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Após referência à elevada diversidade entomológica do nosso 
território e aos factores que terão concorrido para a mesma, é feita uma 
análise geral das treze espécies de cicadídeos lusitânicos. É chamada 
a atenção de que praticamente todas estas espécies possuem hoje 
distribuições mais ou menos fragmentadas, dando-se ênfase à situação 
de Euryphara contentei, uma das mais raras e ameaçadas cigarras do 
nosso país. Em resultado de extensivo trabalho de campo conduzido 
durante os últimos anos, E. contentei apenas foi encontrada em quatro 
pequenas áreas residuais, nomeadamente junto a Beringel e a Sousel, no 
Alentejo. Alguns destes refúgios são pequenas manchas de vegetação 
adjacentes a bermas de estradas, ou mesmo das próprias bermas. É 
feita seguidamente uma breve discussão das limitações e eventuais 
benefícios das chamadas microrreservas entomológicas. Por outro lado, 
tendo em conta as vantagens que poderão advir da protecção dessas 
pequenas parcelas de vegetação, especialmente quando em mosaico, é 
feita a proposta da criação  de microrreservas nos quatro sítios onde E. 
contentei sobrevive. Finalmente, chama-se a atenção para a necessidade 
de prospecções no terreno mais extensas e detalhadas, bem como para 
a vantagem de se encetarem eventuais acções de gestão envolvendo o 
aumento da conectividade entre os quatro biótopos já identificados 
e outros a descobrir, nomeadamente através da implementação de 
corredores ecológicos e da própria translocação de exemplares.
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Dedicado ao Professor Doutor Carlos Almaça, a quem os problemas 
da conservação da fauna lusitânica tanto interessavam.

Abstract

This paper briefly summarizes multiple factors, mostly ecological 
and historical, responsible for the hot-spot character of Portugal  with 
respect to insect biodiversity and endemicity. It treats specifically the 
Cicadoidea, giving the distributional status of each of the thirteen 
recorded cicada species. Attention is called to the fact that most 
Portuguese cicadas nowadays have a scattered distribution, which in 
a few cases makes the species extremely vulnerable. A good example 
of this is Euryphara contentei, one of the rarest and most endangered 
cicadas present in Portugal and whose status is here discussed.

Extensive field-work during the recent years recorded E. contentei  
in just four small residual patches of vegetation, specifically in the areas 
of Beringel and Sousel, in the Alentejo province. Some of these refuges 
are small fragments of vegetation by roads or even narrow paths with 
grass and other herbaceous plants along their sides where this cicada was 
found. Limitations and eventual benefits of the so called entomological 
microreserves are briefly discussed and evaluated. On the other hand 
and having in mind the expected conservation benefits from the 
protection of such mosaics of vegetational patches, the authors suggest 
the urgent need to convert the four biotopes where E. contentei occurs 
into microreserves. Finally, emphasis is given to the fact that we are 
badly in need of further field-work and that management procedures to 
increase connectivity should be tested with respect of their conservation 
value, such as the implementation of ecological corridors and the 
translocation of specimens.

Portugal possui uma entomofauna rica e diversa que se estima rondar as 
30 000 espécies (Quartau & Carvalho, 1998), muitas das quais apenas devem 
ocorrer na Península Ibérica e outras mesmo só em Portugal. Por exemplo, da 
ordem dos Coleópteros estão referidas para Portugal cerca de 3 700 espécies 
(Serrano, 2000), das quais só de Carabóides ou de Estafilinídeos  são endémicas, 
respectivamente, 110 e 174 (Serrano, 2002; Silva et al., 2006).

INTRODUÇÃO
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Tão significativa biodiversidade, associada por sua vez a um considerável 
grau de endemismo ibérico, e mesmo lusitânico, é seguramente o resultado da 
acção conjunta de variados factores. Estes incorporam não apenas elementos 
de carácter ecológico, mas também histórico e geográfico e podem ser 
enumerados como se segue: (i) a ausência em grande parte do nosso território, 
durante as últimas glaciações, duma capa permanente de gelos, o que terá 
permitido a sobrevivência de diversas espécies arcaicas; (ii) a proximidade e 
um isolamento recente (Pliocénico) em relação ao norte de África, de onde 
muitas espécies lusitânicas terão migrado; e (iii) o carácter insular da própria 
Península Ibérica, de que se destaca um isolamento antigo (Oligocénico) 
relativamente à restante Europa pelos Pirinéus e que terá estimulado a 
divergência e evolução de endemismos ibéricos (Quartau & Carvalho, 1998). 
Elemento não menos relevante, é ainda a considerável variedade de fisionomias 
ecológicas que caracterizam o nosso território e para o que concorreram, 
entre outros aspectos, o seu carácter geográfico fortemente acidentado, 
nomeadamente a norte do rio Tejo, bem como uma acentuada influência 
climática do Mediterrâneo, especialmente no sul, de que resultou uma gradual 
passagem de paisagens termo-mediterrânicas do Algarve às atlânticas do 
Noroeste (Ribeiro, 1945; Almaça, 1991).  

Como Quartau & Carvalho (1998) pertinentemente notaram, é inegável 
que todos estes factores terão facultado a persistência em Portugal de insectos 
pré-Quaternários, o estabelecimento de outros durante os períodos Plio-
Plistocénico e a formação local de diversos endemismos, o que terá concorrido 
para uma biodiversidade entomológica actual considerável e quiçá singular.

Infelizmente, como aliás está a suceder a nível global, também entre 
nós esta fauna tem sido severamente lesada em consequência, sobretudo, da 
acção humana. Na verdade, este impacto tem sido devastador: a paisagem em 
praticamente todo o território está fortemente alterada e fragmentada, como 
consequência,  fundamentalmente, de uma agricultura intensiva e extensiva, 
bem como de uma urbanização excessiva e desordenada.

Não é de estranhar, assim, que a maioria dos insectos lusitânicos possuam 
hoje uma distribuição descontínua e fragmentada, por vezes reduzida a 
pequenas manchas residuais, o que, naturalmente, põe em risco a sobrevivência 
de muitas populações e mesmo espécies a curto e médio prazo.
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Um caso paradigmático desta situação é o que sucede com as cigarras 
(Hemiptera, Cicadoidea) que ocorrem em Portugal. Estes curiosos insectos 
caracterizam-se por emitirem, por vezes durante horas seguidas, sinais acústicos 
de maior ou menor amplitude, que, nas espécies de maiores dimensões, são 
audíveis a distâncias consideráveis. São apenas os machos que emitem estes 
sons, que funcionam fundamentalmente para atrair as fêmeas ou congregar 
elementos de ambos os sexos com vista à reprodução (e.g. Bennet-Clark, 1998; 
Quartau et al., 1999; Simões et al., 2000). Estes sinais, gerados pela vibração 
de pequenas áreas estriadas da cutícula ao nível dorsal do primeiro segmento 
abdominal (os tímbalos), são característicos de cada espécie, pelo que actuam, 
na prática, como verdadeiros bilhetes de identidade específica. Também 
curiosos são os estádios imaturos (as ninfas) que possuem vida subterrânea, 
em alguns casos envolvendo vários anos de crescimento (Quartau, 1995). 

Das cerca de vinte espécies, que foram referidas pelos diversos autores 
sobre esta fauna, apenas treze foram recentemente confirmadas como 
ocorrendo em Portugal (Quartau & Fonseca, 1988; Sueur et al., 2004). Se bem 
que a distribuição actual destes insectos esteja, por norma, fragmentada, há 
duas espécies que são ainda muito abundantes e ocorrem em praticamente 
todo o país: são elas Cicada orni, talvez a cigarra europeia mais comum, e 
Tettigettalna argentata, igualmente presente em outros países europeus como 
França e Itália (e.g. Nast, 1972; Puissant & Sueur, 2010). Igualmente ainda 
abundantes, se bem que com uma distribuição mais ou menos regionalizada, são 
as seguintes espécies: (i) Cicada barbara lusitanica, que ocorre especialmente 
no Algarve e em diversas áreas no Alentejo, na península de Setúbal, Beira 
Litoral e em Trás-os-Montes (Boulard, 1982, 1985; Quartau, 1988), (ii) 
Tibicina garricola, típica do “garrigue” da Arrábida e da Serra de Aire, e T. 
quadrisignata, presente no Alto Alentejo e na Beira Alta  (Quartau et al., 2001; 
Quartau & Simões, 2003), (iii) Tettigettalna estrellae, que ocorre em grande 
parte do norte do país (Boulard, 1982; Sueur et al., 2004), (iv) Tettigettalna 
josei e T. mariae, ambas restringidas ao Algarve (Boulard, 1982; Quartau & 
Boulard, 1995), (v) Tympanistalna gastrica com isolados referidos para a área 
da linha do Estoril, Arrábida e Baixo Alentejo (e.g. Quartau & Fonseca, 1988; 
Sueur et al., 2004) e ainda ocorrendo na Serra de Aire e ao sul de Coimbra 
(J.A. Quartau, dados não publicados), e, finalmente, (vi) Lyristes plebejus, que 
ocorre em várias zonas do país (Baixo Alentejo, Alto Alentejo, Estremadura 

BREVE ANÁLISE DOS CICADÍDEOS DE PORTUGAL
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e Ribatejo) (Lallemand, 1928; Boulard, 1982; Quartau & Fonseca, 1988), mas 
quase sempre com efectivos populacionais muito baixos, à excepção de alguns 
biótopos da serra de Aire (J.A. Quartau, dados não publicados). Este facto 
terá levado Seabra (1941), alguns decénios atrás, a considerar esta espécie 
como rara, pois eram limitadíssimos os exemplares encontrados nas colecções 
disponíveis. Finalmente, há a referir três espécies com populações reduzidas a 
efectivos vestigiais, de facto muito raras e com distribuições  muito localizadas, 
certamente correspondentes a áreas relíquias, a saber, Tibicina tomentosa, 
apenas encontrada uma vez em Mértola e Raposeira (Algarve), Melampsalta 
varipes, também apenas com duas confirmações respectivamente em Monsanto 
(Lisboa) e Raposeira (Algarve) e Euryphara contentei (Figs. 1 e 2), descrita 
originalmente de um diminuto biótopo isolado da área de Ferreira do Alentejo 
(Quartau & Fonseca, 1988; Quartau & Simões, 2004; Sueur et al., 2004). Esta 
última espécie foi posteriormente encontrada pelo primeiro autor perto de 
Beringel, bem como em pequenos biótopos altamente localizados perto de 
Sousel. Por se tratar de um dos cicadídeos de Portugal mais raros e ameaçados, 
cuja distribuição tem sido investigada com alguma regularidade durante o 
último decénio, foi a espécie aqui eleita para uma análise circunstanciada da 
sua eventual conservação.

Fig. 1 –  Macho de Euryphara contentei, vista lateral (Insecta, Hemiptera, 
Cicadoidea) (foto de J.A. Quartau).
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As microrreservas são pequenas áreas protegidas com vista à preservação 
de habitats naturais, bem como de espécies da fauna e flora de particular 
interesse por serem considarados raros, ameaçados ou em perigo de extinção. 
O conceito de microrreserva surgiu em 1992 e foi inicialmente proposto 
e implementado por Emílio Lagunas Lumbreras  com o apoio do Governo 
Autónomo da Comunidade Valenciana. Entretanto,  foram já criadas em 
Espanha mais de uma centena de microrreservas, especialmente a nível 
florístico, estando o conceito a generalizar-se também por toda a Europa, 
(Lagunas, 1994,  2001). No que respeita especificamente aos insectos (e 
artrópodes terrestres no geral), vários autores têm-se pronunciado no sentido 
de as microrreservas poderem igualmente ajudar a conservar alguns aspectos 
da sua biodiversidade (e.g. Shafer, 1995; Vandergast et al., 2008). Entre nós há 
já a referir um recente projecto da Quercus, que teve o apoio da paróquia local, 
e que concedeu à rara e ameaçada borboleta azul  (Phengaris alcon, Lycaenidae) 
uma microrreserva na serra de Montemuro (Geraldes, 2012). Por outro lado, é 
de salientar que a conservação da entomofauna do meio cavernícola também 
poderia beneficiar grandemente com a criação de microrreservas. Dois 
pertinentes exemplos são, de acordo com o Professor Dr. Artur Serrano (com. 
pess.), um carabídeo do género Trechus encontrado recentemente num algar 
da serra de Montejunto (Reboleira et al., 2010) e um estafilinídeo endémico 
do género Medon descrito por aquele distinto entomologista (Serrano, 1993) 
de uma gruta da Madeira, caverna que, malgrado recomendações feitas em 
contrário pelo mesmo, acabou por ser intervencionada para fins turísticos. 

Há que ter em conta, porém, que o isolamento das pequenas populações 
inerentes às microrreservas pode conduzir a uma quebra da variabilidade 
genética, a qual, associada à concomitante endogamia, pode comprometer quer 
o sucesso reprodutor, quer o potencial adaptativo de tais populações, e, assim,  
pôr em risco a sua  sobrevivência (Keller & Largiader, 2003; Reed & Frankham, 
2003; Spielman et al., 2004). Por outro lado, também são ainda escassos os 
dados disponíveis sobre o sucesso das microrreservas na conservação de 
insectos, especialmente a longo prazo (Vandergast et al., 2008), pelo que há o 
maior interesse em testar a sua eficácia. 

A CONSERVAÇÃO DE EURYPHARA CONTENTEI

Microrreservas
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Euryphara contentei (Figs. 1 e 2) é uma pequena e interessante cigarra 
que foi encontrada pela primeira vez, em 1978, num pequeno biótopo junto à 
estrada nacional 121, perto de Ferreira do Alentejo (Alentejo). Foi colector o Sr. 
António José Contente, funcionário da então Estação Agronómica Nacional, 
tendo mais tarde esta espécie sido descrita, com base nesse material seco, por 
Boulard (1982). Este autor não teve, portanto, acesso nem às particularidades 
do habitat, nem aos sinais acústicos produzidos por esta pequena cigarra. Aliás, 
só muito mais tarde viria Boulard (1995) a descrever tais sinais, e de modo 
muito sumário, com base num único macho desta cigarra, que gravou em 
Zaragoza (Espanha), uma vez que esta espécie demonstrou ser um endemismo 
ibérico. 

Euryphara contentei

Fig. 2 –  Macho de Euryphara contentei, vista dorsal (Insecta, Hemiptera, 
Cicadoidea) (foto J.A. Quartau).
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No que se refere às populações portuguesas, foi intensivo trabalho de 
campo, especialmente a partir de 2001, primeiramente realizado pelo primeiro 
autor e em colaboração com Genage André, técnico do Departamento de 
Biologia Animal, que permitiu localizar esse biótopo original (Sítio 1, Fig 3, 
Tabela 1), bem como um outro na mesma área, num pequeno olival, antes 
de Beringel,  adjacente à berma da mesma estrada nacional 121 (Sítio 2, Fig. 
4, Tabela 1). Só mais tarde  realizaram os autores (Quartau & Simões, 2004) 
a primeira análise acústica dos chamados “sons de chamamento” dessas 
populações, tendo em 2010 voltado a encontrar E. contentei numa terceira 
parcela, igualmente perto de Beringel, envolvendo fundamentalmente um 
pequeno olival e azinhal e adquirida recentemente pela ONG Quercus. Esta 
organização tem preservado aquele biótopo de quaisquer intervenções humanas, 
gerindo-o como uma pequena reserva desde o ano 2008 -  a microrreserva dos 
Colmeais (Sítio 3, Fig. 5, Tabela 1). Toda a grande área envolvente destes três 
fragmentos residuais, e numa extensão considerável, está fortemente alterada 
por uma agricultura intensiva, fundamentalmente constituída por olival e 
culturas de girassol e de milho, entre outras. Praticamente em todos os olivais 
de toda aquela região, à excepção da microrreserva dos Colmeais, o substrato 
herbáceo é regularmente removido, pelo que as condições ecológicas, que 
poderiam manter este cicadídeo, há muito desapareceram. Esta prática é levada 
ao extremo em grandes áreas do país, nomeadamente no meio florestal, e, ao 
não permitir a persistência de algumas manchas de vegetação semi-natural 
(ou mesmo natural), que permitiriam a sua sobrevivência, pode pôr em grave 
risco a biodiversidade em geral dos insectos lusitânicos, que é considerável e 
ainda está muito mal conhecida (Quartau & Carvalho, 1998; Quartau, 2009; 
Quartau & Mathias, 2010). De facto, quer na grande área envolvendo aquelas 
três parcelas junto a Beringel, quer igualmente em regiões consideráveis em 
redor de Évora e Montemor-o-Novo, por um lado, bem como de Portalegre, 
Crato e Monforte, por outro, decorrente de regular trabalho de campo levado 
a cabo especialmente pelo primeiro autor,  nunca esta cigarra foi encontrada, 
à excepção dos dois sítios que se referem a seguir. Esses biótopos, igualmente 
muito reduzidos e localizados, são, respectivamente, uma berma da estrada 
nacional 245, que liga Estremoz a Sousel, junto à localidade da Venda da Porca 
(Sítio 4, Fig. 7, Tabela 1), e junto a uma  antiga casa de cantoneiros a  1,5 km de 
Sousel, (Sítio 5, Fig. 8, Tabela 1). Estes factos são bem sugestivos de E. contentei  
ser hoje uma espécie muito rara e ameaçada no nosso país.
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Quadro 1 –  Biótopos altamente localizados onde se verificou ocorrer 
Euryphara contentei (Insecta, Hemiptera, Cicadoidea).
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Fig. 3 –  Vegetação herbácea junto à estrada nacional 121, a cerca de 6 km do 
desvio para Ferreira do Alentejo, na direcção de Beja  (Sítio 1, cf. descrição no 
Quadro 1) (foto J.A. Quartau).

Fig. 4 –  Pequeno olival com azinheiras, junto à estrada nacional 121, a cerca 
de 700 m de Beringel (Sítio 2, cf. descrição no Quadro 1) (foto M.L. Mathias).
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Fig. 5 –  Microrreserva dos Colmeais. Notar a grande riqueza florística do 
estrato herbáceo (Sítio 3, cf. descrição no Quadro 1) (foto J.A. Quartau).

Fig. 6 – Perfil acústico do som de chamamento de Euryphara contentei (Insecta, 
Hemiptera, Cicadoidea). À esquerda - espectro de frequências (frequência vs. 
amplitude); à direita em cima - oscilograma (amplitude vs. tempo); à direita 
em baixo - espectrograma (frequência vs. tempo) (análise PCS).  
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Fig. 7 –  Vegetação herbácea da berma do lado nascente na estrada nacional 
245, logo a seguir à saída da Venda da Porca, no sentido de Sousel (Sítio 4, cf. 
descrição no Quadro 1) (foto J.A. Quartau).

É de notar que todos estes biótopos se caracterizam por possuirem 
em comum um subcoberto do tipo herbáceo misto (Figs. 3-5, 7-9), sendo 
os machos desta espécie tipicamente do tipo “mobile singers”, isto é cantam 
quando pousados em folhas ou raminhos a uns 20 -100 cm do solo, de onde 
repetidamente voam para pousar novamente em poleiros similares e de aí 
prosseguirem com o seu típico canto de chamamento (Fig. 6).  
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Fig. 8 –  Vegetação herbácea junto à estrada nacional 245, a cerca de 1,5 km de 
Sousel, junto a antiga casa de cantoneiros (Sítio 5, cf. descrição no Quadro 1) 
(foto J.A. Quartau).

Microrreservas em Entomologia

Fig. 9 –  Estrato herbáceo da microrreserva dos Colmeais, caracterizado 
por uma notável diversidade florística, a que está associada uma variada 
entomofauna (Sítio 3, cf. descrição no Quadro 1) (foto J.A. Quartau).
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A conservação dos insectos e dos invertebrados em geral é matéria que 
tem sido largamente negligenciada e cuja implementação enferma ainda de 
várias dificuldades e constrangimentos (e.g. New, 1999, 2009; Leather, 2009), se 
bem que cada vez mais comece a existir uma maior e mais esclarecida percepção 
sobre a importância desta matéria, de que têm resultado propostas das mais 
diversas iniciativas no sentido de superar tais obstáculos (e.g. Quartau, 2009; 
Quartau & Mathias, 2010; Cardoso et al., 2011). Com especial pertinência para 
a matéria aqui em análise, são já  conhecidos casos em que as próprias bermas de 
estradas poderão ter relevância na conservação de insectos muito raros e com 
distribuições muito localizadas. Um bom exemplo é-nos relatado por Samways 
(1989) sobre o tetigoniídeo Metrioptera fedtschenkoi azami, extremamente raro 
em França. Este ortóptero apenas sobrevive em biótopos (“patches”) altamente 
localizados no sul de França, representando a vegetação herbácea das bermas 
de algumas estradas e valas verdadeiros fragmentos dos últimos refúgios onde 
este tetigoniídeo ainda sobrevive (Dr. Eric Sardet, com. pess.).

É certo que tais biótopos altamente localizados enfermam de várias 
limitações quanto ao seu valor conservacionista, derivadas das suas áreas 
reduzidíssimas, bem como do seu isolamento face a outros  fragmentos 
de vegetação favorável, o que dificulta a dispersão recíproca e favorece a 
endogamia dos insectos associados. Acresce ainda que tais áreas fragmentadas 
são preferencialmente colonizadas por espécies generalistas e de distribuição 
generalizada. Porém, podem,  mesmo assim, ser fulcrais para a manutenção de 
populações de alguns insectos estenotópicos e muito raros, como é o caso do 
ortóptero referido por Samways (1989, 1994).

Pelo que respeita à cigarra aqui em análise, os raros habitats onde os adultos 
ainda podem ser observados, especialmente em meados e fins de Junho, altura 
em que os machos fazem ouvir o seu canto de chamamento (Fig. 6), incluem 
igualmente alguns reduzidos espaços de vegetação herbácea adjacentes às 
bermas, ou mesmo constituídos pelas próprias bermas, de algumas estradas 
do Alentejo. Havendo manchas de vegetação adequada, susceptíveis de 
colonização por esta espécie, é expectável que as bermas possam funcionar 
ecologicamente como corredores, nomeadamente nos locais onde as mesmas 
sustentam uma maior diversidade de vegetação semi-natural. 

DISCUSSÃO

José Alberto Quartau & Paula Cristina Simões
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Curiosamente, apesar da cigarra em análise ser, naturalmente, um insecto 
voador, apenas no Sítio 5 (Fig. 8) se encontraram exemplares de E. contentei 
na vegetação de ambos os lados da estrada. Certamente que não se tratará de 
uma menor capacidade de dispersão desta cigarra, mas tão só do facto de a 
vegetação natural estar, no geral, tão degradada, que só em alguns sítios ainda 
oferece as condições necessárias para a sua sobrevivência.

Uma outra questão crucial sobre a sobrevivência desta cigarra, 
nomeadamente junto da localidade da Venda da Porca (Sítio 4), onde a 
vegetação favorável a E contentei apenas existe em locais muito localizados 
das bermas, reside na limpeza da vegetação que os serviços camarários e/
ou da junta de freguesia procedem naquelas. Se tal intervenção for feita com 
regularidade e destruir toda a vegetação no local, é de esperar que E. contentei 
corra ali o risco de se extinguir.

À semelhança dos resultados obtidos por Vandergast et al. (2008) com 
um grilídeo endémico da Califórnia, é muito provável que a protecção de 
pequenas reservas isoladas possa fazer amortecer, pelo menos a curto e médio 
prazo, a perda da biodiversidade em pequenos refúgios como é o caso de E. 
contentei.

Para além da necessidade de se fazerem prospecções mais vastas e 
detalhadas, incluindo igualmente os espaços geográficos que medeiam as 
localidades onde esta cigarra foi encontrada e, assim, encontrar novos biótopos 
contendo a mesma, os autores são da opinião que devem ser tomadas, com 
urgência, medidas com vista à sua conservação. Estas deverão consistir, para 
já, na criação de um mosaico de microrreservas nos quatro sítios mencionados, 
à semelhança, aliás, do que a Quercus fez em relação à ameaçada borboleta 
azul, bem como na sua pequena parcela dos Colmeais (Sítio 3). Esta última 
microrreserva, como foi dito atrás, compreende um pequeno lote de olival e 
azinhal que aquela organização adquiriu e vedou e onde se deu uma notável 
recuperação, quer no estrato herbáceo, quer nas comunidades de insectos que 
lhes estão associadas (Figs. 5 e 9). De salientar que  E. contentei bem como uma 
diversa entomofauna dos mais diversos grupos, incluindo um outro cicadídeo 
(Tettigettalna argentata), estão também ali presentes  (Figs. 10 e 11). 
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Fig. 10 –  Lepidóptero licenídeo (Polyommatus icarus) presente na microrreserva 
dos Colmeais (Sítio 3, cf. descrição no Quadro 1) (foto J.A. Quartau).

Fig. 11 –  Hemíptero cicadídeo (Tettigettalna argentata) igualmente presente 
na microrreserva dos Colmeais (Sítio 3, cf. descrição no Quadro 1) (foto J.A. 
Quartau).
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É ainda de notar que, para além do seu valor directamente conservacionista, 
tais microrreservas poderão ser também lugares de eleição para investigar  
tópicos que mais interessam à conservação de insectos, nomeadamente, se 
ocorre nesses biótopos isolados aumento acentuado de diferenciação genética 
e/ou perda da diversidade genética (por exemplo, envolvendo análises 
correntes de DNA). Por outro lado, e tendo em mente prazos mais alargados, as 
microrreservas poderão ainda servir para testar a eficácia de eventuais acções 
de gestão, como sejam o aumento da conectividade entre esses fragmentos 
isolados através da implementação de corredores ecológicos e da própria 
translocação de exemplares. O objectivo será, deste modo, investigar se tais 
procedimentos conseguem proteger efectivamente os principais componentes 
das comunidades de artrópodes presentes nesses pequenos biótopos. 

Exceptuando acções de gestão, como as que atrás se enunciaram, é de 
referir que os custos inerentes à criação e manutenção de tais microrreservas 
são praticamente insignificantes. No que respeita ao Sítio 4, por exemplo, seria 
apenas necessária uma gestão adequada à manutenção desta cigarra, a saber, 
passar a abolir a limpeza da vegetação da berma do lado nascente em cerca 
de uns meros 50-100m, onde a cigarra sobrevive. Quanto aos Sítios 1, 2 e 5, 
as despesas seriam também sem grande significado, à excepção da montagem 
inicial de vedações e da sua manutenção, para além da eventual aquisição 
dessas pequenas parcelas de terreno. 
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