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 Resumo

Apesar de algumas espécies de artrópodes poderem causar prejuízos às culturas, outras desempe-
nham importantes serviços ecossistémicos, como a polinização, a proteção contra os inimigos das 
culturas e a reciclagem de matéria orgânica do solo. Pela sua beleza e/ou raridade, diversas ou-
tras espécies facultam serviços culturais, atualmente muito valorizados. O presente trabalho, teve 
como objetivo construir um website onde a informação relativa à morfologia, biologia e documen-

pudesse ser disponibilizada de forma simples e objetiva, por forma a ser facilmente utilizada por 
website, em 137 

famílias, pertencentes a 7 classes, nomeadamente: Arachnida, Malacostraca, Entognatha, Insecta, 
Chilopoda, Diplopoda e Symphyla. Deste modo, os utilizadores têm à sua disposição informação 
fundamental para a boa gestão do ecossistema, relativamente às pragas, incluindo eventuais es-
pécies invasoras, organismos auxiliares e outras espécies consideradas interessantes do ponto de 
vista sociocultural, como é o caso das espécies endémicas ou das que se encontram ameaçadas de 
extinção. Essa informação, estará disponível brevemente no site www.artropodesvinha.utad.pt.
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1- INTRODUÇÃO

A Região Demarcada do Douro (R.D.D.), na qual está integrado o Alto Douro Vinha-

(ANDRESEN et al., 2004), é uma região vitícola de grande valor natural, com caracte-

rísticas particulares relativamente à sua biodiversidade. Assim, é fundamental preservar 

e valorizar este património, aumentando também o conhecimento sobre o mesmo, no 
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contexto do desenvolvimento de uma estratégia de dinamização económica, que inclua 

um turismo cultural e de lazer de qualidade e único. 

A biodiversidade e os serviços ecossistémicos por ela suportados, contribuem para o 

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

-

gulação 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 ecossis-

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., 2018a; Partnership for Biodiversity, 2017). Contu-

do, 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 website capaz de permitir aos viticultores acederem 

a informação sobre os principais grupos de artrópodes associados à vinha da R.D.D., 

abrangendo vários grupos taxonómicos. Com esta ferramenta pretende-se que os utili-

zadores, e em particular os viticultores, tenham à sua disposição informação essencial 

para uma adequada gestão do ecossistema, nomeadamente nos aspetos relacionados 

-

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

é o caso das espécies endémicas. 

Nesse sentido o trabalho, desenvolvido no âmbito de um projeto de Mestrado (REIS 

et al., 2018) integrou três fases: 1) sistematização da informação existente sobre os 

artrópodes associados ao ecossistema vitícola da R.D.D.; 2) recolha de informação bi-

referidos artrópodes; 3) construção do website.
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2- METODOLOGIA

2.1 - Sistematização da informação existente sobre os artrópodes

O material apresentado foi colhido, durante os últimos 15 anos no âmbito de vários tra-

balhos de graduação e pós-graduação, assim como diferentes projetos de I&D, desen-

volvidos no decurso de parcerias estabelecidas entre a Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense 

(ADVID) 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, des-

ta informação inclui-se texto informativo sobre a bioecologia dos artrópodes, resultado 

Susana Sousa, Darinka Gonzalez, Márcio Nóbrega e do Departamento de Agronomia 

quintas e tipo de habitat em que o espécimen foi observado, bem como o nome do 

2.2- Construção do website

O website

websites de uma forma fácil. Foi utilizada a linguagem HTML5 (Hyper Text Markup 

Language

do uso desta linguagem são: a forma fácil de associar informações através de links, o 

entendida, mesmo até por utilizadores não especializados. 

Inicialmente, desenvolveu-se um layout e a estrutura do website, isto é, os tópicos que 

seriam abordados e de que forma. A barra de “Menu” é composta por cinco separado-

-

sentados em todas as páginas, a par de outros parâmetros, nomeadamente os comandos 

de compatibilidade com os diferentes browsers e os comandos de execução e estrutura 

Cascadin
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Figura 1- Comandos de compatibilidade com os browsers de internet.

Figura 2

g Style Sheets

1, 2 e 3).

Figura 3- Barra de “Menu” do website.



63

Livro das Actas

presente trabalho apenas contempla os grupos de artrópodes (i.e. classes, ordens, su-

bordens, superfamílias, famílias e espécies) que, na R.D.D., estão associados ao ecos-

sistema vinha. 

-

ta foram organizadas em sequência: 7 classes, 25 ordens, 9 subordens, 10 superfamílias, 

137 famílias e as suas espécies. Segue-se apresentação da página, com início de uma 

(Fig.4).

Figura 4 -
tativa de um artrópode pertencente à classe Insecta.

        2.2.1.2- 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 utiliza-

dor tenha alguns conhecimentos sobre a taxonomia do grupo. A página está projetada, 

com o mesmo objetivo que a via indireta, apenas se diferenciando na forma de procura 

da informação, isto é, em tabela e não em sequência (Fig. 5).

Figura 5
a via direta. (B) Seleção direta da família Formicidae.

A

B
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3- RESULTADOS

O website desenvolvido foi alojado no servidor da UTAD com o endereço www.artro-

podesvinha.utad.pt

    3.1- Botões de acesso ao website

No site desenvolvido pode visualizar-se o seu logotipo (Fig. 6), barra de “Menu” (Fig. 

7) e os botões de navegação, para todas as páginas.

Figura 7: Barra de “Menu” onde estão exibidos os separadores.

Figura 6 - Logotipo do website.

“Artrópodes” na seguinte forma: Arachnida, Malacostraca, Insecta, Chilopoda, Diplo-

poda e Symphyla. Cada classe está representada por uma imagem, com intuito de per-

mitir o primeiro reconhecimento. 

Por via indireta, é necessário percorrer algumas etapas sequencialmente para che-

Figura 8 - Exemplo de uma barra sequencial, no caso de se pretender aceder à família 
Formicidae pela via indireta.

        3.2.2- 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 visua-

lizado nas imagens abaixo, com um formato mais explícito (Fig. 9).
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4- CONCLUSÕES

-

celulares do Planeta desempenham, também, papéis de relevante importância nos ecos-

sistemas agrários, designadamente na vinha. Assim, diversas espécies alimentam-se 

de diferentes órgãos da videira, podendo causar prejuízos à cultura, enquanto muitas 

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 refe-

rir, 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 R.D.D., designadamente sobre as suas características gerais e papel desem-

penhado no ecossistema vinha. Trata-se de material colhido entre 2002 e 2017 (p. ex.: 

CARLOS et al., 2006; CARLOS, 2017; GONÇALVES et al., 2018b), 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, 

-

rior (Arnozelo). 

espécie requereu a participação de 13 investigadores, pertencentes a instituições de 

6 diferentes países, concretamente: Natural History Museum (Reino Unido); Univer-

sitat 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 priori-

BA
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dade à construção de um website, para o que recorreu à linguagem HTML (Hyper Text 

Markup Language).

O volume e natureza da informação apresentada, conferem-lhe grande importância para 

a R.D.D. 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 athia-

si, Oecobius machadoi, Tegenaria ramblae, Zodarion alacre e Z. duriense, nos Arane-

ae; (ii) Cataglyphis hispanica, C. iberica e Aphaenogaster iberica, nos Formicidae; (iii) 

Gluvia dorsalis nos Solifugae, e (iv) Sciobia lusitanica, nos Gryllidae (GONÇALVES 

et al., 2018b).
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