoscyami hyoscyami (Linnaeus, 1758). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010 e 2013. Quintas: 

S.L, Ca, Se e CG. Habitat: talude e vinha. Identificação: MG. (B) Corizus sp. (Fallen, 1814). Foto: CC/ADVID. 
Ano: 2010. Quintas: Ca, S.L e Se. Habitat: talude e vinha. Identificação: MG. (C) Rhopalus (Rhopalus) subrufus 

(Gmelin, 1790). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, S.L e Se. Habitat: talude e vinha. Identificação: MG. 

 

Figura 103: Odontoscelis (Odontoscelis) lineola (Rambur, 1839). Foto: FG/UTAD. Anos: 2014, 2014 e 2015. 

Quintas: Ci, CG e Ar. Habitat: vinha. Identificação: MG. 
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Características: Alimentam-se da seiva de plantas arbóreas e arbustivas que adquirem ao sugar 

principalmente as folhas. Os ovos, normalmente são colocados na superfície inferior das folhas 

(Borror & De Long, 1969). 

 

-Subordem: Sternorrhyncha 

Características gerais: As superfamílias dos Sternorrhyncha são separadas com base no número 

de segmentos das antenas e dos tarsos, na estrutura e nervação das asas (Borror & De Long, 

1969). 

 

Família Aleyrodidae 

Alguns aspetos morfológicos: São insetos pequenos (raramente com mais de 2 ou 3 mm de 

comprimento) e esbranquiçados. Os adultos são alados e têm as asas cobertas de um pó branco 

e ceroso (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Os aleirodídeos (Fig. 105) são ativos e alimentam-se de seiva de plantas. Um 

ataque destes insetos, às plantas é frequente acompanhado do desenvolvimento de um fungo 

negro sobre a superfície das folhas, o que pode prejudicar a fotossíntese (Borror & De Long, 

1969). 

 

 

 

 

 

 

A B C 

Figura 104: (A) Dictyla echii (Schrank, 1782). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: talude e vinha. 

Identificação: MG. (B) Monosteira unicostata (Mulsant & Rey, 1852). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: 

Ca e S.L. Habitat: talude e vinha. Identificação: MG. (C) Tingis (Tingis) auriculata (A.Costa, 1847). Foto: 

CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca e S.L. Habitat: talude e vinha. Identificação: MG.  

 

Figura 105: Aleirodídeo: Foto: CC/ADVID.  
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Família Aphydidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os representantes desta família (Fig. 106) são pequenos, de corpo 

mole e forma piriforme; possuem um par de cornículos na parte posterior do abdómen e as 

antenas são bastante longas. As formas aladas podem, em geral, serem conhecidas pela 

nervação e pelo tamanho relativo das asas anteriores e posteriores (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Frequentemente são encontrados em grande número a sugar a seiva de ramos 

ou folhas de plantas; nas colónias, é comum encontrar indivíduos em todos os estados de 

desenvolvimento. Muitas espécies, são importantes pragas de plantas cultivadas (Borror & De 

Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Coccidae 

Alguns aspetos morfológicos: As fêmeas dos coccídeos são insetos ovais alongados com 

exoesqueleto liso e duro, ou são cobertas de cera; e não possuem antenas ou são muito 

reduzidas; os machos podem ser alados ou ápteros (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: As cochonilhas são insetos fitófagos, parasitas de plantas, que em grandes 

populações, prejudicam os seus hospedeiros. Nesta família existem muitas espécies nocivas, 

como por exemplo, a “cochonilha negra”, uma espécie amplamente distribuída, e polífaga, 

atacando diversas árvores de fruto, como a oliveira e os citrinos (Borror & De Long, 1969) (Fig. 

107). 

 

 

A B 

Figura 106: Afídeos: (A) Foto: CC/ADVID. (B) Foto: CC/ADVID. 
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Família Psyllidae 

Alguns aspetos morfológicos: São insetos pequenos (Fig. 108), de 2 a 5 mm de comprimento, 

e possuem fortes pernas saltatórias e antenas relativamente longas. Os adultos são alados e o 

rostro é curto e tem três segmentos (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Alimentam-se de seiva de plantas e as relações com as plantas hospedeiras são 

muito específicas. As ninfas de muitas espécies produzem grande quantidade de uma secreção 

cerosa branca (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Região Demarcada do Douro e pertencendo à subordem Sternorrhyncha, ocorre 

ainda a família Pseudococcidae (Fig. 109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 107: Saissetia oleae (Olivier, 1791). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Se. Habitat: olival. 

 

 

Figura 108: Psilídeos: (A) Foto: CC/ADVID. (B) Foto: CC/ADVID.   

Figura 109: Planococcus ficus (Signoret, 1875). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: Ar. Habitat: vinha.  
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2.4.7. Ordem Hymenoptera 

Características gerais: A ordem Hymenoptera compreende duas subordens: Sinfita e Apocrita. 

Os Sinfita não apresentam estrangulamento entre o tórax e o abdómen; as larvas são 

semelhantes a lagartas, distinguindo-se delas por possuírem mais de 5 pares de falsas patas; e 

alimentam-se, na sua maior parte, de plantas ou de madeira, podendo causar prejuízos.  

Os Apocrita apresentam estrangulamento entre o primeiro e o segundo segmento do 

abdómen; as larvas não têm patas, lembrando as das moscas; incluem dos mais importantes 

auxiliares das culturas (polinizadores, predadores e parasitóides). Dividem-se em Aculeados 

(portadores de ferrão) e Parasitica (Torres et al., 2014). 

 

-Superfamília Apoidea 

Características gerais: As abelhas são abundantes e podem ser encontradas em qualquer lugar, 

em particular onde existam flores. Diferenciam-se da maioria das vespas pelo facto dos jovens 

serem alimentados com pólen e mel, em vez de alimentação animal, e também deve-se ao facto 

do mel ser produzido a partir do néctar coletado das flores e transformado no estômago da 

abelha (Borror & De Long, 1969). 

 

Família Crabronidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os Crabronidae (Fig. 110) pretence à superfamília Apoidea, 

sendo que a característica mais distinta entre vespas e abelhas é a forma dos pêlos do corpo 

(Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Na família Crabronidae, a maior parte das espécies não apresenta uma 

organização social e possuem estratégias de nidificação e forrageamento (Melo (2000) e 

O’Neill (2001) citados por António Bergamaschi (2013)). A família tem cerca de 9000 espécies 

(Pulawski (2013), citado por António Bergamaschi (2013)). 

 

 

 

 

Figura 110: Crabronídeos: (A) 

Foto: CC/ADVID. Anos: 2012 e 
2013. Quintas: Ca e Ar. Habitat: 

vinha. (B) Foto: CC/ADVID. 

A B 
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Família Colletidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os coletídeos (Fig. 111) apresentam a língua curta e truncada ou 

bilobada no ápice. Esta família está dividida em duas subfamílias: os Colletinae, que são 

abelhas de tamanho moderado e providas de densa pilosidade, sobretudo no abdómen sob a 

forma de faixas claras, e que possuem três células submarginais; os Hylaeinae, são abelhas 

pretas, com pilosidade dispersa, normalmente com manchas amareladas na face e com apenas 

duas células submarginais (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Os Colletinae cavam buracos no solo para construírem os ninhos e revestem as 

paredes com uma substância translúcida. Quanto aos Hylaeinae, constroem seus ninhos em 

vários tipos de fendas e cavidades, em caules ou em buracos no solo (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra família que representa esta superfamília é: Apidae (Fig. 112). 

 

 

 

 

 

 

 

-Superfamília Ceraphronoidea 

Características gerais: Esta superfamília é considerada um grupo isolado dentro do Apocrita, 

com apenas duas famílias reconhecidas na fauna vivente, designadamente Ceraphronidae e 

Megaspilidae (Sharkey (2007) citado por Soares (2014)). 

 

Figura 111: Coletídeo: Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, Se e S.L. Habitat: vinha e mata. 

Figura 112: Apis sp. (Linnaeus, 1758). Foto: FG/UTAD. Habitat: matos e taludes. 
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Família Ceraphronidae 

Alguns aspetos morfológicos: Têm um corpo com 1 a 3 mm de comprimento, são de coloração 

geralmente preta ou castanha, mas às vezes pode ser amarela, laranja ou avermelhada. As 

antenas da fêmea possuem sete a oito segmentos, enquanto os machos têm oito a nove 

segmentos (Goulet & Huber, 1993) (Fig. 113). 

 

Características: Alguns cerafronídeos são hiperparasitóides, ao parasitar outros parasitóides 

como braconídeos e outros, são endoparasitóides de cecidomídeos, tisanópteros, lepidópteros e 

neurópteros (Goulet & Huber, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Megaspilidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os megaspilídeos (Fig. 114) possuem um corpo geralmente com 

2 a 3 mm de comprimento (excecionalmente 4 mm), e têm cor preta ou amarela. A asa com 

grande estigma (exceto em machos da subfamília Lagynodinae), e as antenas possuem nove 

segmentos em ambos os sexos (Goulet & Huber, 1993). 

 

Características: Pouco se sabe relativamente aos hospedeiros e hábitos destes insetos, mas sabe-

se que alguns membros são parasitóides de coccídeos e neurópteros, enquanto outros são 

hiperparasitóides de afidídeos (Goulet & Huber, 1993). 

 

 

 

 

 

 

Figura 113: Cerafronídeos: (A) Foto: CC/ADVID. (B) Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca e S.L. Habitat: 

vinha e matos. 

A B 

Figura 114: Megaspilídeo: Foto: CC/ADVID. 
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-Superfamília Chalcidoidea 

Características gerais: A maioria destes insetos são parasitóides de ovos ou larvas de outros 

insetos. 

 São maioritariamente parasitóides de lepidópteros, dípteros, coleópteros e hemípteros, 

ordens de artrópodes às quais pertence grande parte de pragas agrícolas, mostrando assim a 

importância que os calcídóideos poderão ter na limitação natural das pragas (Borror & De Long, 

1969). 

 

Família Aphelinidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os afelinídeos (Fig. 115) são insetos pequenos, com tamanho 

que varia entre 0,6 e 1,4 mm de comprimento; possuem corpo robusto e achatado, geralmente 

mole; a coloração vai de castanho-escuro a amarelo-claro, e por vezes, com brilho metálico 

pouco intenso (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: A maioria das espécies é parasita de homópteros, em especial de cochonilhas, 

mas podem também atacar moscas-brancas, pulgões e psilídeos. (Borror & De Long, 1969). 

 

 

Família Chalcididae 

Alguns aspetos morfológicos: Os calcidídeos (Fig. 116) adultos são de tamanho médio, entre 

2,5 e 9 mm de comprimento; têm corpo robusto, com a superfície esculpida, geralmente de cor 

negra, com manchas brancas, amarelas ou vermelhas, principalmente nas patas (Torres et al., 

2014); o fémur posterior é muito dilatado e denteado (Borror & De Long, 1969). 

 

 

Figura 115: (A) Encarsia inaron (Walker, 1839). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013 e 2014. Quintas: S.L, Se, 

Ca, Ar, Ac e CG. Habitat: vinha e talude. Identificação: A P. (B) Encarsia tricolor (Foerster, 1878). Foto: 

CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca e Se. Habitat: talude, mata e vinha. Identificação: A P. (C) Foto: 

CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Se. Habitat: mata. 

 

 

A B C 
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Características: A maioria das espécies são endoparasitóides de lepidópteros e dípteros, e 

algumas parasitam himenópteros, coleópteros e neurópteros (Torres et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Encyrtidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os adultos desta família (Fig. 117) são de tamanho pequeno, 

entre 0,5 a 3,5 mm de comprimento. O corpo é em geral robusto, mas por vezes alongado ou 

achatado, com uma coloração avermelhada, acastanhada, amarelada ou alaranjada, muitas 

vezes metalizada (Torres et al., 2014). 

 

Características: A maioria são endoparasitóides de cochonilhas e pulgões, embora também se 

possam desenvolver à custa de outros insetos. É uma família com grande importância na 

limitação de pragas das culturas (Torres et al., 2014). 

 

Família Eulophidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os eulofídeos (Fig. 118) adultos têm um tamanho muito pequeno 

a médio, entre 0,4 a 6 mm de comprimento. O corpo varia de curto e robusto a mais ou menos 

Figura 116: (A) Brachymeria tibialis (Walker, 1834). Foto: CC/ADVID. Anos: 2002, 2005, 2011 e 2012. 

Quintas: Bo, Ca, S.L, Se e Ve. Habitat: vinha. Identificação: CV. (B) Hockeria sp. (Walker, 1834). Foto: 

CC/ADVID. Anos: 2010, 2013 e 2014. Quintas: Ca, S.L, Se, Ar, CG, Ac e Ci. Habitat: vinha, talude e matos. 

Identificação: A P. 

 

 

 

 

A B 

Figura 117: (A) Cheiloneurus sp. (Westwood, 1833). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Se. Habitat: vinha. 

Identificação: A P. (B) Cheiloneurus sp. (Westwood, 1833). Foto: CC/ADVID. Identificação: A P. (C) Anagyrus 

pseudococci (Girault, 1915). Foto: FG/UTAD. Anos: 2013 e 2014. Quintas: Ar e V. Habitat: vinha. 

 

 

 

A B C 
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alongado, por vezes achatado dorso-ventralmente, têm coloração amarelada a acastanhada com 

manchas escuras, por vezes metalizadas (Torres et al., 2014). 

 

Características: A maior parte das espécies parasita larvas de insetos que vivem em habitats 

protegidos como galerias em folhas; as espécies mais conhecidas atacam lepidópteros, mas 

também podem atacar outros insetos, como agromiziídeos, tentredinídeos e curculionídeos, 

assim como ácaros eriofídeos (Torres et al., 2014). 

 

Família Eupelmidae  

Alguns aspetos morfológicos: Os membros desta família (Fig. 119), apresentam mesonoto 

achatado. Alguns são considerados ápteros ou possuem asas muito curtas (Borror & De Long, 

1969). 

 

Características: Muitos dos eupelmídeos são bons saltadores e frequentemente antes de se 

equilibrarem com as patas, cambaleiam após o salto. Parasitam uma grande variedade de 

hospedeiros, algumas espécies atacam hospedeiros de diferentes ordens de insetos e, uns poucos 

parasitam aranhas (Borror & De Long, 1969).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118: Elachertus sp. (Spinola, 1811). Foto: CC/ADVID. Anos: 2002, 2004, 2005, 2011, 2012 e 2015. 

Quintas: Ac, Bo, Ca, Ci, D.M, CG, S.L, Se, V e Ve. Habitat: vinha. Identificação: CV. (B) Foto: CC/ADVID. 

Ano: 2010. Quintas: Se, S.L e Ca. Habitat: mata, vinha e talude. (C) Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013 e 2014. 

Quintas: Ca, S.L, Se e CG. Habitat: talude, vinha e mata. 

 

 

 

 

 

A B C 

Figura 119: (A e B) Anastatus sp. (Motschulsky, 1859). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca e S.L. 

Habitat: mata, talude e vinha. Identificação: A P. 

 

A B 
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Família Eurytomidae 

Alguns aspetos morfológicos: Nesta família os representantes apresentam o tórax 

dispersamente pontuado, e a forma do abdómen arredondada ou oval e mais ou menos 

comprido. A cabeça e as antenas são frequentemente bastante pilosas (Borror & De Long, 

1969). 

 

Características: Os euritomídeos (Fig. 120) apresentam hábitos variados: alguns são 

parasitóides e outros são fitófagos (Borror & De Long, 1969). 

 

Família Mymaridae  

Alguns aspetos morfológicos: São insetos muito pequenos (Fig. 121), a maioria deles mede 

menos de 1 mm de comprimento, com asas posteriores lineares (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Todos são parasitóides de ovos e algumas espécies parasitam os ovos de insetos 

aquáticos (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

Figura 120: (A) Eurytoma sp. (Illiger, 1807). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, Se e S.L. Habitat: 

vinha, talude e mata. Identificação: A P. (B) Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. Quintas: Ca e Ar. Habitat: 

talude e vinha. (C) Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca e S.L. Habitat: talude.    

 

 

Figura 121: (A) Gonatocerus sp. (Nees von Esenbeck, 1834). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, S.L e 

Se. Habitat: talude e vinha. Identificação: A P. (B) Foto: FG/UTAD. Ano: 2017. Quinta: CG. Habitat: vinha. 

 

A B 



Artrópodes na Região Demarcada do Douro 

  71  
 

Família Ormyridae  

Alguns aspetos morfológicos: Apresentam suturas parapsidiais indistintas ou ausentes e 

ovipositor muito curto (Borror & De Long, 1969) (Fig. 122). 

 

Características: São parasitóides de insetos produtores de galhas (Borror & De Long, 1969). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Família Pteromalidae  

Alguns aspetos morfológicos: Os pteromalídeos (Fig. 123) são de tamanho pequeno a médio 

(1,2 a 6,7 mm de comprimento); a maioria deles apresenta um abdómen mais ou menos de perfil 

triangular; são pretos, verde-metálicos ou bronzeados (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: São parasitóides de uma grande variedade de hospedeiros, sobretudo dos que 

vivem protegidos em galerias de troncos, folhas e caules. Os adultos de muitas espécies 

alimentam-se dos líquidos corpóreos do hospedeiro, que exsudam da perfuração feita pelo 

ovipositor (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

Figura 122: Ormirídeo: Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: S.L. Habitat: vinha. 

Figura 123: (A) Dibrachys cavus (Walker, 1835). Foto: CC/ADVID. Anos: 2002, 2005 e 2011. Quintas: Bo, Se 

e Ve. Habitat: vinha. Identificação: CV. (B) Dinarmus sp. (Thomson, 1878). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. 

Quintas: Ca, S.L e Se. Habitat: talude e vinha. Identificação: A P. (C) Foto: CC/ADVID. 

 

 

A B C 
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Família Tetracampidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os tetracampídeos (Fig. 124) possuem um corpo geralmente com 

brilho metálico. As antenas possuem nove ou dez segmentos (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Algumas espécies são parasitóides de larvas de dípteros, e outras são dos ovos 

de crisomelídeos e de diprionídeos (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Torymidae  

Alguns aspetos morfológicos: Os adultos desta família (Fig. 125) são alongados, verde-

metálicos, com poucos milímetros de comprimento e, nas fêmeas, um longo ovipositor. As 

coxas posteriores são muito grandes e o tórax apresenta suturas parapsidiais distintas (Borror 

& De Long, 1969). 

 

Características: Esta família inclui espécies parasitóides de insetos que formam galhas; contudo 

também inclui espécies fitófagas (Borror & De Long. 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Superfamília Chrysidoidea 

Características gerais: É uma superfamília que juntamente com os Apoidea e Vespoidea, fazem 

parte dos Hymenoptera Aculeata 

Figura 124: Epiclerus sp. (Haliday, 1844). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca e S.L. Habitat: talude e 

mata. Identificação: A P. 

 

Figura 125: Torimídeos: (A) Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca e S.L. Habitat: talude e vinha. (B) Foto: 

CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: S.L. Habitat: talude e vinha. 

A B 
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Família Bethylidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os betilídeos (Fig. 126) são vespas pequenas, geralmente de 

coloração escura. As fêmeas de muitas espécies são destituídas de asas e semelhantes a 

formigas. Em algumas espécies, as formas aladas e não aladas ocorrem em ambos os sexos 

(Borror & De Long, 1969). 

 

Características: São parasitóides de larvas de lepidópteros e coleópteros. Algumas espécies 

podem picar o homem (Borror & De Long, 1969). 

 

Família Chrysididae 

Alguns aspetos morfológicos: Os adultos são de tamanho pequeno, raramente com mais de 12 

mm de comprimento; têm coloração verde ou azul metálico. Os crisidídeos (Fig. 127) podem 

ser reconhecidos, pela nervação das asas e pela estrutura do abdómen (Borror & De Long, 

1969). 

Características: A maioria das espécies é ectoparasitóide de larvas completamente 

desenvolvidas, de vespas e abelhas. Algumas espécies, são parasitóides de larvas de 

lepidópteros e de fasmídeos (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

A B C 

Figura 126: (A) Goniozus claripennis (Foerster, 1851). Foto: CC/ADVID. Anos: 2004 e 2011. Quintas: S.L e 

Se. Habitat: vinha. Identificação: CV. (B) Goniozus galicola (Kieffer, 1905). Foto: CC/ADVID. Ano: 2002. 

Quinta: Bo. Habitat: vinha. Identificação: CV. (C) Holepyris sylvanidis (Brethes, 1913). Foto: CC/ADVID. Anos: 

2010, 2012, 2013 e 2014. Quintas: S.L, Se, Ca, CG, Ac, Ci e Ar. Habitat: vinha, talude e mata. Identificação: A 

P. 

 

 

Figura 127: Crisidídeo: Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2012. Quintas: Ca, S.L e Se. Habitat: vinha, talude e 

mata. 
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Família Dryinidae  

Alguns aspetos morfológicos: Os driinídeos (Fig. 128) possuem antenas com dez segmentos. 

Os tarsos anteriores das fêmeas são normalmente semelhantes a pinças geralmente utilizados 

para segurar o hospedeiro durante a postura (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: São raros, e parasitóides de ninfas e adultos de fulgoróideos, cicadelídeos e 

membracídeos. A larva do parasitóide quando atinge o seu desenvolvimento total, sai do 

hospedeiro e tece um casulo de seda nas proximidades, onde pupa (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Superfamília Evanioidea 

Características gerais: Os membros desta superfamília possuem o metassoma afixado em 

posição elevada acima das coxas posteriores, as antenas são filiformes e têm treze ou catorze 

artículos e os trocânteres possuem dois artículos (Triplehorn & Jonnson (2011) citado por 

Soares (2014)). 

 

Família Gasteruptiidae 

Alguns aspetos morfológicos: São considerados insetos delgados (Fig. 129), cujas fêmeas 

apresentam um ovipositor mais ou menos do comprimento do corpo. São geralmente 

enegrecidos (subfamília Gasteroptiinae) ou negros com abdómen vermelho (subfamília 

Aulacinae) (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: As larvas de Gasteroptiinae são parasitóides de vespas e abelhas solitárias. 

Quanto aos Aulacinae, parasitam larvas de coleópteros que vivem na madeira (Borror & De 

Long, 1969). 

Figura 128: Dryinus tarraconensis (Marshall, 1868). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: S.L. Habitat: vinha. 

Identificação: D. N. 
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-Superfamília Ichneumonoidea 

Características gerais: É um grupo muito grande, os seus membros são todos parasitóides de 

outros insetos. Possuem uma aparência similar às vespas, mas não picam (raras as exceções) 

(Borror & De Long, 1969). 

 

Família Braconidae   

Alguns aspetos morfológicos: Os adultos dos braconídeos (Fig. 130) têm um tamanho pequeno 

a médio; asas em geral bem desenvolvidas; antenas em geral com mais de 16 artículos; e 

apresentam uma cor negra, castanha ou alaranjada (Torres et al., 2014). 

 

Características: É uma importante família de himenópteros parasitóides que atacam grande 

diversidade de hospedeiros como afídeos, coleópteros e lepidópteros, e que por isso têm um 

importante papel na proteção das culturas. Muitos pupam em casulos de seda formados na 

superfície externa do corpo do hospedeiro e outros tecem casulos de seda completamente 

afastados do hospedeiro (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

Figura 129: Gasteruptiídeo: Foto: CC/ADVID. 

A B C 

Figura 130: (A) Ascogaster quadridentata (Wesmael, 1835). Foto: CC/ADVID. Anos: 2002, 2011, 2009 e 2015. 

Quintas: Bo, CG, S.L e Ve. Habitat: vinha. Identificação: CV. (B) Chelonus sp. (Jurine, 1807). Foto: CC/ADVID. 

Anos: 2010, 2013, 2012 e 2014. Quintas: Ca, S.L, Se, CG, Ac, Ci e Ar. Habitat: vinha, talude e mata. 

Identificação: G. B. (C) Dinotrema sp. (Forster, 1862). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Se e S.L. Habitat: 

vinha. Identificação: G. B. 
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Família Ichneumonidae  

Alguns aspetos morfológicos: Os adultos de icneumonídeos (Fig. 131) são de tamanho pequeno 

a grande (3 a 40 mm de comprimento); e de coloração e forma variadas. As asas, em geral, são 

bem desenvolvidas; e as antenas com 13 ou mais artículos, não geniculadas (Torres et al., 2014). 

 

Características: Os icneumonídeos parasitam larvas ou pupas de dípteros, lepidópteros e 

coleópteros. Os ovos são geralmente colocados no interior do hospedeiro e as larvas 

desenvolvem-se internamente, embora algumas espécies são ectoparasitóides (Torres et al., 

2014).  

 

 

-Superfamília Platygastroidea 

Características gerais: Esta superfamília compreende duas famílias de parasitóides, Scelionidae 

e Platygastridae que parasitam uma grande diversidade de insetos e aranhas (Austin et al., 

(2004) citados por Soares (2014)). 

 

Família Platygastridae 

Alguns aspetos morfológicos: São insetos pequenos (Fig. 132), brilhantes e negros, com 

reduzida nervação nas asas. As antenas normalmente apresentam dez segmentos e estão ligadas 

à parte inferior da face, próximo ao clípeo (Borror & De Long, 1969). 

 

Figura 131: (A) Itoplectis maculator (Fabricius, 1775). Foto: CC/ADVID. Ano: 2012. Quinta: Ca. Habitat: vinha. 

Identificação: CV. (B) Diadegma sp. (Forster, 1868). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013 e 2014. Quintas: Ca, 

Se, S.L, CG, Ac, Ci e Ar. Habitat: vinha e talude. (C) Gelis liparae (Giraud, 1863). Foto: CC/ADVID. Anos: 

2010, 2013 e 2014. Quintas: Ca, S.L, Se, Ar e Ac. Habitat: vinha, talude e mata. 

 

 

 

 

 

A B C 
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Características: A maioria dos platigasterídeos é parasitóide de larvas de cecidomídeos (Borror 

& De Long, 1969). 

 

A outra família que representa esta superfamília é: Scelionidae (Fig. 133). 

 

-Superfamília Proctotrupoidea 

Características gerais: Os representantes desta superfamília são parasitóides de estados 

imaturos de outros insetos. Na sua maioria são insetos pequenos, pretos e frequentemente 

brilhantes. Os membros mais pequenos deste grupo apresentam uma nervação das asas bastante 

reduzida (Borror & De Long, 1969). 

 

Família Diapriidae  

Alguns aspetos morfológicos: Os diapriídeos (Fig. 134) são de tamanho pequeno, que têm uma 

média entre 2 a 3 mm de comprimento. A asa anterior possui no máximo três células fechadas 

e a posterior com uma célula; os machos e as fêmeas com menos de 16 segmentos antenais 

(Masner, 1993). 

 

Figura 132: (A e B) Platygaster sp. (Latreille,1809). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, S.L e Se. 

Habitat: vinha, talude e mata. Identificação: A P. (C) Leptacis sp. (Forster, 1856). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. 

Quintas: Ca, S.L e Se. Habitat: vinha, talude e mata. Identificação: A P. 

 

 

 

A B C 

Figura 133: (A) Telenomus chloropus (Thomson, 1861). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. Quintas: Ca, 

S.L, Se, Ac e Ar. Habitat: vinha, talude e mata. Identificação: A P. (B) Gryon sp.. (Haliday, 1833). Foto: 

CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, S.L e Se. Habitat: vinha, mata e talude. Identificação: A P. (C) Trissolcus 

sp. (Ashmead, 1893). Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, S.L e Se. Habitat: vinha, mata e talude. 

Identificação: A P. 

 

 

 

 

 

A B C 
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Características: Principalmente endoparasitóides de larvas e pupas de dípteros (Masner, 1993; 

Chambers, 1971). Algumas espécies atacam formigas (Loiacono, 1987; Lachaud & Passera, 

1982) e estafilinídeos (Masner, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Proctotrupidae  

Alguns aspetos morfológicos: A maioria dos membros desta família medem de 3 a 6 cm de 

comprimento (alguns são um pouco maiores). Podem ser reconhecidos pelo grande estigma das 

asas anteriores, sob o qual se situa uma célula marginal pequena (Borror & De Long, 1969) 

(Fig. 135). 

Características: Pouco se conhece sobre os seus hábitos, mas há alguns que são parasitóides de 

coleópteros (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

-Superfamília Vespoidea 

Características gerais: As vespas adultas alimentam-se de néctar, seiva ou outros materiais 

semelhantes, e as larvas são alimentadas com outros insetos ou aranhas (Borror & De Long, 

1969). 

Família Formicidae    

Alguns aspetos morfológicos: As formigas (Fig. 136) possuem um tamanho que varia entre de 

2 e 25 mm e a sua cor é geralmente amarela, castanha, vermelha ou preta (Encyclopædia 

Britannica, 2017). Caracterizam-se pela constrição do segundo segmento abdominal, para 

formar um nódulo bem distinto denominado pecíolo; além disso, nalgumas subfamílias o 

Figura 134: Diapriídeos: (A) Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. Quintas: Se e Ar. Habitat: mata e vinha. (B) 

Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Ca. Habitat: talude. 

A B 

Figura 135: Proctotrupídeo: Foto: SS. Ano: 2014. Habitat: vinha. 
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terceiro segmento abdominal também se modificou numa constrição nodular semelhante, 

formando um pós-pecíolo, daqui resultando indivíduos com dois nódulos distintos (Keller, 

2009). 

Características: As formigas são fundamentais ao funcionamento dos ecossistemas, estando 

presentes em diferentes níveis tróficos. Enquanto a maioria das espécies são omnívoras e 

generalistas (Cerdá & Dejean, 2011), outras são importantes predadoras (Karhu, 1998), 

herbívoras (Albert et al., 2005), necrófagas (Perez & Dupo, 2013), ou consumidoras de melada 

e pólen. Para além disso, são importantes na polinização (Hickman, 1974) e dispersão de 

numerosas plantas (Beattie & Culver, 1981). 

 

Família Mutillidae   

Alguns aspetos morfológicos: As vespas fêmeas não possuem asas, são semelhantes a formigas 

e cobertas por uma pilosidade densa. Os machos, têm asas e são geralmente maiores do que as 

fêmeas, sendo também densamente cobertos de pêlos. A maioria das espécies apresenta um 

colorido brilhante, com manchas vermelhas, alaranjadas e amarelas (Borror & De Long, 1969) 

(Fig. 137). 

Características: A maioria dos mutilídeos, são ectoparasitóides de larvas e pupas de várias 

vespas e abelhas, e alguns são parasitóides de certos coleópteros e moscas. As fêmeas têm uma 

ferroada muito dolorosa (Borror & De Long, 1969). 

Figura 136: (A) Camponotus policornis (Roger, 1859). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013, 2014, 2015 e 2017. 

Quintas: Ca, S.L, Se, Ac, Ar, Ci e CG. Habitat: talude e vinha. Identificação: VZ. (B) Cataglyphis sp. (Forster, 

1850). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013, 2014, 2015 e 2017. Quintas: S.L, Ar, Ca, Ac, CG e Ci. Habitat: 

vinha. Identificação: VZ. (C) Aphaenogaster iberica (Emery, 1908). Foto: FG/UTAD. Anos: 2010, 2013, 2014 e 

2017. Quintas: Ca, S.L, Se, Ar, Ci, CG e Ac. Habitat: vinha. Identificação: VZ. 

A B C 

A B C 

Figura 137: Mutilídeos: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quintas: Ca e CG. Habitat: vinha. (B) Foto: 

FG/UTAD. Ano: 2017. Quinta: CG. Habitat: vinha. (C) Foto: FG/UTAD. Ano: 2017. Quinta: CG. Habitat: vinha. 
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Família Pompilidae  

Alguns aspetos morfológicos: Os adultos (Fig. 138) são delgados, com longas pernas cheias de 

espinhos. Os membros mais comuns têm de 1 a 3 cm de comprimento, mas algumas espécies 

podem chegar aos 5 cm. A maioria é escura, com as asas cinzentas ou amareladas, algumas têm 

cores brilhantes (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: São vulgarmente conhecidas como caçadoras de aranhas. Geralmente capturam 

e paralisam a aranha e a seguir prepara uma cela para ela, podendo ser no chão, em troncos 

apodrecidos ou em fendas adequadas das rochas. Algumas espécies, atacam a aranha no seu 

próprio ninho, e ainda, outras põe os seus ovos em aranhas que tenham sido ferroadas por outra 

vespa (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Vespidae   

Alguns aspetos morfológicos: Os membros desta família são reconhecidos pelo grande 

comprimento da primeira célula discoidal das asas anteriores, e também pelas asas que, quando 

em repouso, usualmente se dobram longitudinalmente (Borror & De Long, 1969). 

 

 Características: Os vespídeos (Fig. 139) estão divididos em sete subfamílias, sendo 

constituídos por vespas “sociais” e por vespas “solitárias”. As vespas “sociais” constroem um 

ninho de material semelhante ao papel e que consiste em madeira ou folhagem mastigada e 

elaborada pelo inseto. Apenas as rainhas ultrapassam o inverno e quando chega a primavera 

iniciam uma nova colónia, esta é representada pelas rainhas, operárias e machos.  

Nas vespas “solitárias”, algumas espécies utilizam cavidades de ramos ou troncos para 

o ninho, outras enterram-se no solo e outras fazem o ninho de barro ou argila (Borror & De 

Long, 1969).  

Figura 138: Pompilídeos: (A) Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: S.L. Habitat: vinha. (B) Foto: CC/ADVID. 

Ano: 2010. Quinta: Ca e S.L. Habitat: talude. 

A B 
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2.4.8. Ordem Lepidoptera 

Alguns aspetos morfológicos: São insetos reconhecidos pela presença de escamas nas asas. A 

maior parte do corpo e das pernas estão também cobertos por escamas. As peças bucais dos 

lepidópteros são usualmente adaptadas à sucção, mas numa família (Micropterygidae) as peças 

bucais são do tipo mastigador. Os olhos compostos são relativamente grandes e formados por 

um grande número de facetas (omatídeos). A maioria das traças possuem dois ocelos, um de 

cada lado, próximos à margem dos olhos compostos (Borror & De Long, 1969). 

 

Características gerais: Os lepidópteros têm uma considerável importância económica. As larvas 

da maioria das espécies são fitófagas e muitas são sérias pragas de culturas. Algumas 

alimentam-se de tecidos variados e, outras, de alimentos armazenados, como por exemplo, 

cereais. Por outro lado, os adultos de muitas espécies são belos e muito procurados por 

colecionadores, sendo utilizados em trabalhos artísticos e decorativos. A seda natural é um 

produto de um membro desta ordem (Borror & De Long, 1969). 

 

Na Região Demarcada do Douro, encontram-se com facilidade espécies pertencentes às 

Lycaenidae (Fig. 140), Noctuidae (Fig. 141), Nymphalidae (Fig. 142), Papilionidae (Fig. 143), 

Pyralidae (Fig. 144), Sphingidae (Fig. 145) e Tortricidae (Fig. 146). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 139: (A) Vespa crabro (Linnaeus, 1758). Foto: FG/UTAD. Ano: 2015. Habitat: vinha. (B) Foto: 

FG/UTAD. Ano: 2013. Habitat: vinha. 

 

Figura 140: Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775). Foto: MN/SG. Ano: 2013. 
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A B 

A B 

A B C 

Figura 141: Cucullia verbasci (larva) (Linnaeus, 1758). Foto: CC/ADVID. Habitat: taludes. 

 

Figura 142: (A) Charaxes jasius (larva) (Linnaeus, 1767). Foto: DG. Ano: 2014. Quinta: S.L. Habitat: matos. 

(B) Charaxes jasius (adulto) (Linnaeus, 1767). Foto: DG. Ano: 2014. Quinta: S.L. Habitat: matos. 

 

 Figura 143: (A) Papilio machaon (larva) (Linnaeus, 1758). Foto: FG/UTAD. Habitat: talude. (B) Papilio 

machaon (adulto) (Linnaeus, 1758). Foto: FG/UTAD. Habitat: talude. 

 

 

Figura 144: (A) Cadra figulilella (adulto) (Gregson, 1871). Foto: FG/UTAD. Ano: 2012. Quintas: Ca e S.L. 

Habitat: vinha. (B) Ephestia unicolorella woodiella (larva) (Richards & Thomson, 1932). Foto: CC/ADVID. 
Anos: 2011 e 2012. Quintas: Ca, S.L e Ar. Habitat: vinha. (C) Ephestia unicolorella woodiella (adulto) (Richards 

& Thomson, 1932). Foto: FG/UTAD. Anos: 2011 e 2012. Quintas: Ca, S.L e Ar. Habitat: vinha.   
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Família Tortricidae 

Alguns aspetos morfológicos: As borboletas são de cor castanho-acinzentado, com 11 a 13 mm 

de comprimento. Quanto às lagartas o seu tamanho varia entre 1 mm após a eclosão, a 1 cm no 

seu máximo desenvolvimento, passando por 5 estados larvares; a sua cor vai desde o esverdeado 

ao castanho-acinzentado (Carlos, 2007). 

Características: A traça da uva (Fig. 146), é considerada a principal praga das vinhas da Região 

Demarcada do Douro (RDD) pela importância económica dos prejuízos que origina, para além 

dos estragos diretos provocados pelas lagartas (Carlos, 2007). A traça da uva hiberna no estado 

de pupa nas cepas, desenvolvendo de uma forma geral, nas condições da região, três gerações 

capazes de provocar estragos nas inflorescências/cachos da videira (Carlos et al., 2007 a). 

 

 

A 

 

C 

A 

 

B 

 

B 

 

C 

Figura 146: (A) Lobesia botrana (larva) (Denis & Schiffermuller, 1775). Foto: FG/UTAD. Anos: 2010, 2012, 

2013 e 2014. Quintas: Se, S.L, CG, Ar, Ca, Ac e Ci. Habitat: vinha. (B) Lobesia botrana (adulto) (Denis & 

Schiffermuller, 1775). Foto: FG/UTAD. Anos: 2010, 2012, 2013 e 2014. Quintas: Se, S.L, CG, Ar, Ca, Ac e Ci. 

Habitat: vinha. (C) Sparganothis pilleriana (larva) (Denis & Schiffermuller, 1775). Foto: FG/UTAD. Ano: 2014. 

Quinta: CG. Habitat: vinha. 

 

Figura 145: (A) Hyles lineata (larva) (Fabricius, 1775). Foto: CC/ADVID. Habitat: vinha. (B) Hyles lineata 

(adulto) (Fabricius, 1775). Foto: CC/ADVID. Habitat: vinha. (C) Foto: CC/ADVID. Habitat: vinha. 
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2.4.9. Ordem Neuroptera 

Características gerais: No estado larvar, os neurópteros são predadores, utilizando algumas 

vezes métodos engenhosos para capturar as presas. Muitas espécies também são predadoras em 

estado adulto; as peças bucais são do tipo mastigador (Borror & De Long, 1969). 

 

Família Chrysopidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os adultos desta família (Fig. 147B) são frequentemente de cor 

verde-amarelada, mas podendo ir de verde-intensa a verde-acastanhado ou mesmo vermelho-

escuro. As asas são membranosas e geralmente reticuladas de verde, ovais e mais compridas do 

que o corpo; os olhos são grandes, com brilho metálico bronzeado e a armadura bucal é 

constituída por duas mandíbulas robustas (Torres et al., 2014). 

 

Características: As larvas (Fig. 147A) são predadoras polífagas, alimentando-se de pulgões, 

moscas-brancas e ovos estados juvenis de outros insetos. Os adultos alimentam-se 

frequentemente de pólen, néctar e meladas (Torres et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Hemerobiidae 

Alguns aspetos morfológicos: Os adultos (Fig. 148) são de dimensão pequena a média, cor 

acastanhada; as asas são geralmente ovais e por vezes estreitas (Borror & De Long, 1969). 

 

Características: Adultos com hábitos noturnos, estando abrigados durante o dia. Os adultos e 

larvas são predadores de ácaros e pequenos insetos de corpo mole (Torres et al., 2014). 

A 

 

B 

 

Figura 147: (A) Chrysoperla sp. (larva) (Steinmann, 1964). Foto: CC/ADVID. (B) Chrysoperla sp. (adulto) 

(Steinmann, 1964). Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2012, 2013 e 2014. Quintas: Ca, S.L, Se, Ar, CG, Ac e Ci. 

Habitat: vinha, talude e mata. 
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Outra família que representa esta ordem é: Coniopterygidae (Fig. 149). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.10. Ordem Orthoptera 

Alguns aspetos morfológicos: Os Orthoptera podem ser alados ou ápteros, as formas aladas têm 

em geral quatro asas. As asas anteriores são geralmente longas e estreitas, ricas em nervuras e 

um tanto espessadas, sendo comum serem chamadas de tegminas e as asas posteriores são 

membranosas. O corpo é alongado, os cercos são em geral bem desenvolvidos, e as peças bucais 

são do tipo mastigador. Em muitas espécies, as fêmeas têm um longo ovipositor, às vezes mais 

longo do que o corpo (Borror & De Long, 1969). 

 

Características gerais: A maioria destes insetos são fitófagos, sendo alguns muito prejudiciais 

às plantas. Alguns são predadores e outros têm hábitos mais ou menos omnívoros. São 

facilmente reconhecidos pelos sons que emitem ao comunicarem com outros indivíduos (Borror 

& De Long, 1969). 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

Figura 148: Hemerobiídeos: (A) Foto: CC/ADVID. Anos: 2010, 2013 e 2014. Quintas: Ca, S.L, Ci, Ar e CG. 

Habitat: vinha. (B) Foto: FG/UTAD. 

 

 

Figura 149: Coniopterigídeos: (A) (larva) Foto: CC/ADVID. (B) (adulto) Foto: FG/UTAD. Anos: 2010, 2012, 

2013 e 2014. Quintas: Ca, S.L, Se, Ar, Ac, Ci e CG. Habitat: vinha, talude e mata. 
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As famílias que representam esta ordem são: Acrididae (Fig. 150), Gryllidae (Fig. 151) e 

Gryllotalpidae (Fig. 152). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.11. Ordem Psocoptera 

Alguns aspetos morfológicos: Os psocópteros (Fig. 153) são insetos pequenos, de corpo mole, 

em geral com menos de 8 mm de comprimento. Podem apresentar asas ou não; as formas aladas 

têm quatro asas membranosas, (raramente duas, sendo as posteriores vestigiais) com as asas 

anteriores a serem maiores que as posteriores. As antenas, em geral, são muito longas; os tarsos 

contêm dois ou três artículos; e as peças bucais são do tipo mastigador (Borror & De Long, 

1969). 

 

Figura 150: Acridídeo: Foto: CC/ADVID. Habitat: vinha. 

Figura 151: (A) Sciobia lusitanica (Rambur, 1839). Foto: FG/UTAD. Ano: 2013. Quinta: Ar. Habitat: vinha. (B) 

Foto: FG/UTAD. Ano: 2014. Quinta: CG. Habitat: vinha. 

 

A 

 

B 

 

Figura 152: Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758). Foto: FG/UTAD. Ano: 2017. Quinta: CG. Habitat: vinha. 
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Características gerais: Alimentam-se de fungos, cereais, pólen e fragmentos de insetos mortos. 

Os ovos de psocópteros são colocados isoladamente ou em grupos e, algumas vezes, são 

cobertos com seda ou detritos. A maioria das espécies passa por seis estados ninfais (Borror & 

De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

2.4.12. Ordem Raphidioptera  

Alguns aspetos morfológicos: Os rafídiópteros (Fig. 154) têm uma cabeça grande, triangular, 

estreita; dispõem de um par de olhos proeminentes, compostos, bem desenvolvidos e podem 

apresentar ou não ocelos; as antenas são largas, filiformes e multissegmentadas; e a fêmea tem 

um ovipositor muito desenvolvido e flexível (Isabela, 2015). 

 

Características gerais: Os adultos vivem preferencialmente em locais frescos e húmidos, como 

também na canópia das árvores. Esta ordem compreende duas famílias: Raphidiidae e 

Inocellidae. Os adultos de Raphidiidae são predadores e alimentam-se de pequenos insetos, 

especialmente de pulgões enquanto, os adultos de Inocellidae, não se alimentam, e a energia 

provem do seu estado larvar (Isabela, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 153: Psocóptero: Foto: CC/ADVID. Habitat: vinha. 

 

Figura 154: Rafídioptero: Foto: CC/ADVID. Anos: 2012, 2013 e 2014. Quintas: Ca, Ar, S.L e Ci. Habitat: vinha. 
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2.4.13. Ordem Thysanoptera  

Alguns aspetos morfológicos: Os tripes (Fig. 155) são insetos pequenos de corpo estreito, cujo 

comprimento varia geralmente entre 0,5 e 5 mm (a maior espécie conhecida atinge 13 mm); cor 

em geral amarelada, amarela acastanhada ou negra; podem ou não ter asas, mas quando 

presentes, estas são bem desenvolvidas (muito longas e estreitas, providas de poucas nervuras 

ou sem elas e com longos pêlos); as peças bucais são do tipo mastigador; as antenas são 

geralmente curtas com seis a dez segmentos, e os tarsos têm um ou dois segmentos. Em alguns 

tripes, encontra-se um ovipositor, outros, a extremidade do abdómen é tubular, faltando o 

ovipositor (Borror & De Long, 1969). 

 

Características gerais: A maioria dos tripes é fitófago, atacando flores, folhas, frutos, e ramos. 

Ao se alimentarem, destroem as células das plantas e algumas espécies são vetoras de doenças 

de plantas; muitas espécies são sérias pragas de plantas cultivadas.  

Alguns tripes alimentam-se de esporos de fungos e outros são predadores de pequenos 

artrópodes (Borror & De Long, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Classe Chilopoda 

 

Alguns aspetos morfológicos: As centopeias (Fig. 156) são animais alongados, achatados, 

vermiformes, com quinze ou mais pares de pernas. Cada segmento do corpo possui um único 

par de pernas, sendo os últimos dois pares dirigidos para trás e são muitas vezes, de forma 

diferente dos outros pares. As antenas têm catorze ou mais segmentos. Os olhos podem existir 

ou não, e se estiverem presentes, normalmente consistem em numerosos ocelos. A cabeça tem 

um par de mandíbulas e dois pares de maxilas (Borror & De Long, 1969). 

 

Figura 155: Tisanóptero: Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quintas: Ca, S.L e Se. Habitat: vinha. 

 



Artrópodes na Região Demarcada do Douro 

  89  
 

Características gerais: Animais muito ativos, correm muito e são predadores. Alimentam-se de 

insetos, aranhas e outros animais pequenos. É importante referir que todas as centopeias 

possuem acúleos de veneno, com os quais paralisam as suas presas (Borror & De Long, 1969). 

 

 

2.6. Classe Diplopoda  

 

Alguns aspetos morfológicos: Os diplópodes (Fig. 157) são animais alongados, vermiformes e 

com trinta pares de pernas ou mais, tendo a maioria dos segmentos do corpo dois pares. O corpo 

é cilíndrico ou levemente achatado e as antenas são curtas e geralmente com sete segmentos. 

Os olhos compostos estão geralmente presentes, cada um com um grupo de ocelos (Borror & 

De Long, 1969). 

 

Características gerais: Podem ser normalmente encontrados em lugares húmidos, como debaixo 

de folhas, musgos, debaixo de pedras ou pedaços de madeira, em madeira podre ou no solo. 

Muitos diplópodes são saprófagos e alimentam-se de plantas em decomposição, mas outros 

atacam plantas vivas e algumas vezes, causam sérios prejuízos em estufas e jardins; alguns são 

predadores podendo predar pequenos artrópodes e minhocas. Os adultos, passam o inverno em 

locais protegidos e põem os seus ovos durante o verão (Borror & De Long, 1969).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 156: Quilópodes: (A) Foto: FG/UTAD. Ano: 2015. Quinta: CG. Habitat: vinha. (B) Foto: FG/UTAD. 

Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. (C) Foto: CC/ADVID. Ano: 2010. Quinta: Se. Habitat: vinha e mata. 

 

A 
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Figura 157: Diplópode: Foto: CC/ADVID. Anos: 2010 e 2013. Quintas: Ca e Ar. Habitat: talude e vinha. 
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2.7. Classe Symphyla   

 

Alguns aspetos morfológicos: Os sínfilos (Fig. 158) são animais delgados, esbranquiçados, de 

1 a 8 mm de comprimento, o corpo tem 15 a 22 segmentos (geralmente 15) e 10 a 12 pares de 

pernas. As antenas são finas e com muitos segmentos, e a cabeça é bem desenvolvida, apesar 

de não ter olhos (Borror & De Long, 1969). 

 

Características gerais: Algumas espécies alimentam-se principalmente de fungos e matéria 

orgânica em decomposição, desempenhando, assim, um papel na reciclagem dos nutrientes. 

Outras espécies, podem causar sérios prejuízos em culturas agrícolas, ao consumirem sementes, 

plântulas e raízes finas (Jeffery et al., 2010). 

 

 

Figura 158: Sínfilo: Foto: FG/UTAD. Ano: 2016. Quinta: CG. Habitat: vinha. 
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3. Metodologia 

3.1. Construção de um site web 

O site web dos artrópodes associados à vinha na Região Demarcada do Douro foi 

desenvolvido recorrendo a uma ferramenta de desenvolvimento direcionada para sites web de 

fácil utilização e configuração, e que suporta diversas linguagens de programação. Neste caso, 

foi utilizada a linguagem HTML5 (Hyper Text Markup Language), que define a formatação e 

a estrutura das páginas. As principais vantagens da utilização desta linguagem são: a forma fácil 

de associar informações através de links, o mecanismo de navegação simplificado e uniforme, 

e a facilidade com que esta pode ser entendida, mesmo até por utilizadores não especializados. 

O site web será alojado no servidor da UTAD com o endereço 

www.artropodesvinha.utad.pt e destina-se a ser utilizado por pessoas com interesse pela área 

da entomologia associada à vinha, como os viticultores. Pretende-se que este site apresente uma 

interface gráfica apelativa e dinâmica, e simultaneamente que seja simples e objetiva, de forma 

a cativar os visitantes. 

As fotografias dos artrópodes apresentados são da autoria de Fátima Gonçalves, Cristina 

Carlos, Susana Sousa, Darinka Gonzalez, Márcio Nóbrega e do departamento de agronomia da 

UTAD. Associada a cada fotografia, foi introduzida informação relativa aos anos, quintas e tipo 

de habitat em que o espécimen foi observado, bem como o nome do investigador que identificou 

o material. Este material citado foi colhido, durante os últimos 16 anos no âmbito de vários 

trabalhos de graduação e pós-graduação, assim como diferentes projetos de I&D, desenvolvidos 

no decurso de parcerias estabelecidas entre Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a 

Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense e várias empresas do setor 

vitivinícola, em particular a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A. 

e a Sogevinus Quintas S.A. Para além, desta informação também são descritos textos 

informativos sobre a bioecologia dos artrópodes, resultado de uma pesquisa bibliográfica 

efetuada. 

Inicialmente, desenvolveu-se um layout (design do site) e os tópicos que seriam 

abordados neste. A barra de “Menu” é composto por cinco separadores: Início, Apresentação, 

Artrópodes, Bibliografia e Contactos. Estes itens estão representados em todas as páginas, como 

outros parâmetros, nomeadamente os comandos de compatibilidade com os diferentes browsers 

http://www.artropodesvinha.utad.pt/
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e os comandos de execução e estrutura das páginas definidos em CSS (Cascading Style Sheets) 

que definem o seu corpo, tipo de letra, animações e caixas de texto (Fig. 159, 160 e 161). 

Figura 159: Comandos de compatibilidade com os browsers de internet. 

Figura 160: Estrutura de páginas definidos em CSS. 

 

Figura 161: Barra de “Menu” do site web. 
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3.2. Otimização e tratamento das imagens dos artrópodes 

3.2.1. Imagens usadas no Projeto 

As imagens das espécies foram separadas em pastas individuais, de acordo com a sua 

classe, ordem, subordem, superfamília e família. Seguidamente, foram tratadas de forma a 

reduzir o tamanho ocupado em disco e ampliadas, mas sem perder a sua qualidade ou haver um 

mínimo possível de perda. Este tratamento foi efetuado usando a ferramenta Paint e as imagens 

foram redimensionadas para 1280×1024 pixéis. Existem algumas imagens antes de serem 

reduzidas, passaram por um processo de recorte, para que o artrópode em questão seja 

visualizado com a máxima qualidade possível. Segue exemplos de imagens antes e após o 

tratamento (Fig. 162 e 163). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Imagens usadas no site web 

 

As páginas do site web seguem a mesma finalidade que o trabalho em relação ao 

tratamento e otimização das imagens. Neste processo, foi utilizado um programa de edição e 

tratamento de imagem, de modo a redimensionar cada imagem de espécie (700×525 pixéis). 

D 

A B 

C 

Figura 162: Imagens antes (A) e após (B) o processo de otimização e tratamento. Imagem (A) com tamanho de 

866KB e Imagem (B) com tamanho de 218KB. 

Figura 163: Imagens antes (C) e após (D) o processo de otimização e tratamento. Imagem (C) com tamanho de 

1,99MB e imagem (D) com tamanho de 59,5KB. 
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Nas páginas principais e subpáginas houve necessidade de outros ajustes nas imagens de forma 

a dar um caracter estético a essas mesmas páginas. Por exemplo, na página principal do 

separador “Artrópodes” foram utilizadas imagens quadradas (250×250 pixéis), por sua vez, na 

maioria das classes são usadas imagens no formato redondo em PNG 

(Portable Network Graphics) (150×150 pixéis). 

 

3.3. Criação e organização dos separadores principais “Início”, “Apresentação”, 

“Bibliografia” e “Contactos” 

 

O separador “Inicio” inserido na barra de “Menu” está dividido em quatro secções, com 

a seguinte ordem: uma breve apresentação do site e do projeto; a autobiografia do autor; uma 

imagem representativa de cada classe de artrópodes; e na última secção da página é apresentado 

os contactos do autor e da responsável pela área de entomologia na UTAD. Relativamente ao 

separador “Apresentação” foi inserido um resumo do tema abordado, caracterizando a Região 

Demarcada do Douro, como também a biodiversidade e os seus serviços ecossistémicos, que 

contribuem para o equilíbrio dos ecossistemas agrários. Posteriormente no separador da 

“Bibliografia” estão introduzidas as referências bibliográficas resultantes das pesquisas 

efetuadas sobre os artrópodes e por último o separador “Contactos”.   

Nas figuras 164, 165, 166 e 167 podemos visualizar as áreas de trabalho das secções do 

separador “Inicio”. 

 

 

 

 

 

Figura 164: Primeira secção do separador “Início”- Breve apresentação. 
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Figura 165: Segunda secção do separador “Início”- Autobiografia do autor. 

 

Figura 166: Terceira secção do separador “Início”- Imagem representativa de uma classe de artrópodes, neste 

caso Arachnida. 

 

Figura 167: Quarta secção do separador “Início”- Contactos. 
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Consequentemente verifica-se as áreas de trabalho correspondentes aos separadores 

“Apresentação” e “Contactos” (Fig. 168 e 169). 

 

 

 

3.4. Organização e elaboração das chaves de identificação  

3.4.1. Via indireta- Sequencial 

Os Arthropoda, é um grupo de grande amplitude e diversificado em termos de espécies, 

mas nestas chaves de identificação somente contemplaram as classes, ordens, subordens, 

superfamílias, famílias e espécies que têm importância na agricultura, como também na Região 

Demarcada do Douro.   

A 

B 

Figura 169: Áreas de trabalho para o separador “Contactos”: (A) Código de definição de mapa utilizando o 

google maps. (B) Códigos que definem o envio direto de mensagens para o autor e a responsável pela área da 

entomologia na UTAD. 

Figura 168: Área de trabalho para o separador “Apresentação”. 
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No separador “Artrópodes” as chaves de identificação por via indireta foram 

organizadas em sequência: 7 classes, 25 ordens, 9 subordens, 10 superfamílias, 137 famílias e 

as suas espécies. Segue-se apresentação da página e o início da sequência, com um exemplo de 

codificação de uma classe, designadamente classe Insecta (Fig. 170 e 171).  

 

 

 Posteriormente, na classe Insecta, foram introduzidas as suas 13 ordens numa outra 

página. Na figura 172 mostra-se o exemplo de seleção da ordem Hymenoptera. 

 

 

 

A 

B 

Figura 170: Código da barra “Artrópodes da vinha”. 

Figura 171: Codificação da via indireta no separador “Artrópodes”: (A) Imagem representativa de um artrópode 

pertencente à classe Insecta. 

 

Figura 172: Codificação da classe Insecta: (A) Barra de designação da classe. (B) Exemplo de uma ordem 

representativa da classe, designadamente a Hymenoptera. 
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A página da ordem Hymenoptera, está construída em função de dois parâmetros: as 

características gerais da ordem (do ponto de vista morfológico e comportamental) e as suas 9 

superfamílias (Fig. 173).  

  

 Na figura 174, mostra-se o exemplo da página da superfamília Vespoidea, que possui 

a mesma estrutura utilizada na página da ordem (Hymenoptera), e onde são apresentadas as 

diferentes famílias, no caso 4. 

 

 

B 

B 

Figura 173: Codificação da ordem Hymenoptera: (A) Características gerais da ordem. (B) Exemplo de uma 

superfamília representativa da ordem, sendo neste caso, Vespoidea. 

Figura 174: Codificação da superfamília Vespoidea: (A) Características gerais da superfamília. (B) Exemplo de 

uma família representativa da ordem, sendo neste caso, Formicidae. 

 

A 

A 
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A página da família Formicidae (Fig. 175), é a mais detalhada e pormenorizada, 

comparativamente às anteriores, onde se apresentam as características específicas da família 

bem como as imagens das espécies que ocorrem na região; no rodapé da página é 

disponibilizado um glossário com a terminologia utilizada. 

 

 

 

Figura 175: Codificação da família Formicidae: (A) Características especificas da família. (B) Exemplo de uma 

espécie representativa da família, sendo neste caso, Camponotus policornis. (C) Glossário no rodapé da página 

da terminologia utilizada. 

A 

B 

C 



Metodologia 

   100 
  

A construção da barra “sequencial” (Fig. 176) e do item “Voltar” (Fig. 177) localizado 

no rodapé da página, permite ao utilizador regressar à página anterior. Estes itens estão inseridos 

em todas as páginas como conectores de ligação.  

 

 

3.4.2. Via direta 

Para além da via indireta, o utilizador poderá consultar no separador “Artrópodes” de 

forma direta todas as classes, ordens, subordens, superfamílias e famílias. Selecionando o grupo 

taxonómico pretendido, o utilizador é imediatamente direcionado para a página do mesmo. Esta 

alternativa é muito vantajosa e pouco morosa, uma vez que permite uma procura direta, sem ter 

de recorrer a outras páginas; contudo obriga a que o utilizador tenha alguns conhecimentos 

taxonómicos. A página está projetada, com o mesmo objetivo que a via indireta, apenas 

diferencia-se na forma de procura de informação, isto é, em tabela e não em sequência (Fig. 

178). 

 

A 

Figura 177: Exibe o item “Voltar”. 

Figura 176: Barra “sequencial” da família Formicidae. 

Figura 178: Codificação da via direta no separador “Artrópodes”: (A) Hiperligação para a via direta. (B) Seleção 

direta da família Formicidae. 

 

B 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Requisitos mínimos necessários 

Os utilizadores devem ter os browsers da internet atualizados, e as especificações 

mínimas para suportar as animações JavaScript e a pequena apresentação de vídeo são: 

 Chrome 4.0; Internet explorer 9.0; Mozilla firefox 3.5; Safari 4.0; Opera 10.5. 

4.2. Botões de acesso no site web 

 

No site desenvolvido com o endereço www.artropodesvinha.utad.pt, podemos 

visualizar o seu logotipo (Fig. 179), barra de “Menu” (Fig. 180) e os botões de navegação, para 

todas as páginas. 

 

 

 

 

 

4.2.1. Separador “Início” 

 

O separador “Início” está dividido em quatro secções (Fig. 181, 182, 183 e 184): 

A Apresenta um breve resumo com os principais objetivos do trabalho. 

Figura 179: Logótipo do site. 

Figura 180: Barra de “Menu” onde estão exibidos os separadores. 

Figura 181: Primeira secção do separador “Início”. 

A 

http://www.artropodesvinha.utad.pt/
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B 

 

BB 

Autobiografia do autor. 

C Aceder ao separador “Apresentação” através da hiperligação “Ver mais”. 

Figura 182: Segunda secção do separador “Início”. 

B 

C 

D 
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4.2.2. Separador “Apresentação” 

 

Neste separador é apresentado uma série de imagens da Região Demarcada do Douro, 

no qual está integrado o Alto Douro Vinhateiro, como paisagem cultural, evolutiva e viva, 

sendo uma região vitícola de grande valor natural, com características extraordinárias 

relativamente à biodiversidade (Fig. 185). 

E 
Imagem representativa de uma classe de artrópodes (Apresentado como 

exemplo é a classe Arachnida).  

F Contactos do autor e da responsável pela área de entomologia na UTAD. 

D Relata uma pequena introdução sobre o filo Arthropoda. 

Figura 183: Terceira secção do separador “Início”. 

Figura 184: Quarta secção do separador “Início”. 

E 

F 
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4.2.3. Separador “Bibliografia” 

 

 A bibliografia (Fig. 186) citada foi a utilizada na caracterização dos artrópodes 

associados à vinha, nomeadamente a sua morfologia, biologia e papel desempenhado no 

ecossistema, bem como na clarificação da terminologia utilizada e elaboração do glossário. 

Figura 185: Caracterização da Região Demarcada do Douro. 

Figura 186: Representação das referências bibliográficas referentes à pesquisa efetuada sobre os artrópodes. 
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4.2.4. Separador “ Contactos” 

 

Neste separador, estão inseridos os contactos do autor do site e da responsável pela área 

da entomologia da UTAD. Para além disto, existe uma caixa de mensagens, onde o utilizador 

poderá enviar uma mensagem, relativamente a alguma dúvida que surja ou para dar a sua 

opinião (Fig. 187).  

 

4.3. Exemplo de chave de identificação 

4.3.1. Via indireta-Sequencial 

As sete chaves de identificação relativas às sete classes foram ordenadas no separador 

“Artrópodes” na seguinte forma: Arachnida, Malacostraca, Insecta, Chilopoda, Diplopoda e 

Symphyla. Cada classe está representada por uma imagem, com intuito permitir o primeiro 

reconhecimento. 

A chave de identificação da família Formicidae, pertencente à superfamília Vespoidea 

e ordem Hymenoptera, foi a escolhida como exemplo. Com isto, é necessário percorrer algumas 

etapas sequencialmente para chegar à família em questão. Primeiramente, no separador 

“Artrópodes” estão representadas as várias classes observadas, (Fig. 188). 

 

 

Figura 187: Acesso aos contactos do autor e da responsável pela área de entomologia da UTAD. 
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Selecionado a classe Insecta, o utilizador é direcionado para uma nova página, onde se 

encontram novas opções, designadamente as várias ordens da classe Insecta observadas na 

região; aqui o utilizador poderá aceder ordem Hymenoptera (Fig. 189 e 190). 

A 

Aceder à ordem Hymenoptera através da hiperligação “Ver mais”. A 

Figura 188: Visão geral de exemplos de classes no separador “Artrópodes” por via indireta. 

Figura 189: Vista geral de uma parte da página da classe Insecta. 
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Para além, da visão geral da página Hymenoptera, é explicado nas próximas etapas ao 

pormenor todas as secções (Fig. 191 e 192).  

 

 

 

B Características morfológicas e biológicas da ordem Hymenoptera. 

Figura 190: Vista geral de uma parte da página da ordem Hymenoptera. 

Figura 191: Primeira secção da página Hymenoptera. 

B 



Resultados e Discussão 

   108 
  

 

 

Para continuar a pesquisa o utilizador deverá escolher a superfamília Vespoidea (Fig. 

193). Nesta página para além do texto informativo (Fig. 194), também tem acesso às quatro 

famílias observadas na região: Formicidae, Mutillidae, Pompilidae e Vespidae (Fig. 195). A 

selecionada, como referido inicialmente foi a Formicidae. 

 

C 

C Exibe as superfamílias da ordem Hymenoptera. 

Figura 192: Segunda secção da página Hymenoptera. 
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Figura 193: Vista geral da página da superfamília Vespoidea. 

Figura 195: Segunda secção da página Vespoidea. 

 

Apresenta as características da superfamília Vespoidea. D 

E 

Representação das famílias da superfamília Vespoidea. E 

D 

Figura 194: Primeira secção da página Vespoidea. 
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Na família Formicidae (Fig. 196), está introduzido uma informação com maior detalhe 

e pormenor, quanto à sua morfologia e biologia dos artrópodes, de certa forma para os 

utilizadores que estejam mais interessados nas suas características (Fig. 197).  

Além disto, no corpo da página estão representadas as espécies da família, com a 

respetiva imagem não ampliada (Fig. 198) e ampliada (Fig. 199) com legenda, que nos indica 

o nome científico da espécie e classificador, o nome da pessoa que a observou pela primeira 

vez e que fez o registo fotográfico, o nome do investigador que identificou a espécie, e os anos, 

locais e habitats em que foram observados/ colhidos. Também é disponibilizado, em nota de 

rodapé da página, um glossário para a clarificação da terminologia utilizada (Fig. 200). 

F 

Figura 196: Vista geral de uma parte da página da família Formicidae. 

Figura 197: Primeira secção da página Formicidae. 
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Caso haja interesse, ainda existe a possibilidade de visualizar a imagem da espécie com 

mais pormenor. Clicando em cima da imagem, surge em tamanho ampliado com a sua respetiva 

legenda. 

 

 

 

 

 

 

 

F Características morfológicas e biológicas da família Formicidae. 

G 
As imagens não ampliadas das espécies da família Formicidae com a sua 

respetiva legenda. 

Figura 198: Segunda secção da página, com três exemplos de espécies da família Formicidae. 

Figura 199: Exemplo da imagem ampliada de uma espécie com a sua respetiva legenda. 

G 
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Na circunstância do utilizador pretender ir para a página anterior/es, utiliza a barra 

“sequencial” (Fig. 201), sendo de fácil utilização. Quanto ao item “Voltar” (Fig. 202) localizado 

no rodapé de cada página, poderá ser utilizado quando o utilizador pretender regressar à página 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Via direta 

Como referido anteriormente, o utilizador pode utilizar esta via de forma mais rápida e 

desta forma consultar a informação solicitada diretamente. O acesso a esta via é visualizado nas 

imagens subsequentes, com um formato mais explícito (Fig. 203).  

H Acesso ao glossário no rodapé da página, dos termos técnicos utilizados. 

Figura 200: Terceira secção da página Formicidae. 

Figura 201: Barra “sequencial”. 

Figura 202: Item “Voltar”. 

H 
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A forma pormenorizada (Fig. 204 e 205):   

 

 

 

A 

A O utilizador seleciona no separador “Artrópodes” a via direta. 

B Selecionando a família Formicidae, acede imediatamente à sua página, 

sem recorrer a outras páginas. 

Figura 203: Vista geral de uma parte da página no separador “Artrópodes” por via direta. 

Figura 204: Primeira etapa. 

Figura 205: Segunda etapa. 

B 
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5. Conclusões 

Os artrópodes, sendo o mais diversificado e bem-sucedido grupo de organismos 

multicelulares do Planeta desempenham, também, papéis de relevante importância nos 

ecossistemas agrários, designadamente na vinha. Assim, diversas espécies alimentam-se de 

diferentes órgãos da videira, podendo causar prejuízos à cultura, enquanto muitas outras são 

conhecidas pelo papel benéfico que desempenham no ecossistema. Estão neste caso não só as 

espécies antagonistas dos inimigos da vinha, mas também as que contribuem para a prestação 

de diversos outros serviços, entre os quais se podem referir, a título de exemplo, a decomposição 

da matéria orgânica do solo, a alimentação da vida selvagem e serviços culturais. 

Neste trabalho apresenta-se de forma sistematizada e facilmente acessível a diferentes 

grupos de utilizadores, informação sobre diferentes grupos de artrópodes presentes nas vinhas 

da Região Demarcada do Douro (R.D.D), designadamente sobre as suas características gerais 

e papel desempenhado no ecossistema vinha. Trata-se de material colhido entre 2002 e 2017 

(p. ex.: Carlos et al., 2006; Carlos, 2017; Gonçalves et al., 2017; Gonçalves et al., 2018a), isto 

é, ao longo dos últimos 15 anos, em vinhas situadas em 11 Quintas, abrangendo as três sub-

regiões da R.D.D., isto é: Baixo Corgo (Dona Matilde e Vallado), Cima Corgo (Aciprestes, 

Bonfim, Carvalhas, Casal da Granja, Cidrô, Seixo, S. Luiz e Ventozelo) e Douro Superior 

(Arnozelo). A obtenção deste material decorreu no âmbito de vários trabalhos de graduação e 

pós-graduação, assim como diferentes projetos de I&D, desenvolvidos no decurso de parcerias 

estabelecidas entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Associação para o 

Desenvolvimento da Viticultura Duriense e várias empresas do sector vitivinícola, em 

particular a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A. e a Sogevinus 

Quintas S.A.  

No seu conjunto, o trabalho apresentado abrange, no filo dos artrópodes, 7 classes, 25 

ordens, 9 subordens, 10 superfamílias e 137 famílias, cuja identificação ao nível da espécie 

requereu a participação de 13 investigadores, pertencentes a instituições de 6 diferentes países, 

concretamente: Natural History Museum (Reino Unido); Universitat de Barcelona (Espanha); 

Muséum National d’Histoire Naturelle (França); Swiss Federal Institute for Forest (Suíça); 

Università di Pisa (Itália) e Instituto Superior de Agronomia (Portugal).  

O facto de se ter considerado como objetivo chave do presente trabalho, tratar esta 

informação de forma a poder ser facilmente acedida e usada por “stakeholders”, em particular 

por viticultores, levou a que na sua concretização se tenha atribuído prioridade à construção de 

um site web, para o que recorreu à linguagem HTML (Hyper Text Markup Language).  
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O volume e natureza da informação apresentada, conferem-lhe grande importância para 

a Região Demarcada do Douro, aspeto reforçado pelo facto de esta informação incluir 

conhecimento sobre a ocorrência, de 14 espécies de artrópodes endémicas da Península Ibérica. 

É o caso de: (i) Castianeira badia, Eratigena bucculenta, E. feminea, E. montigena, Nemesia 

athiasi, Oecobius machadoi, Tegenaria ramblae, Zodarion alacre e Z. duriense, nos Araneae; 

(ii) Cataglyphis hispanica, C. iberica e Aphaenogaster iberica, nos Formicidae (Carlos, 2017; 

Gonçalves et al., 2017); (iii) Gluvia dorsalis nos Solifugae, e (iv) Sciobia lusitanica, nos 

Gryllidae (Gonçalves et al., 2018a). 
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Glossário 

Alado- com asas.  

Áptero- sem asas. 

Carena- crista. 

Cefalotórax- região do corpo constituída por segmentos cefálicos e torácicos (aracnídeos). 

Célula cubital- uma célula pertencente ao cúbito nos Diptera. 

Célula discal- célula mais ou menos grande na parte basilar ou central da asa.  

Célula discoidal- célula perto do meio da asa anterior.  

Cercos- um par de apêndices na extremidade do abdómen. 

Cerdas hipopleurais- cerdas na hipopleura, normalmente acima das coxas posteriores.  

Cerdas pteropleurais- cerdas na pteropleura. 

Clavo- porção alongada ou triangular da asa anterior. 

Clípeo- esclerito da parte inferior da face, entre a fronte e o lábio.  

Coriáceo- duro como o couro.  

Cório- porção basal da asa anterior, alongada, geralmente espessa.  

Cúbito- nervura longitudinal imediatamente atrás da média (nas asas anteriores dos Diptera). 

Cúneo- peça apical mais ou menos triangular do cório, separada do resto do cório por uma sutura. 

Élitro- Asa anterior espessa, coriácea ou córnea.  

Embólio- peça estreita do cório, ao longo da margem costal, separada do resto do cório por uma sutura. 

Epipleura- margem lateral do élitro, dobrada para baixo. 

Esclerito- uma placa endurecida da parede do corpo, marginada por suturas ou áreas membranosas. 

Escópula- tufo denso de pêlos existente na extremidade das patas e nos pedipalpos de algumas aranhas, que lhes 

permite trepar em superfícies lisas. 

Escutelo- esclerito de um noto torácico. 

Esporão- um espinho móvel. quando num segmento de uma perna, localiza-se geralmente no ápice do segmento. 

Estigma- espessamento da membrana da asa, ao longo da margem costal, perto do ápice. 

Estilóforo- estrutura de suporte. 
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Exoesqueleto- esqueleto ou estrutura de sustentação no exterior do corpo.  

Exúvia- porção de exoesqueleto eliminado por certos artrópodes durante a muda. 

Faceta- superfície externa de uma unidade individual ou omatídio de um olho composto. 

Facetado- Omatídio de um olho composto 

Fémur- terceiro segmento de uma perna, situado entre o trocânter e a tíbia. 

Fieira- apêndice articulado existente no abdómen das aranhas, no qual regula a produção de seda.  

Filiforme- delgado como um fio. 

Fitófago- alimenta-se de plantas. 

Flagelo- estrutura semelhante a um chicote. a parte da antena além do segundo segmento. 

Fronte- a porção da face entre as antenas, os olhos e os ocelos. 

Fúrcula- apêndice saltador bifurcado dos Collembola. 

Galha (cecídia)- crescimento anormal dos tecidos vegetais, provocado por um estímulo de um animal ou de outra 

planta. 

Halteres- pequenas estruturas situadas de cada lado do metatórax dos dípteros, representando as asas posteriores.  

Hemiélitro- asa anterior dos Hemiptera. 

Média- a nervura longitudinal entre o rádio e o cúbito. 

Mesonoto- esclerito dorsal do mesotórax. 

Mesotórax- o segundo ou médio dos segmentos do tórax.  

Metassoma- segmentos do abdómen. 

Moniliforme- semelhante a um colar de contas, com segmentos redondos, antena moniliforme.  

Nervura espúria- um espessamento semelhante a uma nervura, na membrana da asa entre duas nervuras 

verdadeiras; uma nervura longitudinal adventícia entre o rádio e a média, atravessando a nervura transversal. 

Nidificação- ação de alguma espécie de animal construir o seu ninho. 

Noto- é a superfície dorsal de um segmento do corpo (geralmente é quando se fala dos segmentos torácicos). 

Ocelo- olho simples de um inseto ou de outro artrópode. 

Olho composto- olho composto de muitos elementos individuais ou omatídios. cada um dos quais é representado 

por uma faceta. 

Omatídio- Parte visual de um olho composto. 
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Ovipositor- aparelho que deposita os ovos. 

Parasita- animal que vive no interior ou sobre o corpo de outro animal vivo (o seu hospedeiro), pelo menos uma 

parte do seu ciclo vital. 

Palpo- processo segmentado das maxilas ou do lábio. 

Pecíolo- pedúnculo estreito pelo qual o abdómen se prende ao tórax. 

Pedipalpo- o segundo par de apêndices de um aracnídeo. 

Piriforme- em forma de pêra. 

Predador- um animal que ataca e se alimenta de outros animais. 

Pronoto- esclerito dorsal do protórax. 

Protórax- o anterior dos três segmentos torácicos. 

Quelas- são estruturas em forma de pinça, formadas pelos últimos segmentos dos pedipalpos dos escorpiões, 

pseudoescorpiões e outros artrópodes. 

Quelíceras- é o primeiro par de apêndices articulados no cefalotórax dos aracnídeos, geralmente para prender e 

perfurar o corpo das presas. 

Rádio- a nervura longitudinal entre a subcosta e a média.  

Raptório- adaptado para agarrar a presa. pernas anteriores raptórias. 

Rostro- estruturas protraídas das peças bucais dos insetos sugadores. 

Saprófago- animal que se alimenta de plantas ou animais mortos, de material em decomposição. 

Sutura claval- a sutura da asa anterior, que separa o clavo do cório. 

Sutura parapsidial- uma sutura longitudinal do mesonoto separando a área mediana da lateral. 

Sutura pleural- sutura numa pleura torácica, que se estende da base da asa à base da coxa e que separa o episterno 

do epímero.  

Tarso- a parte da perna a seguir da tíbia, contendo um ou mais segmentos. 

Tegmina- asa anterior espessada e coriácea de um ortóptero. 

Tégula- uma pequena estrutura similar a uma escama, sobreposta à base da asa anterior. 

Tegumento- revestimento externo do corpo. 

Télson- estrutura quitinosa do exosqueleto de alguns artrópodes, que está localizado no último segmento do corpo. 

Nos escorpiões, o termo é utilizado para uma dilatação, onde estão situadas as glândulas produtoras de veneno, 

cuja parte terminal contem a forma de um aguilhão destinado a injetar veneno nas presas ou outras vítimas.  
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Tenáculo- estrutura pequena na face ventral do terceiro segmento abdominal, servindo como um gancho para a 

fúrcula. 

Tíbia- o quarto segmento da perna, entre o fémur e o tarso. 

Tricobótrio- seda sensorial existente em muitos aracnídeos e várias ordens de insetos, que responde a movimentos 

de ar, e é muito importante para detetar a presença de presas ou predadores. 

Trocânter- segundo segmento da pata dos artrópodes, situado entre a coxa e o fémur. 

Vivíparo- dando origem a filhos vivos, não põe ovos. 

 


