
57

OS PEQUENOS MAMÍFEROS COMO MODELOS 
NA AVALIAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

Maria da Luz Mathias1 & Maria da Graça Ramalhinho2

1 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Departamento de Biologia Animal & 
Centro de Estudos do Ambiente e Mar. Campo Grande, Edifício C2, 1749-016 Lisboa
2 Museu Nacional de História Natural e da Ciência & Centro de Estudos do Ambiente e 
Mar. Rua da Escola Politécnica 56/58, 1250-102 Lisboa

A perda da biodiversidade é hoje em dia uma preocupação 
mundial, sendo a destruição do habitat e a fragmentação das populações 
consideradas entre as principais causas de declínio da biodiversidade. 
A perda de biodiversidade pode indirectamente influenciar o 
equilíbrio e funcionamento dos ecossistemas tanto aumentando a sua 
vulnerabilidade a factores externos como diminuindo a sua estabilidade. 
Em 2004, a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas 
sobre a diversidade biológica propôs diversos indicadores, associados 
a várias áreas focais, como ferramentas para avaliar o progresso em 
direcção à meta de suspender a perda de biodiversidade até 2010. Na 
presente análise pretende-se demonstrar a relevância dos pequenos 
mamíferos como modelos na avaliação da biodiversidade, aplicando 
indicadores de biodiversidade a estudos anteriores.

Resumo

Abstract

The loss of biodiversity is nowadays a global concern, being habit 
loss and fragmentation taken as major drivers in the distribution and 
abundance of organisms. Apart ethical problems, the loss of biodiversity 
may indirectly influence the equilibrium and functioning of ecosystems 
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by both increasing their vulnerability to external factors and decreasing their stability. 
In 2004, the Conference of the Parties to the UN Convention on Biological Diversity 
suggested a framework to help measuring the progress towards the 2010 Countdown 
target of suspending the loss of biodiversity. As such, biodiversity indicators, associated 
with several focal areas, were proposed. In this review we assess the relevance of 
small mammals as models in the evaluation of biodiversity by applying biodiversity 
indicators to previous studies.

Nos anos mais recentes, o desaparecimento de espécies e de áreas 
naturais, consequência da actividade humana, tem ocorrido a um ritmo sem 
precedentes. Não mencionando os problemas éticos, a perda de biodiversidade 
tem repercussões no equilíbrio e funcionamento dos ecossistemas, tornando-os 
mais vulneráveis a perturbações extrínsecas. Assim, a perda de biodiversidade 
pode comprometer a sustentabilidade ambiental, com consequências várias, 
nomeadamente económicas e sociais (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).

Entre 1970 e 2000 a abundância média das espécies declinou 40% e a 
tendência mantém-se. A perda e a fragmentação dos habitats, associadas à 
fragmentação das populações e perda de conectividade, são das principais 
causas de declínio da biodiversidade. Outras causas relevantes são a introdução 
de espécies exóticas e a sobre-exploração. 

O reconhecimento da necessidade de acções globais concertadas para 
suster a perda da biodiversidade serviu de motivação para a elaboração, 
em 1992, no Rio de Janeiro, da Convenção da Diversidade Biológica 
(CBD-Convention on Biological Diversity, www.cbd.int/), que Portugal 
ratificou em 1993 (Dec.-Lei 21/93, de 21 de Junho). A CBD preconiza 
como objectivos fundamentais a integração da conservação e utilização 
sustentável da diversidade biológica nas estratégias, planos e programas 
internacionais e nacionais. No entanto, a implementação destas acções, terá 
que ser apoiada no diálogo entre os agentes políticos e os outros agentes da 
sociedade, em particular os investigadores que mais directamente dispõem 
das ferramentas de estudo e monitorização da biodiversidade. De facto, a 
Estratégia Comunitária em matéria de Diversidade Biológica (Comunicação 
da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, 4 de Fevereiro de 1998), 
com a qual se articula a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da 
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Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Biodiversidade (Resolução do Conselho de Ministros 152/2001, Declaração de 
Rectificação 20-AG/2001, de 31-10), centra-se no desenvolvimento de vários 
temas entre os quais a investigação, identificação, monitorização e intercâmbio 
de informações sobre a biodiversidade, promovendo a cooperação científica e 
técnica. Neste contexto, em 2001 a União Europeia definiu a meta de controlar 
a perda da biodiversidade até 2010 (Countdown 2010, www.countdown2010.
org). Várias acções foram desenvolvidas e, embora esta iniciativa tenha 
terminado oficialmente em Outubro de 2010, foi sugerido manter algumas 
actividades até 2020, no pressuposto generalizado de que a protecção da 
biodiversidade e do ambiente é urgente e que deve ser prioritária nas agendas 
políticas de todos os governantes. 

O conceito de biodiversidade é complexo e multidisciplinar, pelo que a 
sua avaliação não é uma tarefa fácil. Estabelecer métricas que permitam avaliar 
a biodiversidade é fundamental para que as perdas possam ser quantificadas, 
os impactos de muitas acções identificados e minimizados e os sucessos e 
insucessos de determinadas políticas referenciados. Neste âmbito, alguns 
indicadores de biodiversidade têm sido propostos. Em 2004, na 7ª Conferência 
das Partes, a CBD (decisão VII/30) propôs uma lista de indicadores para 
avaliação da biodiversidade, entre os quais a avaliação das tendências de 
crescimento e distribuição das espécies e ecossistemas, com ênfase nas 
espécies ameaçadas. A relevância destes indicadores foi assumida tanto a nível 
Europeu, pela Comissão Europeia (Conferência de Malahide 2004), como a 
nível Pan-Europeu (Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy 
2005) (www.peblds.org/).

Posteriormente, a EASAC (European Academies Science Advisory Council, 
www.easac.org) - uma comissão consultiva que inclui cientistas dos diversos 
Estados membros -, a pedido do Parlamento Europeu, analisou um conjunto 
de indicadores relacionados com diversos aspectos da biodiversidade, baseados 
nos previamente propostos, considerando a sua potencial, presente e futura 
utilidade: A user’s guide to biodiversity indicators (EASAC, 2005). 

O presente trabalho pretende evidenciar a relevância dos pequenos 
mamíferos na avaliação da biodiversidade. Considerando a proposta da EASAC, 
acima referida, seleccionámos e adaptámos alguns indicadores à análise de 
estudos anteriores, no sentido de contribuirmos para o aprofundamento de 
questões ambientais que exigem um comprometimento de diferentes agentes. 
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Os indicadores aqui abordados consideram:

Riqueza específica

Conhecimento científico de espécies ameaçadas ou protegidas

Variação na distribuição de parâmetros populacionais de espécies   
         seleccionadas

Impacto de espécies invasoras ou pragas

Fragmentação e destruição de habitats

Diversidade genética de espécies ou populações

Qualidade da água

Qualidade do ar

INDICADORES DE BIODIVERSIDADE

Riqueza Específica

Em termos práticos a biodiversidade tende a ser quantificada como 
o número de espécies presentes numa dada área, i.e. a riqueza específica 
(e.g. Margalef, 1974). Este indicador não fornece qualquer informação 
sobre o número de indivíduos das diferentes espécies, nomeadamente a sua 
abundância, mas é de muito fácil aplicação e tem sido amplamente utilizado 
considerando a razoável informação existente na literatura científica sobre 
a riqueza específica da maioria dos grupos taxonómicos, principalmente de 
vertebrados. Por outro lado, a espécie é geralmente a unidade taxonómica 
considerada pelos legisladores e gestores ambientais e usada no discurso 
político e assim, o estatuto de conservação de uma espécie (frequentemente 
associado à raridade) também fornece uma medida de biodiversidade.

Segundo Fleming (1979) os pequenos mamíferos incluem os mamíferos 
cujo peso ou tamanho é inferior a 5Kg. Nesta categoria incluem-se os 
insectívoros (ordem Erinaceomorpha e ordem Soricomorpha), os quirópteros 
(ordem Chiroptera), os lagomorfos (ordem Lagomorpha), os roedores (ordem 
Rodentia), e alguns carnívoros (ordem Carnívora), pelo que este último grupo 
não é incluído nesta monografia. Assim sendo, considera-se que os pequenos 
mamíferos em Portugal incluem 52 espécies (ver Anexo I), sendo os morcegos 
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e os roedores os grupos de maior riqueza específica, e os lagomorfos o grupo 
menor representado, com apenas duas espécies:

Ordem Erinaceomorpha – 1 espécie

Ordem Soricomorpha – 8 espécies

Ordem Chiroptera – 27 espécies 

Ordem Lagomorpha – 2 espécies 

Ordem Rodentia – 14 espécies

O grau de estabilidade inerente a um ecossistema é relevante na análise 
das biocenoses associadas, uma vez que esta estabilidade pode variar em função 
da capacidade do ecossistema captar a energia disponível e de a transferir ao 
maior número possível de espécies. Teoricamente a estabilidade é conseguida 
quando a capacidade energética do sistema for máxima.

Nos ecossistemas antrópicos, a acção dos factores exteriores, i.e. 
a influência das actividades humanas, faz-se sentir nos seus diversos 
componentes provocando reacções em cadeia, de tal modo que o sistema ou 
colapsa ou mantém-se em equilíbrio dinâmico desempenhando os processos 
de controlo, de “feed-back” um papel fundamental. Os pequenos mamíferos, 
considerando os seus factores demográficos e bioenergéticos, podem 
considerar-se importantes componentes de controlo num ecossistema.

Neste estudo de caso relata-se o papel dos pequenos mamíferos num 
processo de ordenamento biofísico, incidindo nos concelhos de Oeiras e 
Cascais, com o objectivo de associar o valor das taxocenoses à avaliação da 
qualidade do meio. As comunidades de pequenos mamíferos foram estudadas 
através da aplicação de indicadores qualitativos, expressos em graus de valor: 
i) riqueza específica (elevada, média, reduzida), ii) abundância (rara, pouco 
abundante, abundante, muito abundante), iii) frequência (frequente, pouco 
frequente), iv) constância (constante, acessória), v) dominância (dominante, 
não-dominante) e vi) fidelidade (característica, preferente, estranha, ubiquista).

Entre outras informações a análise dos resultados indica a reduzida 

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Estudo de Caso 1: Ordenamento biofísico de áreas de influência antrópica; 
caracterização da comunidade de pequenos mamíferos
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utilidade do ratinho-do-campo (Apodemus sylvaticus) na caracterização 
dos biótopos uma vez que a sua presença é constante em diversos habitats. 
Por outro lado, a ratazana-preta (Rattus rattus) e a ratazana-castanha (R. 
norvegicus) aparecem frequentemente associadas a cursos de água e a zonas 
onde a influência humana é mais acentuada. Nestas áreas, a riqueza específica 
é reduzida, sendo o ratinho-caseiro (Mus musculus domesticus) uma espécie 
característica. Os dados revelam ainda que o ratinho-ruivo (M. spretus) é 
dominante em áreas de gramíneas e nas orlas de terrenos cultivados (Fig. 1).

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

Fig. 1 - Ratinho-ruivo (Mus spretus), a espécie dominante em áreas de 
gramíneas e nas orlas de terrenos cultivados (foto de A. Cerveira). 

Este tipo de abordagem e a utilização dos pequenos mamíferos como 
modelos permite-nos classificar as áreas sujeitas a avaliação de acordo com a 
sua diversidade específica, originalidade faunística e interesse de conservação 
e protecção. Assim, uma reduzida diversidade faunística pode eventualmente 
indicar um desequilíbrio do ecossistema, a originalidade faunística pode 
associar-se à análise dos indicadores qualitativos, por ex. abundância ou 
fidelidade de algumas espécies, e o interesse de conservação pode ser inferido 
através da presença das espécies em biótopos, que pelas suas características, 
possam contribuir para a sua permanência e eventual expansão (ver também 
a secção seguinte).
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Este indicador é abordado no sentido de compilar informação que possa 
vir a ser relevante na definição ou alteração no estatuto de espécies ameaçadas 
ou protegidas. Neste âmbito são referidos alguns trabalhos que utilizam como 
modelos as espécies com estatuto de ameaça referidas no Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005) (Fig. 2) ou em Directivas 
ratificadas por Portugal (Tabela 1). Este indicador pode também reflectir o 
sucesso de algumas políticas e práticas de conservação implementadas.

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Fig. 2 - Estatutos de ameaça aplicados aos pequenos mamíferos no Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (adapt. Cabral et al., 2005).

No Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 25% das espécies 
indicadas possuem estatuto de ameaça (VU+EN+CR) (Vulnerable, Endangered, 
Critically Endangered), 25% são classificadas como DD (Data Deficient) ou 
seja com informação insuficiente para permitir uma avaliação mais objectiva, 
40,4% apresentam baixo risco de ameaça (NT+LC) (Near Threatened and Least 
Concern), 7,7% estão classificadas como NE (Not Evaluated ) sendo as restantes 
1,9% englobadas na categoria de NA (não aplicável) (Cabral et al., 2005). Os 
morcegos são o grupo que inclui o maior número de espécies ameaçadas (36% 
do total das espécies do grupo), e também o maior número de espécies com 
informação deficiente (38%).

Conhecimento Científico de Espécies Ameaçadas ou Protegidas
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Espécies Protecção Legal 

Criticamente em perigo 

Rhinolophus euryale – Morcego-de-ferradura-
mediterrânico 

Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna  

Rhinolophus mehelyi – Morcego-de-ferradura-
mourisco 

Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Myotis blythii – Morcego-rato-pequeno Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Pipistrellus maderensis- Morcego da Madeira Anexo IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Nyctalus azoreum – Morcego dos Açores Anexo IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Em perigo 

Myotis bechsteini – Morcego de Bechstein Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Vulnerável 

Galemys pyrenaicus – Toupeira-de-água Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Berna 

Rhinolophus ferrumequinum – Morcego-de-
ferradura-grande 

Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Rhinolophus hipposideros – Morcego-de-
ferradura-pequeno 

Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Myotis myotis - Morcego-rato-grande Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Myotis nattereri – Morcego-de-franja Anexo IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Miniopterus schreibersii – Morcego-de-
peluche 

Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Microtus cabrerae - Rato-de-cabrera Anexos II e IV Directiva Habitats 

Tabela 1 - Espécies de pequenos mamíferos com estatuto de ameaça.
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Quase Ameaçada 

Oryctolagus cuniculus - Coelho-bravo Anexo I - Lei de Bases Gerais da Caça 
 

- Directiva Habitats 92/43/CEE, de 21 de Maio de 1992, Anexo II: Espécies animais de 
interesse comunitário, Anexo IV: Espécies animais que exigem protecção rigorosa 
- Decreto nº 103/80, de 11 de Outubro, transposição da Convenção de Bona,  
- Decreto-Lei nº 31/95, de 18 de Agosto (aprovação do Acordo sobre a Conservação dos 
Morcegos na Europa) 
- Decreto-Lei nº 316/89, de 22 de Setembro, transposição da Convenção de Berna 
- Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de Agosto, que regulamenta a Lei nº 173/99, de 21 de 
Setembro, Lei de Bases Gerais da Caça 

Tabela 2 - Espécies de pequenos mamíferos endémicos da Península Ibérica.

A informação insuficiente (DD) para muitas espécies de mamíferos 
resulta da falta de estudos de monitorização continuada que permitam 
identificar limites de distribuição e tendências populacionais que indiquem 
padrões de abundância.

Os roedores são o grupo de mamíferos que inclui o menor número de 
espécies ameaçadas (apenas uma, o rato-de-cabrera Microtus cabrerae), o que 
traduz o razoável conhecimento da maioria das espécies, o qual indica para 
muitas espécies uma abundância relativa elevada. 

Algumas das espécies referidas como ameaçadas apresentam 
características que as tornam particularmente sensíveis (Tabela 2): e.g. Sorex 
granarius, endemismo ibérico, com uma distribuição restrita e informação 
muito escassa em relação aos parâmetros populacionais; Nyctalus azoreum e 
Microtus cabrerae, endemismos em Portugal e Península Ibérica, com estatuto 
de ameaça (Criticamente em Perigo e Vulnerável, respectivamente); Galemys 
pyrenaicus, uma espécie residente em Portugal que se caracteriza por um 
declínio populacional acentuado nos últimos anos. Ainda de referir o caso 
particular do coelho-bravo, presentemente com uma distribuição descontínua 
a nível nacional, em grande parte devido a uma pressão cinegética desadequada.



66

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

Aspectos morfológicos: Tamanho pequeno (cerca de 4 cm de comprimento 
e 6 g de peso), coloração geral acastanhada; 

Distribuição: Arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias;
Habitat: Edifícios abandonados em zonas urbanas e rurais, fissuras das 

rochas, orlas de floresta; 
Dieta: Insectos (borboletas nocturnas e mosquitos); 
Reprodução: Locais de reprodução desconhecidos; padrão de reprodução 

desconhecido.

O morcego da Madeira é uma espécie endémica da Macaronésia, residente 
nos arquipélagos da Madeira e Açores. No arquipélago da Madeira é a espécie 
de morcegos mais frequente, embora tenha sido estimada uma reduzida 
dimensão populacional (inferior a 1000 indivíduos). Foram observados, na 
ilha da Madeira, entre os 50 metros de altitude (Funchal) e os 1007 metros no 
maciço montanhoso central (Encumeada), e na ilha de Porto Santo entre os 340 
e os 500 m em áreas com coberto vegetal arbóreo (Pico Castelo). Nos Açores 
é pouco abundante. Os principais factores de ameaça incluem a destruição de 
abrigos, a perturbação das colónias e as práticas agrícolas, nomeadamente o 
aumento da utilização de herbicidas e pesticidas. 

Preconiza-se a instalação de caixas de abrigo, identificação dos tipos 
de abrigos e dos habitats de alimentação mais importantes e um programa 
continuado de monitorização das populações como medidas de conservação.

Estudo de Caso 2: Pipistrellus maderensis -  O Morcego da Madeira

O rato-de-cabrera é um roedor endémico e ameaçado na Península 
Ibérica. Em Portugal a espécie ocorre em Trás-os-Montes, Beira Interior, 
Ribatejo, Estremadura, Alto Alentejo e sudoeste Alentejano e Algarvio, em 
áreas de precipitação média (600-1200 mm), humidade média (≤ 85 %) e de 
solos ácidos ou neutros (pH 3-7). A uma escala local a espécie prefere áreas de 
gramíneas altas frequentemente associadas a montados.

Os padrões energéticos (metabolismo e termorregulação) foram 
estudados em Microtus cabrerae com base na medição do consumo de oxigénio 
por unidade de tempo a diferentes temperaturas com o objectivo de avaliar as 
condições ambientais mais favoráveis à presença da espécie.

Estudo de Caso 3: Contribuição para a definição de uma estratégia de 
conservação para o rato-de-cabrera (Microtus cabrerae)
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Fig. 3 - Taxa metabólica basal em função da temperatura ambiente (in Mathias 
et al., 2003).

Fig. 4 - Temperatura corporal em função da temperatura ambiente (in Mathias 
et al., 2003).

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Obtiveram-se valores baixos da taxa metabólica basal (1,13 mlO2. g
-1. h-1) e 

registou-se o limite inferior da zona termoneutral em aproximadamente 33,5 ºC 
(Figs. 3 e 4). Os dados revelam que o rato-de-cabrera desenvolveu uma notável 
adaptação para a conservação de energia e redução do custo metabólico da 
termorregulação a temperaturas elevadas, mantendo a temperatura do corpo 
próxima da temperatura ambiente e aliando uma taxa metabólica reduzida a 
uma condutância elevada. 
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Variação na Distribuição e parâmetros populacionais 
de Espécies Seleccionadas

Espécies e populações constituem componentes essenciais da 
biodiversidade. Populações viáveis indicam a presença de habitats e 
ecossistemas adequados às suas exigências biológicas e ecológicas. Assim, a 
variação na abundância e na distribuição de espécies seleccionadas pode ser 
considerada um relevante indicador na avaliação da perda da biodiversidade, 
considerando o seu significado biológico. Estão identificadas várias situações 
que podem conduzir a variações na abundância e na distribuição das espécies 
e populações, sendo das mais significativas as alterações de uso do solo, 
conduzindo à fragmentação ou perda dos habitats preferenciais, a introdução 
de exóticas ou as alterações climáticas (Dormann, 2007; Hannah, 2011). Na 
descrição dos trabalhos realizados no âmbito deste indicador esta relação 
causa-efeito é considerada embora as informações sejam complementares às 
de outros indicadores. Os estudos de caso descritos consideram vários modelos 
e diversos factores ambientais susceptíveis de regularem e.g. a abundância e a 
sobrevivência das espécies.

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

Na Natureza, o decréscimo da taxa metabólica no período mais 
desvantajoso (de temperatura ambiental mais elevada) conduz a uma maior 
eficiência digestiva quando a disponibilidade e qualidade da vegetação são 
reduzidas e o custo energético de procura de alimento mais elevado.

Além disso, a experiência mostrou que, durante o Verão, a actividade 
dos animais é reduzida, e como meio de controlar os gastos energéticos, os 
ratos de Cabrera associam o período reprodutor a períodos de temperatura 
moderada e humidade elevada, no início da Primavera e Outono. Estes dados 
representam uma primeira contribuição para a compreensão das necessidades 
fisiológicas de M. cabrerae, indispensável na definição de uma estratégia de 
conservação para a espécie.

Usualmente os musaranhos ocorrem em comunidades multi-específicas 
no mesmo habitat. Nessas comunidades, devido às suas elevadas necessidades 

Estudo de Caso 4: Expansão do nicho ecológico do musaranho-de-água 
(Neomys anomalus) em Portugal
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Fig. 5 - Perfis de mergulho de Neomys anomalus e classificação de acordo com 
o grau de dificuldade: fácil, médio, difícil (in Soares & Rychlik, 2009).

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

energéticas, a competição interespecífica pode ser relevante na segregação do 
nicho ecológico das espécies. Por exemplo, em populações coexistindo no 
mesmo local (e.g. no norte da Europa), a segregação do nicho ecológico entre 
o musaranho-de-água-do-norte Neomys fodiens e o musaranho-de-água-
mediterrânico N. anomalus é clara, ocorrendo N. fodiens mais próximo de 
cursos de água do que N. anomalus.

Associado à ausência do competidor directo N. fodiens, um estudo 
recente em Portugal, identificou uma alteração no comportamento de N. 
anomalus, traduzida na expansão do seu nicho ecológico. Esta alteração 
traduz-se comparativamente no melhor desempenho nos comportamentos 
de natação e mergulho da espécie, nomeadamente, uma menor frequência de 
batimentos das patas e uma maior diversidade de perfis de mergulho (Fig. 5) 
e, na detecção de alimento a maior profundidade. Esta investigação sugere que 
na ausência da espécie dominante N. fodiens, as populações alopátricas de N. 
anomalus podem utilizar duas estratégias na procura de alimento: explorarem 
preferencialmente locais de água pouco profunda ou mergulharem activamente 
em zonas de águas mais profundas, alargando assim o seu nicho ecológico. 
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Fig. 6 - Plantas características de dunas costeiras mais consumidas pelo coelho-
bravo, Ammophila arenaria (A) e Ononis natrix (B) (fotos de J.A. Quartau).

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

O coelho-bravo é uma espécie cinegética, considerada Quase Ameaçada 
em Portugal, devido ao acentuado decréscimo populacional dos últimos 
anos, justificado pela pressão de exploração e efeito de agentes patogénicos 
(mixomatose e DHV). Também se admite o impacto negativo de uma 
continuada perda de habitat preferencial (matos, terrenos agrícolas, pastagens) 
na dinâmica das populações. No entanto, ainda são pouco conhecidos alguns 
aspectos da bio-ecologia da espécie em Portugal, nomeadamente relacionados 
com a dieta e impacto sobre a vegetação em habitats naturais.

Estudo de caso 5: A dieta do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) em 
habitats costeiros

A

B



71

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

O rato-cego (Microtus lusitanicus) e o rato-cego-mediterrânico (Microtus 
duodecimcostatus) (Fig. 7), são espécies gémeas, com hábitos fossadores 
e distribuição europeia restrita. Em Portugal, o rato-cego ocorre no norte 
e centro, enquanto o rato-cego-mediterrânico ocupa o centro e sul do país. 
No entanto, apesar de numa escala nacional as espécies co-ocorrerem em 

Estudo de Caso 6: Distribuição nacional dos ratos-cegos (Microtus 
lusitanicus e Microtus duodecimcostatus)

O coelho-bravo é uma espécie cinegética, considerada Quase Ameaçada 
em Portugal, devido ao acentuado decréscimo populacional dos últimos 
anos, justificado pela pressão de exploração e efeito de agentes patogénicos 
(mixomatose e DHV). Também se admite o impacto negativo de uma 
continuada perda de habitat preferencial (matos, terrenos agrícolas, pastagens) 
na dinâmica das populações. No entanto, ainda são pouco conhecidos alguns 
aspectos da bio-ecologia da espécie em Portugal, nomeadamente relacionados 
com a dieta e impacto sobre a vegetação em habitats naturais.

Este estudo descreve a dieta de duas populações de coelho-bravo, 
habitando uma área de dunas e uma área de matos, inseridas numa área 
protegida do litoral-centro do país. Os resultados obtidos, baseados na 
análise microscópica de fragmentos das epidermes das plantas consumidas e 
recuperados nos dejectos, revelaram que a dieta ao longo do ano se baseia 
fundamentalmente no consumo de gramíneas e dicotiledóneas. Também se 
verificou que apenas cerca de 10% das plantas disponíveis são consumidas, 
e estas não correspondem necessariamente às plantas mais abundantes no 
habitat. Esta situação, já relatada noutros estudos, indica que a dieta dos 
coelhos pode ser influenciada pela digestibilidade, qualidade nutritiva e 
conteúdo proteico e hídrico das plantas.

Nas dunas costeiras, ao longo do ano são consumidas fundamentalmente 
quatro espécies características: Ammophila arenaria (Fig. 6A), Dactylis 
glomerata, Ononis natrix (Fig. 6B) e Holcus lanatus. Em matos, as plantas mais 
representadas na dieta são: Cistus salvifolius, Cistus crispus e Ulex parviflorus. 

Nos habitats costeiros estudados, o impacto trófico do coelho sobre 
plantas endémicas é muito reduzido embora o consumo de plantas raras 
ou caracteristicamente costeiras seja superior nas dunas, indicando que 
potencialmente este habitat pode ser mais vulnerável ao impacto trófico do 
coelho-bravo. 
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Fig. 7 - Ratos-cegos em Portugal: Microtus lusitanicus (A) e M. duodecimcostatus (B) 
(fotos de A. Cerveira).

simpatria no centro do país, as informações disponíveis não permitiam definir 
claramente os limites da área de sobreposição das duas espécies e quais os 
factores ambientais responsáveis pela sua segregação no norte e no sul do 
território nacional.

Neste estudo consideraram-se os efeitos das características ambientais 
e do solo e a autocorrelação espacial na distribuição das espécies a uma 
escala nacional com o objectivo de clarificar os limites das áreas de simpatria 
e alopatria das espécies (Fig. 8). Os resultados obtidos revelaram que a 
distribuição nacional de ambas as espécies é influenciada principalmente 
pela autocorrelação espacial, e em menor grau por factores ambientais ou 
relativos ao tipo de solo. A distribuição do rato-cego no norte e centro do 

A

B
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Fig. 8 - Ocorrência em simpatria de Microtus lusitanicus e M. duodecimcostatus 
(negro e cinzento-escuro) e limites da distribuição alopátrica para M. 
lusitanicus (cinzento-claro) e M. duodecimcostatus (cinzento) (in Santos et al., 
2009).

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Assim, foi possível definir uma área de simpatria reduzida no sudoeste e 
centro do país, fragmentada em quatro sub-áreas. A distribuição alopátrica do 
rato-cego estende-se desde o Minho e Trás-os-Montes até à serra de Monchique 
(Algarve) e a Elvas, a oeste e este, respectivamente. Esta área de distribuição 
é descontínua entre Grândola e Sines. A área de distribuição do rato-cego-
mediterrânico estende-se desde o Algarve até Alcochete a oeste e Idanha-
a-Nova a este, correspondendo às áreas de maior influência mediterrânica. 
Também para esta espécie, a área de distribuição é descontínua na região da 
serra de São Mamede (Alto Alentejo).

país é determinada por factores como elevada precipitação anual, geada 
frequente, abundância de cambissolos, litossolos pouco abundantes, ausência 
de solonshaks e acidez do solo. O rato-cego-mediterrânico ocorre no centro e 
sul do país em zonas de solos moderadamente ácidos, com abundância de lito- 
e luvissolos, cambissolos pouco abundantes, baixa precipitação anual e geada 
pouco frequente. 
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Impacto de Espécies Invasoras ou Pragas

Estão bem documentados, na literatura científica, os impactos negativos 
sobre a biodiversidade resultantes da introdução voluntária ou involuntária 
de espécies exóticas, sendo dos casos mais paradigmáticos os efeitos nefastos 
da introdução do coelho na Austrália ou na ilha de Porto Santo (França, 1913; 
Mathias, 1992). Por norma, as situações só são documentadas quando começam 
a ser evidentes os prejuízos a elas associados, o que acontece normalmente 
quando as espécies invasoras atingem o estatuto de praga. 

São conhecidas várias definições de praga mas é consensual que uma 
espécie é considerada praga quando atinge uma densidade populacional 
susceptível de causar prejuízos económicos e/ou para a saúde pública (Baumler 
et al., 1987; Yudelman et al., 1998). Nas circunstâncias em que os prejuízos 
exigem um controlo da praga os custos financeiros associados às acções a 
implementar são usualmente muito elevados. As acções de controlo envolvem 
e.g. o estudo biológico e ecológico, o mais exaustivo possível, da espécie praga, 
o estudo dos efeitos negativos na flora e na fauna locais e da sua repercussão no 
ecossistema e a identificação das espécies locais mais susceptíveis à invasão. O 
estudo de caso documentado relata a adaptação do ratinho-caseiro às condições 
ambientais locais na ilha de Porto Santo, onde a espécie foi introduzida pelos 
primeiros colonos no séc XV, e onde atinge frequentemente a dimensão de 
praga, em particular nas áreas agrícolas.

A ilha de Porto Santo é a ilha mais antiga do arquipélago da Madeira. 
O clima de Porto Santo, contrariamente ao da ilha da Madeira, é árido, a 
pluviosidade é muito baixa comparada com a Madeira, e as fontes naturais 
de água são escassas. A introdução do coelho-bravo nas primeiras fases da 
colonização humana é considerada a principal causa de degradação da 
vegetação nativa da ilha, que hoje em dia está representada fundamentalmente 
por vegetação xerófila rasteira, associada a solos arenosos, pobres em nutrientes 
e muito erodidos, devido à ocorrência de ventos fortes, principalmente durante 
o Verão (Fig.9).

Estudo de Caso 7: Adaptação energética do ratinho-caseiro (Mus musculus 
domesticus) às condições ambientais da ilha de Porto Santo (arquipélago 
da Madeira)
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Fig.9 - Erosão eólica agravada por herbivoria em Porto Santo (foto de J.A. 
Quartau).

O ratinho-caseiro (Mus musculus domesticus) é uma espécie de 
distribuição global que ocupa consequentemente uma grande variedade de 
regiões bioclimáticas, o que sugere uma notável plasticidade fisiológica na 
adaptação a diferenciadas condições ambientais. 

Na ilha de Porto Santo o ratinho-caseiro foi introduzido pelos primeiros 
colonos, há cerca de 600 anos, e ocupa toda a ilha, atingindo ocasionalmente 
densidades populacionais muito elevadas. Este estudo investiga as estratégias 
fisiológicas adoptadas pela espécie em Porto Santo (consumo de alimento e 
metabolismo basal) que lhe permitem sobreviver e atingir elevadas abundâncias 
em condições ambientais de aparente escassez de alimento e água. O estudo 
revelou (Fig. 10) que, em comparação com os ratinhos do continente, onde as 
condições ambientais são bastante diferentes, os ratinhos de Porto Santo obtêm 
cerca de menos 18% de energia dos alimentos do que no continente (1.53 vs. 
1.87 kJ/g/d) e a sua taxa metabólica basal (BMR) representa apenas cerca de 
56% do valor previsto com base na massa corporal (1.16 mlO2/g/h), enquanto 
que a BMR dos ratinhos no continente se aproxima do valor esperado (87% ou 
1.80mlO2/g/h). 

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade
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Fig. 10 - Variação diária da massa corporal e do consumo energético em Mus 
musculus domesticus da ilha de Porto Santo e do continente (in Mathias et al., 
2004).

Fig. 11 - Influência da temperatura ambiente no consumo de energia em Mus 
musculus domesticus da ilha de Porto Santo e do continente (in Mathias et al., 
2004).
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Um valor de BMR inferior ao previsto permite um baixo custo energético 
de manutenção e pode indicar uma adaptação a habitats pouco produtivos 
onde o custo energético de procura de alimento pode ser elevado (Fig. 11). 
No entanto, quando comparados com os seus próprios requisitos de energia 
mínima (BMR), os ratinhos de Porto Santo revelaram um consumo de energia 
metabolizável ligeiramente superior ao dos ratinhos do continente (1.6 e 1.2 
= BMR, respectivamente) o que sugere que a produção de biomassa não é tão 
limitada como poderia indicar a sua baixa BMR.

Em conclusão, os ratinhos-caseiros de Porto Santo, provavelmente como 
resultado da aridez ambiental, parecem seguir o que se define como uma 
estratégia energética “frugal”, que permite a manutenção a baixo custo, em 
oposição a uma estratégia de “desperdício” dos ratinhos do continente. Os 
ratinhos insulares consomem e gastam menos energia, em valores absolutos, 
do que os conspecíficos do continente, mas a eficiência metabólica dos seus 
processos fisiológicos é semelhante, como demonstrado pela semelhante massa 
corporal, pela relação energia dispendida-energia consumida e pela relação 
energia diária consumida-variação diária da massa corporal. Esta estratégia 
adaptativa explica como densidades elevadas podem ocorrer em condições 
ambientais aparentemente adversas.

Fragmentação e Destruição de Habitats

As alterações de uso do solo são presentemente a causa mais relevante da 
perda de habitat e aumento da fragmentação de muitas populações (e.g. Pereira 
et al., 2004). Este aumento da fragmentação conduz à redução da conectividade 
entre populações e à redução da viabilidade das metapopulações numa 
escala espacial alargada. Num futuro próximo é de prever que as alterações 
climáticas, conduzindo por exemplo a marcados fenómenos de inundação 
e seca, possam também vir a influenciar a fragmentação das populações e a 
perda de conectividade (Hannah, 2011) com consequências imprevisíveis para 
a biodiversidade (Pereira et al., 2010).

Outro factor importante a considerar neste contexto, mais frequente do 
que seria desejável, é a acção do fogo. Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos 
sobre o impacto do fogo, principalmente na vegetação e, em particular, 
no acompanhamento da recuperação das comunidades após o fogo ou 
recolonização de áreas ardidas. No âmbito deste indicador refere-se um estudo 
realizado com o objectivo de identificar o impacto do fogo na conectividade 
entre populações, o qual poderá eventualmente ser relacionado com alterações 
climáticas de curto prazo (Proença et al., 2010). 
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Fig. 12 - Recolonização de colónias de Microtus cabrerae numa área de 
montado ardida (colónias reocupadas, + colónias não-reocupadas) (in Rosário 
& Mathias, 2007).

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

Os fogos e as áreas afectadas pelos fogos têm aumentado nos últimos 
anos em Portugal, com impacto quase desconhecido sobre a fauna associada 
a essas áreas. Em particular, a distância a áreas similares não-ardidas não tem 
sido relacionada com o tempo de recolonização e capacidade de dispersão das 
diversas espécies de animais e plantas.

O presente estudo incide sobre a monitorização da recolonização de 
uma área de montado pelo rato-de-cabrera, após um fogo severo. A biologia 
e ecologia desta espécie são pouco conhecidas. Nomeadamente é reduzida a 
informação acerca da relação entre a presença da espécie e as características 
fenológicas e estruturais da vegetação. Por outro lado, a distribuição do rato-de-
cabrera é fragmentada e era no início do estudo desconhecida qual a distância 
mínima entre fragmentos que permite a colonização de novos fragmentos e a 
manutenção de populações viáveis.

Estudo de Caso 8: Recolonização pós-fogo de uma área de montado pelo 
rato-de-cabrera (Microtus cabrerae)
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A área ardida monitorizada inclui-se numa das mais relevantes 
formações de montado em Portugal, no sul do país, e albergava previamente 
ao fogo 18 colónias de rato-de-cabrera. Mensalmente por um período de um 
ano foi observada a recuperação da vegetação (com base em 22 variáveis) e 
a recolonização das colónias (Fig. 12). Durante os primeiros oito meses do 
estudo todas as colónias permaneceram não-ocupadas mas após um ano 60% 
das colónias tinham sido reocupadas. As variáveis ambientais relacionadas 
directamente com a estrutura e composição da vegetação e indirectamente 
com a protecção e alimentação das colónias revelaram-se determinantes na 
recolonização pelos ratos-de-cabrera (altura e diversidade da vegetação, 
percentagem de solo não-coberto). A distância às áreas similares não-ardidas 
foi também relevante por condicionar o tempo de recolonização. Este estudo 
permitiu definir a distância percorrida para a reocupação das colónias entre 
0.009 e 1.36 Km, valores semelhantes às distâncias de dispersão de outros 
pequenos mamíferos.

Os resultados obtidos foram corroborados por estudos posteriores que 
indicam que a ocorrência e persistência de colónias de rato-de-cabrera pode 
ser explicada não só pelo tamanho e isolamento de parcelas de habitat, de 
acordo com a teoria das metapopulações, mas também pela composição da 
vegetação.

Diversidade Genética de Espécies ou Populações Seleccionadas
O conceito de espécie é definido como um conjunto de indivíduos com 

características estruturais e funcionais semelhantes e cariótipos idênticos o 
que permite reproduzirem-se entre si dando origem a descendentes férteis. 
Estudos citológicos revelando o número cromossómico, a sua estrutura 
e morfologia têm contribuído significativamente para a compreensão da 
filogenia e sistemática dos pequenos mamíferos. 

No entanto, muitas vezes, ocorrem mutações genéticas conduzindo ao 
estabelecimento de novos genes que contribuem para aumentar a variabilidade 
genética das populações. Se as novas mutações forem adaptativas em resposta 
a novos ambientes físicos e bióticos elas serão mantidas, estabelecendo uma 
maior diversidade genética. As mutações cromossómicas, que podem ser 
estruturais ou numéricas, são resultantes de rearranjos do ADN podendo 
afectar uma determinada região do cromossoma, um cromossoma inteiro 
ou todo o complemento cromossómico. Embora na maioria das espécies o 
número cromossómico seja constante, muitas vezes ocorre uma variação 
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devido a rearranjos (fusões e fissões) que podem desempenhar um papel 
relevante na especiação. Os híbridos resultantes de indivíduos com 
complementos cromossómicos diferentes produzem gâmetas disfuncionais 
com baixa taxa reprodutiva (Ayala, 2005; Britton-Davidian, 2010). Esta 
sobredominância dos híbridos gera uma barreira parcial ao fluxo genético 
entre populações, favorecendo a evolução do isolamento reprodutivo através 
de processos selectivos. A desvantagem dos heterozigóticos resulta da 
segregação incorrecta dos cromossomas durante a meiose, levando à formação 
de gâmetas aneuploides e a mortalidade embrionária (King, 1993; Marchetti 
et al., 1999). Novos taxa derivados da diversidade cromossómica através da 
fixação de fusões Robertsonianas estão descritos por vários autores (Searle & 
Wójcik, 1998; Piálek et al., 2005).

A ilha da Madeira é formada por altas montanhas íngremes separadas 
por vales mais ou menos profundos onde se estabeleceram as populações 
humanas e as espécies comensais associadas, tal como o ratinho-caseiro. 
Esta configuração, promovendo o isolamento entre populações, é propícia 
à ocorrência de fenómenos de radiação evolutiva. Assim, a especificidade 
topográfica da ilha restringiu fortemente as deslocações dos ratinhos-caseiros, 
conduzindo à sua diferenciação populacional, devido ao isolamento geográfico 
e à deriva genética. Neste estudo, descrevem-se as seis raças cromossómicas de 
Mus musculus da ilha da Madeira e a sua distribuição (Fig. 13). 

As raças constituíram-se por fusão dos cromossomas a nível do 
centrómero (fusões Robertsonianas) a partir do cariótipo standard 2n=40, 
apresentando as raças com maior número de fusões, números cromossómicos 
de 2n=22 e 2n=24 (Fig. 14). 

A variação cromossómica encontrada neste estudo indica que as 
populações de ratinho-caseiro estiveram isoladas durante o tempo suficiente 
para permitir que as fusões Robertsonianas se tenham acumulado devido, 
sobretudo, à deriva genética. Com efeito, quando a ilha foi colonizada no séc 
XV, as populações humanas estabeleceram-se nos vales e os deslocamentos 
entre estes seriam raramente efectuados devido à configuração acidentada da 
ilha. Este estudo revelou, assim, a ocorrência de uma rápida taxa de radiação 
evolutiva que ocorreu em menos de 500 anos devido a uma eficaz evolução 
cromossómica apoiada no isolamento populacional, dando origem a uma 
notável diferenciação cromossómica nos ratinhos-caseiros na ilha da Madeira.

Estudo de Caso 9: Rápida evolução cromossómica nos ratinhos-caseiros 
(Mus musculus domesticus) na ilha da Madeira 
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Fig. 13 - Distribuição das raças cromossómicas na ilha da Madeira (in Britton-
Davidian et al., 2000).

Fig. 14 - Cariótipos de fêmeas de ratinhos-caseiros das duas raças da ilha da 
Madeira que apresentam maior número de fusões Robertsonianas (2n=22 e 
2n=24) (in Britton-Davidian et al., 2000).

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade
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Fig. 15 - Distribuição das raças cromossómicas do leirão (Eliomys quercinus) 
em França e países vizinhos.    Raça 2n=48;   Raça 2n=50; .  Raça 2n=54;   Raça 
2n=52.

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

O leirão (Eliomys quercinus) é um roedor florestal que apresenta 
longos períodos de hibernação durante o inverno. Esta espécie apresenta 
uma diversidade surpreendentemente grande de raças cromossómicas cuja 
distribuição geográfica permite a identificação dos padrões setentrionais da 
recolonização pós-glacial da espécie. Neste projecto surgiram novos dados a 
partir de espécimes capturados em Portugal, Formentera, França (perto da 
costa, Maciço Central, Pirinéus e Alpes), Bélgica, Alemanha, Itália (Alpes) e 
Aústria. Em Portugal e Pirinéus ocorrem indivíduos com 2n=48 cromossomas 
assim como em Formentera (Espanha). Na cadeia alpina francesa, italiana e 
suiça, ocorrem indivíduos com o cariótipo 2n=54. Animais com o cariótipo 
2n=48 (do tipo ibérico) encontram-se no sul de França, na região a sul do 

Estudo de Caso 10: Zoogeografia das raças cromossómicas do leirão, 
Eliomys quercinus
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Qualidade da Água

As principais fontes de poluição dos rios, lagos, ribeiros e toalhas de 
água - águas superficiais e subterrâneas - são as águas residuais resultantes 
da indústria, da agricultura e das actividades domésticas. As águas residuais 
contêm frequentemente elevadas quantidades de sais minerais, substâncias 
não bio-degradáveis, fertilizantes, pesticidas, detergentes, metais pesados e 
micróbios, que tornam a água imprópria para abastecimento público e põem 
em causa a vida dos seres vivos dependentes das massas de água (Goudie, 
1986; Hughes, 1996).

Vários estudos têm focado a avaliação da qualidade da água de rios e 
ribeiros junto a explorações mineiras ou minas desactivadas, utilizando como 
modelos pequenos mamíferos com hábitos ripícolas (Apodemus sylvaticus, 
o ratinho-do-campo, Mus spretus, o ratinho-ruivo e Crocidura russula, 
o musaranho-comum). A hipótese de que uma concentração elevada de 
metais pesados e outros compostos inorgânicos possa alterar a homeostase 
dos diferentes processos fisiológicos nos organismos foi testada com base 
na utilização de diversos marcadores (morfológicos, fisiológicos, genéticos). 
Todos os modelos se revelaram bons indicadores in situ da qualidade ambiental 
(Nunes et al., 2001a,b; Mathias et al., 2007). 

Os trabalhos realizados também confirmaram que nas áreas circundantes 
a minas abandonadas, quando não sujeitas a planos de requalificação, podem 
ocorrer concentrações demasiado elevadas de poluentes, com consequências 
indesejáveis para a saúde dos organismos vivos, incluindo o homem (Marques 
et al., 2007; Sanchez-Chardi et al., 2007). Por outro lado, também as minas 
em laboração devem ter em atenção o regulamento em vigor para que a 
concentração dos diversos poluentes nas áreas circundantes, e em particular 
nas zonas ripícolas e nos cursos de água que recebem os efluentes resultantes 
da laboração, não ultrapasse os valores permitidos por lei.

Maciço Central, a norte dos Pirinéus e na costa central do Atlântico. Animais 
com o cariótipo 2n=50 ocorrem na região a norte do Maciço Central. Nos 
Alpes italianos e Aústria encontram-se indivíduos com o cariótipo 2n=52. 
Estes factos revelaram que nem os Pirinéus, nem os Alpes constituem uma 
barreira biogeográfica para o leirão, e sugerem que a população do sul da 
França surge como o resultado de uma recolonização pós-glacial a partir 
Península Ibérica (Fig. 15).
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Os mecanismos bioquímicos, como por exemplo os sistemas antioxidantes, 
são particularmente relevantes na manutenção do equilíbrio redox e no 
controlo dos efeitos deletérios de poluentes ambientais. Estes mecanismos 
incluem enzimas como superóxido dismutase (SOD), glutationo S-transferase 
(GST) e outros, localizados em diferentes compartimentos celulares nos tecidos 
dos vertebrados, apesar de evidenciarem em geral maior actividade no fígado, 
o principal órgão de metabolismo xenobiótico e transformação enzimática de 
espécies reactivas de oxigénio.

O ratinho-ruivo (Mus spretus) é uma espécie amplamente distribuída 
e tem sido considerada como um bom modelo na avaliação da qualidade 
ambiental. No presente estudo os efeitos da exposição ambiental a metais 
pesados (Mn, Fe, Cu, Zn) e selénio (Se) na actividade hepática de enzimas 
antioxidantes (SOD e GST) foram avaliados sazonalmente em populações de 
ratinhos-ruivos habitando as margens de uma ribeira junto a uma mina de 
cobre em laboração, no sul do país (Figs. 16 e 17). Uma população ripícola da 
mesma espécie, de uma área não poluída, foi considerada como referência.

A análise dos resultados evidenciou diferentes padrões de variação 
sazonal nas concentrações hepáticas de metais e selénio nas duas populações 
estudadas. As alterações nos ratinhos expostos, em relação aos dados de 
referência, podem não só traduzir a influência de factores ambientais na 
circulação dos elementos, como por exemplo pluviosidade ou temperatura, 
que por sua vez podem regular a disponibilidade e qualidade dos alimentos 
para os ratinhos, mas também a influência de factores endógenos como a 
actividade sexual. Estes resultados, em especial a elevada variabilidade nos 
dados recolhidos em ratinhos expostos a metais pesados e selénio, combinada 
com as associações entre marcadores bioquímicos e metais pesados, podem 
sugerir stress bioquímico devido à diminuição da qualidade ambiental e 
confirma a utilidade da espécie como modelo in situ.

Estudo de Caso 11: Acumulação hepática de elementos e actividade 
enzimática em populações ripícolas de ratinhos-ruivos (Mus spretus) 
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Fig. 16 - Análise discriminante da variação sazonal dos conteúdos hepáticos 
de elementos em Mus spretus de duas populações: área poluída (símbolos 
abertos), área de referência (símbolos negros) (A-Outono, losangos, W-Inverno 
quadrados, Sp-Primavera círculos, S-Verão triângulos) (in Viegas-Crespo et 
al., 2003).
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Fig. 17 - Análise discriminante da variação sazonal das actividades de SOD e 
GST em Mus spretus de duas populações (símbolos como na Fig. 14 (in Viegas-
-Crespo et al., 2003).



87

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

A análise dos efeitos fisiológicos da exposição crónica a metais pesados 
através do uso de biomarcadores de toxicidade subletal tem-se revelado de 
enorme utilidade na estimativa do impacto da poluição ambiental. Estes efeitos 
incluem alterações genotóxicas, enzimáticas, hematológicas e histológicas que 
geralmente ocorrem quando concentrações elevadas de metais se acumulam 
nos organismos.

No presente estudo estes efeitos são quantificados no musaranho-
comum (Crocidura russula) habitando uma área ripícola nas imediações de 
uma mina abandonada, no sul de Portugal (Fig. 18). As minas abandonadas 
podem constituir sérios problemas ambientais quando a laboração cessa sem 
que qualquer plano de mitigação dos danos ambientais que podem advir 
da continuada e não-controlada circulação de poluentes no ambiente seja 
previamente implementado.

Assim, os principais objectivos do estudo foram, para além da avaliação 
da adequação de pequenos mamíferos insectívoros como bioindicadores, a 
avaliação ecotoxicológica do impacto de uma mina abandonada, em particular 
sobre a qualidade da água da ribeira mais próxima, através da análise de efeitos 
fisiológicos nos musaranhos. Os resultados indicam acumulação de metais 
nos tecidos dos musaranhos, acima de níveis tóxicos, e algumas alterações 
fisiológicas traduzidas nomeadamente no aumento do número de micronúcleos 
e decréscimo da actividade de glutationo-S-transferase e alterações citológicas 
no fígado (Fig. 19).

Este estudo confirma a utilidade dos modelos testados na avaliação 
da contaminação ambiental e o risco potencial que representam as minas 
abandonadas, não sujeitas a planos de mitigação ou reconversão ambiental, 
para os diferentes componentes dos ecossistemas, incluindo os componentes 
não-bióticos como os solos ou os cursos de água.

Estudo de Caso 12: Biomarcadores de poluição por metais pesados no 
musaranho-comum (Crocidura russula)
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Fig. 18 - Musaranho-comum (Crocidura russula), uma espécie modelo na 
avaliação da qualidade ambiental.

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

Fig. 19 - Secções de tecido hepático de Crocidura russula mostrando: (A, B) 
apoptose, (C, D) degeneração e necrose, (E) parênquima com vacuolização 
e (F) tecido hepático normal (escala 50 µm) (in Sanchez-Chardi et al., 2008).
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Qualidade do Ar

Vários estudos realizados em todo o mundo concluíram que o número 
de mortes prematuras anuais devido aos efeitos da poluição atmosférica é 
consideravelmente mais elevado do que as mortes relacionadas com acidentes 
rodoviários (Chen et al., 2005; Nurkiewicz et al., 2006; Brook, 2007). Existem 
vários processos que afectam os níveis de poluição atmosférica. Um desses 
processos é a emissão dos poluentes a partir de fontes antropogénicas 
resultantes por exemplo de actividades industriais ou do tráfego automóvel. 
Porém, as emissões podem também resultar de fontes naturais, nomeadamente 
de erupções vulcânicas ou de incêndios florestais.

De entre os poluentes identificados como os mais difundidos e graves 
encontram-se as partículas, i.e. matéria particulada, que se encontram em 
suspensão na atmosfera. Estudos epidemiológicos realizados nos últimos 30 
anos revelaram uma forte relação entre exposições a curto e/ou longo prazo 
de matéria particulada e doenças cardiovasculares e cardiopulmonares, 
culminando muitas vezes em doenças oncogénicas 

Nos últimos anos tem sido dada grande relevância aos efeitos adversos 
da matéria particulada na saúde humana, tendo sido realizados vários estudos 
epidemiológicos correlacionando as partículas em suspensão com doenças do 
foro pulmonar. As exposições, a curto e/ou a longo termo, das partículas em 
suspensão causam efeitos que podem ir desde anomalias menores no sistema 
respiratório até a graves problemas oncogénicos que podem levar à morte 
precoce. 

Neste estudo, foram usados biomarcadores geneticos e o ratinho-
ruivo (Mus spretus), como bioindicador, contribuindo para um melhor 
conhecimento do risco associado à poluição atmosférica. Foram utilizadas 
duas técnicas citogenéticas, o teste dos micronúcleos e o ensaio do cometa, que 
se revelaram boas ferramentas na avaliação dos danos genotóxicos provocados 
pelas partículas em suspensão. Foi ainda levada a cabo análise de tecidos 
pulmonares e traqueais em microscopia electrónica a fim de se detectar danos 
nas populações de ratinhos-ruivos analisadas.

Como resultado (Fig. 20), verificou-se que a frequência de eritrócitos 

Estudo de caso 13: Efeitos genotóxicos em Mus spretus resultantes da 
inalação de matéria particulada
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Fig. 21 - Observações preliminares em microscopia electrónica de transmissão 
do tecido pulmonar (A) revelaram a presença de (setas) macrófagos (B e C) 
que podem conter partículas ingeridas.

policromáticos micronucleados (MNPCE) em cada 1000 eritrócitos 
policromáticos (PCE) dos animais capturados, revelaram um aumento 
significativo entre uma zona mais poluída (Paio Pires) (4,14 ± 2,23), 
considerando as concentrações de partículas inaláveis e uma zona menos 
poluída (Lourinhã) (1,10 ± 1,29).

Os resultados das observações ao microscópio electrónico de transmissão 
revelaram a presença de macrófagos contendo possíveis partículas acumuladas 
nos pulmões (Fig. 21).

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

Fig. 20 - A. Micronúcleo com coloração de laranja da acridina (seta) num 
eritrócito policromático. B. Gráfico representando o número de micronúcleos 
nas duas áreas. MNPCE/1000PCE, eritrócitos policromáticos micronucleados 
por 1000 eritrócitos policromáticos; * estatisticamente diferente da Lourinhã 
(p<0,05). 
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Com este estudo verificou-se que os animais capturados na área com 
elevadas concentrações de matéria particulada apresentaram uma percentagem 
significativamente mais elevada de anomalias genéticas do que o grupo 
capturado na área onde os índices de poluição eram mais baixos. Assim, as 
diferenças significativas entre locais de amostragem indicaram que os animais 
foram submetidos a diferentes intensidades de agentes genotóxicos. 

Estes resultados alertaram para a necessidade da monitorização da 
poluição ar.

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Cerca de 90% das espécies de mamíferos têm dimensões reduzidas (peso 
corporal inferior a 5kg) (Fleming, 1979) e englobam-se na designação genérica 
de pequenos mamíferos. As dimensões reduzidas caracterizam os mamíferos 
das ordens Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Lagomorpha e 
Rodentia. 

Trabalhos prévios indicam o extraordinário potencial deste grupo de 
mamíferos como bioindicadores, considerando a diversidade de habitats 
que ocupam, os diferentes modos de vida (e.g. semi-aquático, fossador, ou 
tipicamente endógeo) e as diferentes estratégias adaptativas que desenvolvem 
(e.g. rápida renovação das populações, hibernação torpor, necessidades 
energéticas reduzidas) para ultrapassar alterações ambientais cíclicas (e.g. 
calor, frio) ou inesperadas (e.g. fogo). Assim, o resultado de diversos estudos, 
realizados com diferentes objectivos e distintas abordagens metodológicas 
revelam que os pequenos mamíferos são excelentes barómetros do “estado de 
saúde” do ambiente por contribuírem para identificar alterações no uso do 
solo, alterações climáticas, relações interespecíficas ou a directa influência de 
actividades antrópicas.

Neste trabalho compilámos vários estudos que trouxeram novos dados 
sobre a distribuição, ecologia e evolução dos pequenos mamíferos para 
entendermos os padrões e processos subjacentes à sua biodiversidade.

Através dos estudos apresentados verificamos que a biodiversidade destes 
pequenos mamíferos é o resultado da interacção da sua história evolutiva com 
as presentes condições ambientais e ecológicas (alterações climáticas, poluição, 
desflorestações, culturas intensivas, etc.), permitindo que algumas espécies se 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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possam expandir a sua área de distribuição enquanto que outras regridem, 
devido à alteração das condições  propícias ou adversas  para o estabelecimento 
da espécie.
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Ordem Erinaceomorpha 
Erinaceus europaeus – ouriço-cacheiro
Ordem Soricomorpha
Sorex minutus – musaranho-anão-de-dentes-vermelhos
Sorex granarius – musaranho-de-dentes-vermelhos 
Neomys anomalus – musaranho-de-água
Crocidura russula - musaranho-comum; musaranho-de-dentes-brancos
Crocidura suaveolens - musaranho-de-dentes-brancos-pequeno
Suncus etruscus – musaranho-anão-de-dentes-brancos
Galemys pyrenaicus – toupeira-de-água
Talpa occidentalis - toupeira 
Ordem Chiroptera 
Rhinolophus ferrumequinum – morcego-de-ferradura-grande
Rhinolophus hipposideros – morcego-de-ferradura-pequeno
Rhinolophus euryale – morcego-de-ferradura-mediterrânico
Rhinolophus mehelyi – morcego-de-ferradura-mourisco
Myotis bechsteini – morcego de Bechstein
Myotis myotis - morcego-rato-grande
Myotis blythii – morcego-rato-pequeno
Myotis nattereri – morcego-de-franja
Myotis emarginatus – morcego-lanudo
Myotis mystacinus – morcego-de-bigodes
Myotis daubentonii – morcego-de-água
Pipistrellus pipistrellus – morcego-anão
Pipistrellus nathusii – morcego de Nathusius
Pipistrellus kuhlii – morcego de Kuhl

ANEXO I - Lista de Pequenos Mamíferos de Portugal
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Pipistrellus maderensis- morcego da Madeira
Pipistrellus pygmaeus – morcego-pigmeu
Hypsugo savii – morcego de Savi
Nyctalus leisleri – morcego-arborícola-pequeno
Nyctalus azoreum – morcego dos Açores
Nyctalus noctula – morcego-arborícola-grande
Nyctalus lasiopterus – morcego-arborícola-gigante
Eptesicus serotinus – morcego-hortelão
Barbastella barbastellus – morcego-negro
Plecotus auritus – morcego-orelhudo-castanho
Plecotus austriacus – morcego-orelhudo-cinzento
Miniopterus schreibersii – morcego-de-peluche
Tadarida teniotis – morcego-rabudo
Ordem Lagomorpha 
Oryctolagus cuniculus – coelho-bravo
Lepus granatensis - lebre
Ordem Rodentia
Sciurus vulgaris – esquilo
Arvicola terrestris – rato-dos-lameiros
Arvicola sapidus – rato-de-água
Microtus cabrerae - rato-de-cabrera
Microtus arvalis – (s/ nome vernáculo em português)
Microtus agrestis – rato-do-campo-de-rabo-curto
Microtus lusitanicus – rato-cego
Microtus duodecimcostatus – rato-cego-mediterrânico
Apodemus sylvaticus - rato-do-campo; ratinho-do-campo
Rattus rattus – rato-preto; ratazana-preta
Rattus norvegicus – ratazana; ratazana-castanha
Mus (musculus) domesticus – rato-caseiro; ratinho-caseiro
Mus spretus – rato-das-hortas; ratinho-ruivo
Eliomys quercinus - leirão


