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Resumo 

 

A salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) é uma espécie da família 

Salamandridae, com estatuto de conservação Vulnerável. É uma espécie endémica da 

Península Ibérica, estando restrita à parte noroeste. Habita margens de ribeiros de 

água corrente de zonas montanhosas. A sua época reprodutiva em Portugal 

concentra-se entre maio e novembro, utilizando frequentemente minas para o 

acasalamento e postura dos ovos. 

A área de estudo localiza-se na Serra de Santa Justa, em Valongo, pertencente ao 

sítio Rede Natura 2000. Os locais escolhidos para se fazerem as amostras foram três: 

duas minas (mina do Inferno e mina das Águas Férreas) e um pequeno túnel artificial 

na Ribeira da Silveirinha. 

O trabalho de campo decorreu entre outubro de 2012 e julho de 2013, recolhendo-se 

amostras do número de ovos, número de larvas e contagem e marcação de adultos 

por corte de dedos. 

Foram utilizadas técnicas de marcação-recaptura para se poder estimar o tamanho da 

população. Os dados obtidos foram depois analisados recorrendo ao programa 

computacional MARK, utilizando o modelo de Jolly-Seber. O estudo tem como 

principal objetivo perceber qual o tamanho atual da população de Chioglossa lusitanica 

nas Serras de Valongo, a sua dinâmica ao longo do ano e avaliar a sua evolução 

comparativamente a estudos feitos em 1970 e no início da década de 2000.  

O número máximo de ovos foi registado no mês de novembro, na mina B, enquanto o 

número máximo de larvas foi na mina A no mês de fevereiro. Ao longo do estudo 

foram marcadas 341 salamandras, com um maior número de capturas para a mina A, 

e um máximo no mês de outubro. A população de salamandras-lusitânicas foi 

estimada para um número de 1551 indivíduos. 

Comparando o número de salamandras encontradas neste estudo, com estudos feitos 

em anos anteriores conclui-se que o número de animais se encontra abaixo do 

esperado, sendo importante aprofundar as suas causas em estudos posteriores. 

. 
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Abstract 

 

The golden-stripped salamander (Chioglossa lusitanica) belongs to the Salamandridae 

family, and has the conservation status of Vulnerable. It’s an endemic species of the 

Iberian Peninsula, being restricted to the Norwest part. It inhabits shores of streams of 

running water in mountainous areas. It’s reproductive season concentrates in Portugal 

between May and November, frequently using mines for mating and egg posture. 

The study area is located in Serra de Santa Justa, Valongo, belonging to the site 

Natura 2000 network. The sites chosen for sampling were three:  two mines (Inferno 

mine and Águas Férreas mine) and a small tunnel in Ribeira da Silveirinha. 

The field work occurred between October 2012 and July 2013, and were taken 

samples of the egg number, number of larvae and the adult specimens were counted 

and marked using toe-clipping. Marking-recapture techniques were used to estimate 

the population size. The obtained data were then analysed using the program MARK, 

using the Jolly-Seber model.  

The study aims to realize what the current population size of Chioglossa lusitanica in 

Serras de Valongo is, its dynamics during the year and evaluate its evolution 

comparatively to studies made in 1970 and at the beginning of the decade of 2000. 

The maximum number of eggs was record in November, at mine B, while the maximum 

number of larvae was at mine A in February. During the study were marked 341 

salamanders, with a greater number of captures in mine A, and a maximum in October. 

The golden-striped salamander population was estimated for a number of 1551 

individuals. 

Comparing the number of encountered salamanders in this study with those found in 

other studies, it is concluded that the number of animals is below the expected one, 

and it’s important trying to understand the reasons to why the number is lower in further 

studies.  
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1. Introdução 

 

1.1. Descrição da espécie 
 

A salamandra-lusitânica, Chioglossa lusitanica Bocage 1864, é uma espécie 

pertencente à família Salamandridae. Apresenta o estatuto de conservação Vulnerável 

(VU), tanto em Portugal como em Espanha. (Arntzen et al., 2009) 

É uma espécie endémica da Península Ibérica, estando restrita ao noroeste da 

Península. No território nacional tem como limites a este a Serra da Estrela, a sul o rio 

Tejo, e a centro/oeste as Serras do Buçaco e da Lousã (Ferrand et al., 2001; ICN, 

2006). 

Habita margens de ribeiros de água corrente de zonas montanhosas, de clima 

temperado, com precipitação anual superior a 1000 mm e altitude inferior a 1500 m 

(Arntzen, 1981; ICN, 2006), sendo a humidade relativa e a vegetação existente nas 

margens dos ribeiros fatores essenciais para a espécie (ICN, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Distribuição da salamandra-lusitânica, Chioglossa lusitanica (adaptado de Ferrand et al., 2011). 

 

 

Os adultos apresentam um corpo delgado e uma cauda comprida, com duas riscas 

alaranjadas no dorso, que se unem numa só na cauda, e um fundo negro. Apresentam 

quatro dedos nos membros anteriores e cinco dedos nos membros posteriores.  

De acordo com Lima et al. (2000) esta salamandra tem uma longevidade na natureza 

de cerca de 10 anos, com até 8 anos de vida terrestre pós-metamórfica, e até mais 2 

anos de vida larvar. 
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Figura 2 – Salamandra lusitânica, Chioglossa lusitanica (desenho de Livro Vermelho dos Vertebrados, Cabral et al., 

2005) 

 

É uma espécie com dimorfismo sexual, em que os machos se distinguem das fêmeas 

por terem uma região cloacal mais proeminente e por estes desenvolverem, na época 

de reprodução, calosidades nupciais nas patas anteriores (Artzen, 1981; Ferrand et al., 

2001). 

Os indivíduos adultos têm atividade maioritariamente noturna, refugiando-se durante o 

dia debaixo de pedras, folhas e pequenas concavidades naturais (Artzen, 1981; 

Ferrand et al., 2001). Têm hábitos terrestres, utilizando o meio aquático para se 

refugiarem dos predadores, acasalarem e depositarem os ovos (Ferrand et al., 2001). 

Frequentemente as minas são utilizadas como locais de reprodução e estivação 

(Arntzen, 1981).  

As larvas são observadas em zonas de remanso de pequenos ribeiros de águas 

límpidas, bem oxigenadas e fundos pedregosos (ICN, 2006). O seu crescimento é 

mais lento nos meses de inverno, e sabe-se que alguns factores, como pH ácido, 

temperaturas baixas e falta de alimento afetam o crescimento das larvas (Lima et al., 

2000). 

É um anfíbio que não possui pulmões funcionais tendo por isso elevadas exigências 

ecológicas, uma vez que precisa de ambientes saturados de humidade para manter a 

pele húmida e garantir a eficiência das trocas gasosas através da pele (Ferrand et al., 

2001). 

A maturidade sexual nesta espécie é atingida por volta dos 4-5 anos, após 

metamorfose larvar (Lima et al., 2000 e Sequeira et al., 2003). A época reprodutiva 

apresenta grande variabilidade geográfica, parecendo concentrar-se em Portugal no 

período entre maio e novembro (Ferrand et al., 2001). O acasalamento dá-se em terra 

ou em águas pouco profundas. A fêmea deposita os ovos em locais húmidos e 

protegidos – em concavidades naturais nas margens dos ribeiros, sob pedras 

ligeiramente submersas ou em paredes de minas próximas de cursos de água 

(Ferrand et al., 2001). Uma postura contém em média 18 ovos. É raro encontrarem-se 

ovos junto de pequenos cursos de água, pelo contrário, nalgumas minas é comum 
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encontrarem-se milhares de ovos. As larvas eclodem depois de cerca de 6 a 9 

semanas de desenvolvimento (Ferrand et al., 2001). 

Os adultos alimentam-se de insetos, aracnídeos e moluscos de pequenas dimensões, 

que apanham projetando a sua língua pedunculada. As larvas alimentam-se de 

pequenos insetos aquáticos, moluscos e crustáceos. Os adultos desta espécie podem 

ser predados por cobras de água, lontras e grandes sapos, enquanto as larvas por 

cobras de água, larvas de libélula e escaravelhos aquáticos (Ferrand et al., 2001). 

Como mecanismo de defesa esta espécie tem a capacidade de libertar a cauda 

quando se sente ameaçada (autotomia), ficando esta a mexer-se com o objetivo de 

desviar a atenção dos predadores, enquanto a salamandra foge (Arntzen, 1981). 

Apesar de ser um processo comum nos lagartos, é bastante invulgar nos anfíbios 

(Ferrand et al., 2001). Contudo este tipo de defesa acarreta custos para a espécie, 

pois a cauda tem um papel importante na locomoção e reprodução, e esta regenera a 

um ritmo lento (Arntzen, 1981; Ferrand et al., 2001). 

Chioglossa lusitanica encontra-se em declínio continuado, quer do tamanho 

populacional quer da área de ocupação (Arntzen et al., 2009). Nas zonas litorais mais 

densamente povoadas apresentam um elevado grau de fragmentação (ICN, 2006). 

As principais ameaças a esta espécie são: a destruição da vegetação ripícola 

autóctone e áreas circundantes aos ribeiros, a poluição dos cursos de água devido à 

descarga de efluentes e uso de pesticidas e fertilizantes, a sobreexploração dos 

recursos hídricos, a regularização dos sistemas hídricos, a destruição de locais de 

reprodução, o aumento das áreas de agricultura intensiva e povoamentos de florestais 

exóticos, a urbanização desorganizada e a implementação de infra-estruturas (ICN, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Ovos no interior da mina do Inferno, serra de Valongo, em novembro de 2012. 
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Figura 4 – Larva de salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), capturada na mina do Inferno em fevereiro de 2013. 

 

 

1.2. Descrição da área de estudo 

 

A área de estudo localizada na Serra de Santa Justa, em Valongo é uma área 

montanhosa de xisto em que as encostas se encontram cobertas maioritariamente por 

vegetação estéril (Arntzen, 1981). 

Valongo é um concelho com um património natural muito importante, e apesar das 

zonas mais naturais serem dominadas por monoculturas de eucaliptos, apresenta 

algumas espécies quer da fauna quer da flora com estatuto de conservação. As Serras 

de Santa Justa e Pias, localizadas no concelho de Valongo, pertencem ao sítio da 

Rede  atura 2000 “Valongo”, designado com o objectivo de conservar as espécies 

faunísticas e florísticas, e os habitats em que elas vivem (Rede Natura 2000, 2008). 

Este sítio foi aprovado em 1997 e inclui ainda uma área que pertence a Gondomar e 

Paredes (Rede Natura 2000, 2008 e Poças). 

No âmbito de projetos co-financiados pelo Programa comunitário LIFE foram feitas 

ações de reflorestação com espécies autóctones nas Serras de Santa Justa e Pias, de 

forma a reconverter o coberto vegetal do local e devido a um incêndio ocorrido em 

Maio de 2004. Têm também sido levadas a cabo ações de reabilitação das linhas de 

água, como é o caso do Rio Ferreira e do seu afluente Rio Simão (Rede Natura 2000, 

2008; Poças). 

A classificação deste local como sítio da Rede Natura 2000 deveu-se ao fato de lá 

existirem habitats naturais e espécies que constam do anexo II da Diretiva Habitats 

(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp

Page&n_proj_id=541&docType=pdf). 
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Ocorre abundante precipitação nesta zona ao longo dos meses de outono, inverno e 

início da primavera, sendo que os meses de verão são secos (Arntzen, 1981). 

Os locais escolhidos para a recolha dos dados foram três, todos situados na Serra de 

Santa Justa: duas minas – localizadas na Ribeira do Inferno – e um pequeno túnel 

artificial construído na parte superior da Ribeira da Silveirinha.  

O Ribeiro do Inferno é um pequeno curso de água permanente e com elevada 

pendente no seu percurso de 0,3 km e que vai desaguar no Rio Simão. As minas aqui 

situadas são designadas por Mina A (Mina do Inferno) e Mina B (Mina das Águas 

Férreas), com as extensões de 105 m e 236 m, respetivamente. 

A área em que ficam as minas é rodeada por uma zona muito urbanizada, como se 

pode ver através da imagem da figura 8. 

A mina A, com uma altitude mais elevada, situa-se numa área rodeada 

maioritariamente por povoamentos de Eucalyptus sp., e perto da sua entrada passa o 

ribeiro do Inferno que a esta cota fica praticamente seco durante os meses de verão. 

Na zona inicial da mina, a apenas alguns metros da entrada foi possível observar 

outras espécies de anfíbios, como larvas de salamandra-de-pintas-amarelas 

(Salamandra salamandra) e indivíduos adultos de rã-ibérica (Rana iberica), bem como 

vários exemplares de aracnídeos, opiliões, do género Ischyropsalis. 

A mina B, situada numa zona de altitude inferior e sendo mais húmida ao longo do 

ano, com água sempre a sair do seu interior, apresenta várias espécies vegetais na 

zona da sua entrada, como Blechnum spicant, musgos, urze (Erica sp.), giesta 

(Cytisus striatus) e Frangula alnus. 

Também foram vistos várias exúvias de libelinhas na zona da entrada da mina, e 

também no seu interior, adultos de Calopteryx haemorrhoidalis, vários exemplares 

adultos de rã-ibérica (Rana iberica) e de tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Fotografia da entrada da mina A. 
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Figura 6 – Fotografia do interior da mina B. 

 

A Ribeira da Silveirinha é uma ribeira semipermanente a uma altitude média de cerca 

de 200 m, na Serra de Santa Justa em Valongo, que, apresenta pequenas represas e 

cascatas que alteram ao longo do seu curso, acabando por ir desaguar no Rio Ferreira 

(Arntzen, 1981; Lima et al. 2000). A represa e túnel que se encontram na parte 

superior da Ribeira foram construídos pelo Homem com pedras achatadas de xisto, 

quer nas paredes quer no teto, que assentam umas sobre as outras (Arntzen, 1981). A 

ribeira atravessa plantações de Eucalyptus sp., plantadas no fim dos anos 70 (Lima et 

al., 2000). As margens estão densamente cobertas por Acacia sp., Bechum spicante, 

Osmunda regalis e Rubus sp. (Lima et al., 2000). 

À entrada do túnel foi possível observar outras espécies de anfíbios, nomeadamente 

larvas de salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), e um exemplar 

de tritão-de-ventre-laranja (Lissotrition boscai). 

Este trabalho tem como principal objetivo perceber qual é o tamanho atual da 

população de Chioglossa lusitanica nas Serras de Valongo, a sua dinâmica ao longo 

do ano e avaliar a sua evolução comparativamente com estudos efetuados em finais 

da década de 1970 (Arntzen et al., 1981) e início da década de 2000 (Lima et al., 

2000; Soares & Sequeira, dados não publicados). 

 

 

1.3. Estudos de marcação-recaptura 

 

A Ecologia de populações é uma área que se dedica, entre outros aspetos, ao estudo 

da abundância dos animais e dos fatores que a afetam (Pollock et al., 1990). Existem 
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vários métodos e modelos que permitem estimar parâmetros populacionais para 

populações naturais, que são depois usados para tentar perceber o estado e dinâmica 

das populações (Pollock et al., 1990). 

Um dos métodos mais usados para estimar abundâncias de populações é método de 

captura-marcação-recaptura, uma vez que é considerado um dos métodos indiretos 

mais precisos (Weddeling et al., 2004). Neste tipo de estudos o que se faz é amostrar 

a população em análise várias vezes. Em cada amostra todos os animais não-

marcados apanhados são marcados de forma individual e libertados em seguida. Para 

os animais já marcados anota-se a sua captura e também são libertados logo a seguir. 

Quando alguns animais são feridos na captura ou são necessários para outro tipo de 

estudo os indivíduos não são libertados de novo, sendo registados como “perdas em 

captura” (Pollock et al., 1990). 

Podem ser utilizadas marcações que diferenciam animais marcados em ocasiões 

(amostras) diferentes, ou marcações que permitam distinguir os animais de forma 

individual. O tipo de marcação utilizada depende da espécie em estudo podendo ser 

marcações mais ou menos invasivas, como por exemplo o uso de anilhas em aves, 

colares nalgumas espécies de mamíferos, corte de barbatanas em peixes e corte de 

dedos em répteis e anfíbios. 

Os métodos de captura-marcação-recaptura foram desenvolvidos especificamente 

para populações abertas ou populações fechadas, pelo que é importante distinguir o 

tipo de população em estudo. A definição de populações abertas implica a ocorrência 

de adições (nascimentos e/ou imigrações) e deleções permanentes (mortes e/ou 

emigrações) da população durante a época de estudo (Pollock et al., 1990; 

Henderson, 2003; Amstrup, 2005). Já uma população fechada é aquela em que não 

ocorrem adições nem deleções permanentes durante a época de estudo, isto implica 

que o tamanho da população se mantem constante. Em nenhum destes casos são 

permitidas entradas ou perdas temporárias (Pollock et al., 1990; Amstrup, 2005). 

Em casos em que os estudos são feitos por períodos de tempo mais longos não se 

pode assumir que a população é fechada, então trabalha-se os dados como sendo de 

uma população aberta, como é o caso da população em estudo. 

A informação sobre a recaptura dos animais marcados é usada para calcular as taxas 

de sobrevivência. Para estimar o tamanho populacional e o número de animais que 

entram na população (recrutamento) é necessária a informação sobre a recaptura dos 

animais marcados e também informação sobre comparação de números de animais 

marcados e não-marcados que são capturados em cada amostra. 

O modelo básico para estudos de captura-marcação-recaptura em que a população é 

aberta é o modelo de Jolly-Seber. Este modelo permite estimar o tamanho da 
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população em cada período de amostragem e também as taxas de sobrevivência e o 

número de nascimentos nos intervalos entre amostras (Pollock et al., 1990; Amstrup, 

2005). 

Existem diversos programas computacionais para calcular as estimativas dos 

parâmetros de interesse de acordo com o modelo de Jolly-Seber, como o JOLLY 

desenvolvido por Pollock et al. (1990), o POPAN desenvolvido por Arnason e Schwarz, 

ou o MARK desenvolvido por White (Pollock et al.,1990; Amstrup, 2005). 

Para que os resultados não sejam muito enviesados e para que o modelo seja válido é 

necessário cumprir certos pressupostos (Amtrup, 2005): 

1. Todos os animais vivos na população numa dada amostra têm a mesma 

probabilidade de serem apanhados nessa amostra (igual captura); 

2. Todos os animais marcados vivos na população numa dada amostra têm a 

mesma probabilidade de sobrevivência até à próxima amostra; 

3. Os animais marcados não perdem as marcas e estas não são negligenciadas; 

4. Os períodos de amostragem são curtos; 

5. Toda a emigração da população é permanente. 
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2. Metodologia 

 

2.1 Recolha de informação 

 

O trabalho de campo decorreu entre outubro de 2012 e julho de 2013, sendo cada 

local amostrado uma vez por mês. No entanto, como nos meses de janeiro e março de 

2013 não foi possível fazer visitas às minas devido às fortes chuvas decorridas ao 

longo desses meses que tornou impossível entrar nas mesmas, o número total de 

amostragens foi de 8 distribuídas ao longo de 10 meses, não sendo o intervalo entre 

amostragens sempre uniforme. Entre outubro de 2012 e dezembro de 2012 (amostras 

1 a 3) o intervalo entre amostras foi 1 mês. Entre dezembro de 2012 (e fevereiro de 

2013 (amostra 3 4) e entre fevereiro e abril de 2013 (amostra 5) o intervalo foi de 2 

meses, voltando novamente a ser de 1 mês entre abril e julho de 2013 (amostras 5 a 

8). 

Foram recolhidos dados sobre o número de ovos e de larvas, bem como o número, 

localização e sexo dos adultos de Chioglossa lusitanica. 

Para se proceder à contagem dos ovos recorreu-se à utilização de máquina fotográfica 

(Nikon D5000), pois os ovos estavam muitas vezes postos em zonas de difícil acesso 

e a sua contagem direta era complicada, muito demorada e mais suscetível a erros de 

contagem do que a contagem através de fotografias. Além da quantidade de ovos ser 

muito elevada (um máximo de 3283 para a Mina B no mês de Novembro), a sua 

contagem, nalguns casos, implicava deslocar ou retirar as pedras onde eles estavam, 

correndo-se assim o risco de os destruir quando se voltava a pôr a pedra no local e até 

de provocar ferimentos nos indivíduos adultos e larvas que muitas vezes também se 

encontravam nos mesmos locais. 

A contagem de larvas foi feita no local, através de visualização direta. 

Já em relação aos adultos, estes eram recolhidos à vez e, caso ainda não 

apresentassem uma marcação, procedia-se à identificação do sexo e marcação 

individual através do corte dos dedos, utilizando-se um código próprio e identificativo 

(ver figura 7), sendo libertados logo de seguida no local onde foram apanhados. O 

local de amostragem (qual dos três locais, e em que divisão caso houvesse) e data em 

que foram recolhidos os exemplares foram também anotados. Quando o indivíduo 

apanhado já apresentava marcação fazia-se um registo de recaptura, identificando o 

sexo e o código individual, assim como o local e a data de recaptura. 
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Muitos indivíduos adultos encontravam-se por vezes em locais de difícil acesso, 

principalmente no interior de alguns braços das minas, em que o chão estava 

completamente coberto de pedras grandes e angulosas e com alguma altura de água. 

Como estes eram os locais onde se encontrava o maior número de ovos, era possível 

ver-se os adultos escondidos entre as pedras no local onde estavam os ovos. Para 

não perturbar demasiado os animais optou-se por não se apanharem e marcarem os 

adultos que se encontravam nestes locais a fazer postura ou a acasalarem. Por isso 

por vezes o número de animais vistos foi superior ao número de animais marcados. 

Para a criação de um código identificativo através do corte dos dedos, estabeleceu-se 

que apenas iriam ser cortados um máximo de três dedos por indivíduo e um máximo 

de dois dedos por pata, como efetuado por Arntzen (1981). Foi atribuído um número a 

cada dedo e, aplicando-se as restrições previamente mencionadas, fizeram-se as 

combinações possíveis. Sabendo que apenas se consideram três dedos em cada pata 

anterior e quatro dedos em cada pata posterior, os dedos foram numerados de um a 

três, na pata anterior esquerda começando de fora para dentro. A pata anterior direita 

foi numerada começando de dentro para fora com os números 1’, 2’ e 3’.  a pata 

posterior esquerda foram atribuídos os números 4, 5, 6 e 7 do exterior para o interior, e 

na pata direita atribuíram-se números 4’, 5’, 6’ e  ’ do interior para o exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Código de numeração atribuído aos diferentes dedos para a marcação por corte. 

 

 

O código criado foi utilizado diferenciando-se os machos das fêmeas, para que desta 

forma pudesse haver um maior número de códigos, com um menor número de cortes 

possível. Também se diferenciaram os códigos conforme os locais de captura (um 

código para as minas e outro para a Ribeira da Silveirinha), porque está comprovada a 

deslocação de indivíduos entre estas duas minas (Arntzen, 1981). 

As duas minas estudadas foram designadas Minas A (mina do Inferno) e Mina B (Mina 

das Águas Férreas), com 105 e 236 metros respectivamente. A mina A tem como 

coordenadas  41º10’50,1 ’’ W8º29’1 ,  ’’ (com precisão de 5 metros) e situa-se a 

uma altitude de 254 metros. Encontra-se situada na parte superior do Ribeiro do 
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Inferno, é mais seca, apresentando várias ramificações, designadas por braços: um 

braço logo ao início à esquerda (braço 1), o troço principal mais à frente ramifica-se 

em três braços, da esquerda para a direita, designados por braços 2, 3 e 4.  

A mina B, também conhecida como mina das Águas Férreas (Sequeira et al., 2003), 

tem como coordenadas  41º10’55,04’’ W8º29’12,1 ’’, e uma altitude de 1 8 metros. 

Situa-se na parte inferior do mesmo ribeiro, com entrada na margem esquerda do 

ribeiro. Encontra-se permanentemente com água, apresentando uma temperatura quer 

do ar quer da água relativamente constante ao longo do ano, entre 15-16º C e os 14º 

C respetivamente (Sequeira et al., 2003). Também apresenta diversas ramificações. A 

cerca do meio da mina o troço principal ramifica-se em 3 braços, da esquerda para a 

direita designados por braços 1, 2 e 3. 

Além destas duas minas, há outra mina na mesma zona que se pretendia incluir no 

estudo – a mina do Sardão mas não foi possível visitá-la pois a sua entrada 

encontrava-se impedida devido a uma derrocada do teto. 

Na Ribeira da Silveirinha foram igualmente feitas visitas mensais, com início em 

outubro, sendo neste caso possível fazer visitas nos meses de janeiro e março, ao 

contrário do que aconteceu nas minas. No entanto, apenas foram vistos no total 10 

indivíduos adultos, dos quais apenas foi possível capturar dois, no mês de outubro. 

Nos meses seguintes não se viram mais salamandras e por essa razão não existem 

resultados relativos à Ribeira da Silveirinha, pois não foi possível fazer os cálculos 

apenas com uma amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Fotografia aérea dos 3 locais iniciais de amostragem, através do Google Earth. 
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2.2 Tratamento de dados 

 

Os dados relativos ao número de ovos depositados nas minas e o número de larvas lá 

encontradas foram organizados numa tabela de Excel 2010, onde foram também 

produzidos os respetivos gráficos, de forma a ilustrar a evolução do número de ovos e 

larvas ao longo do tempo, bem como qual das minas apresenta maior abundância e 

qual a altura em que se verifica um máximo para cada local. 

Antes de se proceder à análise dos dados dos indivíduos adultos, fez-se uma 

comparação do número de salamandras observadas neste estudo e em anos 

anteriores. 

Para esse efeito foram usadas contagens de salamandras nas minas entre 1999 e 

2010 no âmbito de um projecto de monitorização das minas realizadas pelo CIBIO 

para a Câmara Municipal de Valongo (Soares & Sequeira, dados não publicados). 

Estas contagens foram efetuadas apenas em alguns meses (normalmente em maio, 

junho, setembro, outubro e novembro) mas nem sempre no mesmo conjunto de 

meses. Assim, optou-se por fazer a comparação numérica apenas para as contagens 

feitas para o mês de outubro. 

Em relação à Ribeira da Silveirinha existem dados de contagens para o ano de 1977 

para os meses de setembro a novembro e de março a maio e junho (Arntzen, 1981) e 

para os anos de 1994/1995, para os meses de setembro a dezembro e de abril a julho 

(Lima, 1995).  

Para se proceder à análise dos dados sobre as salamandras adultas, recolhidos ao 

longo dos 10 meses de estudo, recorreu-se ao programa MARK (para Windows), 

desenvolvido por Gary White. Este programa é utilizado para análise de dados de 

estudos de captura-marcação-recaptura e fornece estimativas de parâmetros a partir 

do reencontro de animais marcados. 

A unidade básica de análise de dados é o histórico de captura de cada animal, que é 

constituído por uma sequência de 0s e 1s que indicam quando um determinado foi 

capturado ao longo do estudo (0 indicando que não foi visto na amostragem em 

questão e 1 que foi visto). Por exemplo, o histórico de capturas 01100100 indica que o 

animal foi capturado pela primeira vez na segunda amostragem, foi recapturado na 

terceira e sexta amostragens, não sendo capturado nas restantes. 

O fato de o animal apresentar o registo de 0 no seu histórico de captura para uma 

dada amostragem pode significar duas coisas: o animal morreu, ou sobreviveu e não 

foi visto (podendo-se ter mantido na zona ou migrado para outra área). Da mesma 

forma, a situação do animal antes da primeira vez que é capturado também não se 
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conhece. No exemplo anterior, o animal podia estar presente na população antes da 

primeira amostragem e não ter sido visto, ou apenas ter entrado na população em 

estudo entre as duas primeiras amostragens. 

Ao longo do estudo foram marcadas 341 salamandras, por essa razão o código 

utilizado para o tratamento de dados, para identificar cada salamandra é composto 

pelas iniciais CL e um número de 3 algarismos que varia entre 001 e 341 (exemplo: 

salamandra CL001).  

Num livro do Excel foi criada uma tabela com um campo para o código individual, 8 

campos, cada um correspondendo a uma amostragem, e um campo que corresponde 

à frequência de um determinado histórico (que neste caso é sempre 1, pois os dados 

necessários para análise, e inseridos no Excel, são os históricos de capturas 

individuais). Os campos das amostras foram preenchidos com 1s e 0s, conforme o 

animal a que corresponde o código (linha) tenha sido capturado/recapturado para uma 

determinada amostra ou não, respetivamente. Utilizando-se no fim a função 

“concatenar”, para juntar todos os valores correspondentes a um animal apenas numa 

célula. Assim obtemos por exemplo o histórico de captura “/*CL001*/10000000 1;”. 

Este conjunto de células que depois foi copiada para uma página de Notepad++ e 

guardada sob a forma de ficheiro .inp, que serve de input ao dados no MARK. 

Existem várias formas usadas pelo MARK para estimar a abundância e parâmetros 

relacionados: o POPAN, o recrutamento de Link-Barker, o recrutamento de Pradel, o 

Burnham JS e o Pradel-λ. Todos estes modelos são parametrizações ligeiramente 

diferentes dos processos da população subjacentes, e todos são assimtoticamente 

equivalentes na medida em que devem dar aproximadamente as mesmas estimativas 

de abundância e parâmetros relacionados. 

Das formas baseadas em Jolly-Seber oferecidas pelo MARK, apenas o POPAN e o 

Burnham JS permitem estimar a abundância. Como o interesse deste estudo é estimar 

a abundância (tamanho da população), e a implementação do modelo de Burnham JS 

no MARK muitas vezes não converge e não é recomendada (White 2013), optou-se 

por se recorrer ao POPAN. 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – Modelo de parametrização de POPAN de experiências de Jolly-Seber. pᵢ representa a probabilidade de captura 

na ocasião i; Φᵢ representa a probabilidade de um animal sobreviver entre a ocasião i e i+1; bᵢ representa a 

probabilidade que um animal da superpopulação (N) tem de entrar na população entre i e i+1 e sobreviver até à altura 

da próxima amostragem i+1. (adaptado de White 2013) 
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Na parametrização de Schwartz & Arnason (1996), implementada primeiro no 

programa computacional POPAN e agora também implementada no MARK, é 

postulada a existência de uma superpopulação da qual fazem parte todos os animais 

que alguma vez irão nascer na população. 

O número total de animais que estão em algum momento presentes na população em 

estudo, ou seja, o tamanho da superpopulação, é dado por: 

                  

Bᵢ corresponde ao valor esperado e é dado por E(Bᵢ) = Nbᵢ. Os parâmetros bᵢ são 

referidos no MARK como probabilidades PENT (probabilidade de entrada). O MARK 

calcula o parâmetro b0, ou seja a probabilidade de entrada inicial, através da soma 

dos outros parâmetros bᵢ e depois subtraindo-o a 1. 

Os modelos a serem inseridos no MARK são constituídos por 3 partes: a probabilidade 

de sobrevivência (Φᵢ), a probabilidade de captura (pᵢ) e a probabilidade de entrada 

(pent). Cada uma delas pode ser modelada de forma a variar com o tempo ou então 

ser constante ao longo do tempo. Tem-se por isso um modelo mais geral, que é 

constituído por mais parâmetros, e que é completamente dependente do tempo (todas 

as suas partes constituintes variam com o tempo) – {             }.  

Antes de se comparar os diferentes modelos escolhidos é necessário confirmar que o 

modelo inicial, o mais geral, se adequa aos dados, pois todos os modelos têm 

pressupostos muito específicos sobre a adequação do modelo, que devem ser 

testados. Estes pressupostos, são conhecidos como pressupostos de Jolly-Seber e 

são (Pollock et al., 1990): 

1) Todos os animais marcados presentes na população na ocasião i têm a 

mesma probabilidade de recaptura (pᵢ); 

2) Todos os animais marcados na população imediatamente depois da amostra i 

têm a mesma probabilidade de sobrevivência até à ocasião i+1; 

3) As marcas não se perdem nem são negligenciadas; 

4) Todas as amostras são instantâneas, em relação ao intervalo entre a ocasião i 

e i+1, e cada libertação é feita imediatamente depois da amostra. 

Para se testarem estes pressupostos é necessária a realização de testes de 

goodness-of-fit (testes GOF), procedimentos de diagnóstico, ao modelo inicial.  

A diferença de adequação (desvio) entre o modelo saturado e qualquer outro modelo, 

nomeadamente o modelo mais geral, está assimtoticamente distribuída em Χ² (chi-

quadrado). No MARK, o desvio é definido como a diferença na verossimilhança 

(likelihood) entre o modelo actual e o modelo saturado, sendo que o modelo saturado 
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é o modelo em que o número de parâmetros equivale ao número de dados, e assim a 

adequação do modelo aos dados é mais perfeita (White, 2013). 

Para testar a adequação de dados a um modelo completamente dependente do tempo 

utilizou-se o programa RELEASE. Este programa gera três testes: o TEST 1, que 

serve para comparar diferenças significativas entre dois grupos (quando existe apenas 

um grupo, o RELEASE não nos dá resultados para este teste), o TEST 2, que lida com 

problemas de recaptura (ou seja o pressuposto 1), e o TEST 3, que lida com 

problemas de sobrevivência (ou seja o pressuposto 2). Os dois últimos testes testam 

violações aos dois primeiros pressupostos, que em termos de testes de goodness of fit 

são os mais importantes. 

O TEST 2 faz a pergunta “Dos animais marcados que não são vistos em i+1, mas 

vistos mais tarde, a ocasião em que são vistos difere em função de terem sido ou não 

capturados (vistos) em i?”. 

O TEST 3 é composto por duas partes, o TEST 3 SR e o TEST 3 Sm. O primeiro, o 

TEST 3 SR, quer saber se a probabilidade de um indivíduo que se sabe estar vivo em i 

ser visto novamente depende de ter sido marcado em i ou antes de i. O segundo, o 

TEST 3 Sm, quer saber se de entre os animais que são vistos novamente, a ocasião 

em que são vistos depende de terem sido marcados na ocasião i ou antes de i. 

Os resultados destes testes são apresentados em tabelas de contingência do teste 

paramétrico Χ², sendo apresentada uma tabela de contingência para cada teste a cada 

amostra. Além das tabelas, também são apresentados os valores de Χ², os graus de 

liberdade e o valor da probabilidade (P). Para saber se o teste mostra ou não 

diferenças significativas, assume-se um valor de significância de 0,05 (ou seja o teste 

é significativo, para valores de P<0,05). Outra forma de saber se existe diferença 

significativa seria comparar o valor de Χ² obtido com o valor tabelado para P=0,05, e 

caso o valor calculado (RELEASE) fosse maior do que o tabelado, então a diferença 

era significativa, podendo, neste caso, os dados não se adequarem aos pressupostos. 

O programa RELEASE também nos dá indicações sobre se existem dados suficientes 

para um determinado teste, o que permite saber se os resultados obtidos são ou não 

confiáveis. 

No caso de haver alguma falta de adequação aos dados em relação ao modelo 

saturado, o passo seguinte é ajustar (corrigir) a verossimilhança tanto do modelo geral 

como do modelo reduzido para considerar a falta de adequação entre estes dois 

modelos. 

Para ajustar a falta de adequação é necessária uma medida que quantifique a 

variação existente, que é definida como fator de inflação de variância – ĉ. Este valor 

calcula-se através da fórmula: 
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Para um modelo especificado corretamente o valor de ĉ é aproximadamente 1. 

Quando o valor é muito maior que 1 o modelo pode não ser válido e diz-se que os 

dados exibem sobre-dispersão. Caso o valor seja menor que 1 os dados exibem sub-

dispersão. 

Quando ĉ é muito menor do que 3 é relativamente seguro ajustar o valor de ĉ do 

modelo, caso isto não se verifique, o melhor é examinar de forma cuidadosa a 

estrutura do modelo, para tentar perceber a falta de ajuste. 

O programa MARK assume que o valor de ĉ é igual a 1, caso isto não se verifique, é 

necessário alterar manualmente o seu valor. 

Após o ajuste do modelo, é necessário correr os restantes modelos escolhidos e 

verificar qual destes modelos é o melhor. Quantos mais parâmetros se colocam no 

modelo, melhor é a adequação aos dados. No entanto, o facto de se adicionar mais 

parâmetros também faz aumentar a incerteza paramétrica (variância). É necessário 

tentar arranjar um equilíbrio entre precisão e adequação. Para isso utiliza-se o valor de 

AIC (acrónimo de “another information criterion”, também lido como “Akaike 

information criterion”) para comparar os diferentes modelos. O valor de AIC de um 

modelo é calculado a partir de: 

         ( ̂|     )     

Onde   é a verossimilhança do modelo (Ɵ representa o vetor dos várias estimativas 

dos parâmetros considerando os dados), e K é o número de parâmetros no modelo. 

Com o aumento da adequação dos dados também a verossimilhança aumenta, mas 

quanto maior o número de parâmetros maior a sua incerteza. O termo “2k” é a 

penalização para o número de parâmetros. À medida que k aumenta, a 

verossimilhança diminui, mas isso é equilibrado pela penalização de adicionar o termo 

“2k”. Sendo assim, escolhe-se o modelo com o valor de AIC mais baixo, pois 

considera-se que é o mais parcimonioso considerando os dados – melhor adequação 

com menos parâmetros. Este modelo é aquele que, dentro do conjunto analisado, se 

encontra mais próximo da realidade. 

No entanto, como o AIC pode não funcionar muito bem quando há muitos parâmetros 

em relação ao tamanho da amostra, a fórmula anterior foi corrigida para o chamado 

AICc: 

          ( ̂|     )     
 

     
  

Nesta fórmula utilizada pelo MARK os valores de AICc são calculados de forma 

automática pelo programa e apresentados numa tabela juntamente com outros 
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valores. Como os valores de AIC e AICc convergem quando a amostra é grande, 

pode-se usar sempre o valor de AICc.  

Além do valor de AICc para cada modelo o MARK também calcula o peso do AIC (ωi) 

para cada modelo, que é a probabilidade de um determinado modelo i ser o melhor no 

conjunto de modelos escolhidos (mais próximo da realidade), bem como diferença de 

AIC entre um determinado modelo i e o modelo com o valor de AIC mais baixo (ΔAIC). 

O valor de ωi é na verdade uma razão de verossimilhança, e a soma dos valores de ω 

de cada modelo dá 1. Quanto maior for o valor de ΔAIC menos plausível é o modelo i 

de ser o melhor modelo a representar o modelo verdadeiro. 

Quando a diferença entre AIC de dois modelos (ΔAIC) é menor do que 2, é razoável 

assumir que os dois modelos têm aproximadamente o mesmo peso nos dados; caso a 

diferença esteja entre 2 e 7, existe algum suporte para afirmar que há uma diferença 

real entre os modelos; e caso a diferença seja superior a 7 então existem fortes 

evidências que suportem a diferença entre os modelos. 

No entanto ao serem consideradas apenas as estimativas de um determinado modelo 

não se tem em conta a sua incerteza. Como esta incerteza existe, ela é considerada 

através do cálculo da média dos modelos. Calcula-se um valor médio para um 

parâmetro Ɵ através da média de todos os modelos do conjunto escolhido com 

elementos comuns na estrutura do parâmetro, pesada pelo peso do AIC do modelo 

(White, 2013): 

   ( ̂)   ̂̅  ∑      

 

   

 

A precisão de um estimador deve ter dois componentes de variância: a variância 

condicionada pela amostragem,      ̂      considerando o modelo i e a variância 

associada com a incerteza do modelo escolhido. O desvio padrão de um determinado 

modelo é então condicional a esse modelo. Para se calcular a precisão de um 

determinado estimador, é necessário calcular o desvio padrão que não seja 

condicionado por um modelo, chamado desvio padrão incondicional. 

   ̂  √     ̂  

Este valor é calculado pelo MARK a partir da variância, que por sua vez é calculada 

por: 

   ( ̂̅)  ∑       ( ̂ |  )    ̂   ̂̅

 

   

    

Este estimador da variância incondicional é a soma da variância condicionada pela 

amostragem e variação das estimativas ao longo dos R modelos.  
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Para se saber a precisão de um estimador o que interessa é o desvio padrão 

incondicional, pois considera a variação específica dos modelos e a variação que 

resulta da incerteza da escolha do modelo. 

O intervalo de confiança de 95% é calculado pelo MARK na escala logarítmica, e 

depois back-transformed para a escala de probabilidade real, que varia entre 0 e 1. 

Por vezes, para um determinado modelo, não é possível estimar todos os parâmetros 

devido a não-identificabilidade intrínseca ou a não-identificabilidade extrínseca. Na 

primeira situação isto deve-se a que alguns parâmetros sejam confundidos com um ou 

mais parâmetros no modelo, como é o caso dos últimos parâmetros de sobrevivência 

e de recaptura, que não podem ser identificados separadamente num modelo 

completamente dependente do tempo. Os parâmetros aqui não são identificados 

devido à estrutura do modelo. Por vezes esta não identificabilidade pode ser 

reconhecida através de desvios padrões muito grandes, ou estimativas a tender para 

1. 

No segundo caso isto deve-se ao fato dos dados serem inadequados, ou devido aos 

parâmetros serem mal estimados, aproximando-se dos limites de 0 ou 1. 

Existem problemas ao fazer a média de um parâmetro entre as estimativas dos vários 

modelos. No caso de haver modelos com parâmetros confundidos (resultantes da 

estrutura do modelo) ou modelos com parâmetros mal estimados devido aos dados, e 

tendo estes pouco ou nenhum apoio em relação aos dados, então pode-se optar por 

eliminar estes modelos e voltar a fazer a média sem estes modelos. Caso estes 

modelos com parâmetros problemáticos tenham bastante apoio de acordo com os 

dados, ou seja, tenham um peso (ωᵢ) considerável, é necessário mais algum cuidado, 

escolhendo-se neste caso fazer a média dos parâmetros bem estimados. 
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Mês Troço principal Braço1 Braço2 Braço3 Braço4 Total Troço principal Braço1 Braço2 Braço3 Total

Outubro 0 0 0 660 550 1210 0 98 1897 128 2123

Novembro 0 0 0 726 1291 2017 0 289 2681 313 3283

Dezembro 0 0 25 588 924 1537 0 125 2322 140 2587

Janeiro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fevereiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Março _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Junho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Julho 0 0 0 0 44 44 0 26 130 0 146

Total 0 0 25 1974 2809 4808 0 538 7030 581 8139

Mina A Mina B
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3. Resultados 

 

3.1 Contagens de ovos 

 

As tabelas 1 e as figuras 10 e 11 fornecem informações sobre os resultados do 

número de ovos encontrados durante o período de estudo, isto é 8 amostragens entre 

outubro de 2012 e julho de 2013, nas minas A e B. Não existem dados relativos aos 

meses de janeiro e março de 2013, pois nestes meses não foi possível recolher 

amostras devido à elevada precipitação e excesso de água nas minas. Através da 

análise da tabela e dos gráficos seguintes podemos ver que a mina que apresentou 

maior quantidade de ovos foi a mina B, com um total de 8139, enquanto na mina A 

foram contados 4808 ovos. 

 

Tabela 1 – Número de ovos encontrados ao longo do período de amostragem, nas minas A e B. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Gráfico representativo do número de ovos encontrados na Mina A. 
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Figura 11 – Gráfico representativo do número de ovos encontrados na Mina B. 

 

 

A mina B apresentou um máximo de ovos no mês de novembro (amostra 2), com 3283 

ovos depositados no seu interior. A zona com maior quantidade de ovos correspondeu 

ao braço 2, encontrando-se ovos em todas as zonas excepto no troço principal. 

A mina A apresentou um número máximo de ovos também no mês de novembro, com 

2017 ovos depositados. A zona que apresentou maior quantidade de ovos 

correspondeu ao braço 4, sendo que o braço 3 também tinha bastantes ovos. No 

entanto, não se encontraram ovos nem no troço principal, nem no braço 1, sendo que 

no braço 2 apenas foram encontrados 25 ovos no mês de dezembro (amostra 3). 

Em ambas as minas apenas se encontraram ovos depositados no seu interior nos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 e depois em julho de 2013, não se 

encontrando nos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2013. 

Na Ribeira da Silveirinha não foram encontrados quaisquer ovos. 

 

 

3.2 Contagem de larvas 

Na tabela 2 e figuras 12 e 13 podemos ver os resultados relativos ao número de larvas 

encontradas no interior das minas A e B, durante os meses de outubro de 2012 até 

julho de 2013, com excepção dos meses de janeiro e março de 2013. 
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Mês Troço principal Braço1 Braço2 Braço3 Braço4 Total Troço principal Braço1 Braço2 Braço3 Total

Outubro 23 0 0 0 30 53 0 26 34 0 62

Novembro 20 0 0 5 77 102 0 83 90 0 173

Dezembro 41 0 0 55 638 734 0 155 0 0 155

Janeiro  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Fevereiro 53 0 8 47 232 340 34 29 131 1 195

Março  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Abril 5 0 4 24 14 47 2 2 0 0 4

Maio 21 0 0 0 21 42 0 0 0 0 0

Junho 19 0 0 0 15 34 0 0 0 0 0

Julho 26 0 0 0 29 55 0 0 0 0 0

Mina A Mina B

23 20 
41 
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Tabela 2 – Número de larvas encontradas ao longo dos 10 meses, nas duas minas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 – Gráfico sobre o número de larvas encontradas na Mina A. 
 

 

Através da análise da tabela 2 e dos gráficos representados nas figuras 12 e 13 

podemos ver que a mina que apresenta maior número de larvas é, ao contrário do que 

ocorre com os ovos, a Mina A.  

Na mina A o número máximo de larvas encontradas numa amostra, corresponde ao 

mês de dezembro (amostra 3), com 734 larvas encontradas no seu interior, sendo que 

a zona com maior número de larvas corresponde ao braço 4. Não foram encontradas 
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quaisquer larvas no braço 1, e o braço 2 é aquele com um número de larvas 

encontradas mais reduzido ao longo do período em estudo. Nesta mina foram 

encontradas larvas em todos os períodos de amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Representação gráfica do número de larvas encontradas na mina B. 

 

Na mina B por sua vez, o número máximo de larvas encontradas numa amostra 

corresponde ao mês de fevereiro (amostra 4), com 195 larvas encontradas no seu 

interior. As zonas com maior número de larvas correspondem aos braços 1 e 2, sendo 

que no braço 3 nunca foram encontradas larvas, com a exceção do mês de fevereiro, 

em que se encontrou apenas uma. Nesta mina apenas se encontraram larvas nos 

meses de outubro a abril, não se tendo encontrado nenhuma nos meses de maio, 

junho e julho. 

Para a Ribeira da Silveirinha também não foram encontradas larvas. 

 

 

3.3 Contagens de salamandras adultas 

 

Nas duas minas em estudo foram observadas um total de 582 salamandras e 

marcadas um total de 341 salamandras adultas ao longo dos 10 meses de 

amostragem, sendo 176 capturadas na mina A e 165 na mina B. 

Na Ribeira da Silveirinha foram feitas visitas mensais, com início em outubro, sendo 

neste caso possível fazer visitas nos meses de janeiro e março, ao contrário do que 
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aconteceu nas minas. No entanto, apenas foram vistos no total 10 indivíduos adultos, 

dos quais apenas foi possível capturar dois, no mês de Outubro. Nos meses seguintes 

não se viram mais salamandras e por essa razão não existem resultados relativos à 

Ribeira da Silveirinha, pois não foi possível fazer os cálculos apenas com uma 

amostra. 

Não se encontraram juvenis no interior das minas ou na Ribeira da Silveirinha em 

qualquer das amostras feitas. 

É possível comparar o número de salamandras obtido neste estudo com contagens de 

anos anteriores, entre 1999 a 2010 (Soares & Sequeira, dados não publicados). Além 

dos dados para a mina do Inferno e a mina das Águas Férreas existem contagens (de 

1999 a 2010) para um terceira mina, a mina do Sardão. 

Na figura 14 ilustra-se o número de salamandras observadas para o período 1999-

2010 e 2012 durante o mês de outubro (com exceção para os anos 2002, 2006, 2009 

e 2010, pois só havia dados relativos ao mês de setembro ou de novembro e 2008 

para o qual não existiam dados), na mina A. 

Através da sua análise verifica-se que o ano de maior abundância foi o ano de 2004, 

com 280 indivíduos, tendo-se seguido alguns anos com contagens muito baixas, 

subindo novamente em 2009, 2010 e 2012, embora com valores abaixo do valor 

médio das contagens entre 1999 e 2004. 

A contagem relativa ao presente estudo de 146 animais encontra-se dentro da média 

das observações para anos anteriores, considerando que há 7 anos (1999, 2002, 

2005, 2006, 2007, 2009 e 2010) cuja contagem é menor, e apenas 4 em que a 

contagem é superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Contagem de salamandras desde 1999 a 2010, e 2012 na mina do Inferno (A). 
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A figura 15 representa o número de salamandras adultas observadas na mina das 

Águas Férreas (B) também no mês de outubro (também com as exceções de 2000, 

2001, 2002, 2006, 2009 2010 em que o mês considerado foi setembro ou novembro), 

durante os anos de 1999 a 2010 e em 2012.  

Na mina das Águas Férreas o ano em que foi observado maior número de 

salamandras adultas foi em 2003, com 272 animais, sendo os anos de 2005 e 2006 

aqueles em que o número de salamandras para a mesma altura do ano é menor (17 e 

26 respetivamente). 

O número de salamandras encontradas neste estudo, foi de 121 para o mês de 

outubro, encontra-se também dentro da média, considerando que dos restantes 12 

anos, 6 apresentam contagens bastante inferiores e outros 6 apresentam contagens 

superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Contagem de salamandras desde 1999 a 2010 e 2012, na mina das Águas Férreas. 

 

A figura 16 representa o número de salamandras observadas também no mês de 

outubro (novamente com algumas exceções, em que o mês considerado foi setembro 

ou novembro), durante os anos de 1999 a 2010 na mina do Sardão, mina que não foi 

possível incluir neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Contagem de salamandras desde 1999 a 2010 na mina do Sardão. 
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A mina do Sardão apresenta maior número de salamandras para o ano de 2003, mas 

sempre em menor número do que as outras duas minas. 

Não existem dados relativos a 2012 para esta mina, pois não foi possível fazer visitas 

durante o presente estudo, considerando que a entrada da mina se encontrava tapada 

por sedimentos. 

O número total de salamandras capturadas para cada mês é mostrado no gráfico da 

figura 17, tendo-se detetado um máximo no mês de outubro com 147 animais 

marcados. 

Observou-se uma descida do número de salamandras de outubro até dezembro, não 

se observando qualquer exemplar no mês de fevereiro, voltando a aparecer no mês de 

abril e aumentando gradualmente até ao mês de julho. Apesar de nos meses de 

janeiro e março não ter sido possível realizar amostragens, devido às condições 

meteorológicas que não permitiram a entrada nas minas, dada tendência do gráfico, é 

bastante provável que não se encontrassem salamandras adultas nos seus interiores, 

ou apenas em número muito residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Gráfico sobre o número total de adultos marcados no interior das duas minas. 

 

 

No gráfico da figura 18 está representada a comparação entre o número de machos e 

fêmeas encontrados e marcados nas minas ao longo do estudo. Verifica-se que o 

número de machos é muito superior ao das fêmeas no primeiro mês de amostragem 
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(122 machos e apenas 25 fêmeas em outubro). O número de machos encontrados nas 

minas desce para apenas 14 no mês de novembro, igualando-se ao número de 

fêmeas, e em dezembro apenas se encontrou 1 macho e 2 fêmeas. Não se voltam a 

encontrar salamandras até abril, altura em que apenas se encontrou 1 macho. Em 

maio encontram-se mais machos do que fêmeas (18 machos e 10 fêmeas), sendo que 

em junho e julho o número de fêmeas supera largamente o dos machos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Machos vs. fêmeas encontrados no interior das minas. 

 

 

Considerando que existem duas possibilidades para cada uma das três partes de um 

modelo – ou varia com o tempo ou é constante ao longo do tempo – temos 8 modelos 

possíveis para analisar. O modelo mais geral é aquele em que as probabilidades de 

sobrevivência (Φ), de recaptura (p) e de entrada na população (pent) dependem do 

tempo, ou seja p(t)Φ(t)pent(t).  

Além deste modelo temos também os modelos: p(t)Φ(t)pent(.), p(t)Φ(.)pent(.), 

p(t)Φ(.)pent(t), p(.)Φ(t)pent(t), p(.)Φ(t)pent(.), p(.)Φ(.)pent(t) e p(.)Φ(.)pent(.). No 

entanto, os modelos que consideram a probabilidade de entrada é constante ao longo 

do tempo não se adequam a este estudo, por isso não foram inseridos (após a 

realização dos testes de GOF). 

Antes de se correrem todos os modelos, primeiro introduziu-se o modelo geral, 

p(t)Φ(t)pent(t) para se proceder aos testes de goodness of fit (GOF) e ver se os dados 

se adequam ao modelo, que neste caso é o modelo de Jolly-Seber. 

Para esta análise o tipo de teste GOF utilizado foi o RELEASE. Os resultados do 

TEST 3 e os seus dois componentes apresentados pelo MARK são apresentados na 
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tabela 3, os do TEST 2 na tabela 4. Para se verificar se existe ou não diferença 

significativa, observa-se se os valores de P são maiores ou menores do que 0,05.  

 

Tabela 3. Sumário dos resultados do TEST 3 (Goodness of fit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar na tabela de resultados, o TEST 3.SR apresenta uma 

diferença significativa, com valor de P=0,0239, para um valor de Χ²=9,4458 com 3 

graus de liberdade. Pelo contrário, para o TEST 3.Sm obteve-se um valor de P=1,0000 

para um valor de Χ²=0,0000 com 2 graus de liberdade, não havendo portanto 

diferença significativa. Para o total do TEST 3 o RELEASE dá um valor total de 

P=0,0926, com Χ²=9,4458 e 5 graus de liberdade, demonstrando que de uma forma 

geral não existem problemas de sobrevivência e o pressuposto 2 é cumprido. No 

entanto verifica-se alguma falta de ajuste, pois o resultado do TEST3 SR mostra 

diferenças significativas. 

 

Tabela 4. Sumário dos resultados do TEST 2 (Goodness of fit). 

 

 

 

 

 

 

Para o TEST 2, o RELEASE deu um valor total não significativo (P=0,2722), para um 

valor de Χ²=2,6023 com 2 graus de liberdade, não existindo portanto problemas de 

recaptura, e sendo o primeiro pressuposto cumprido. 

A última tabela (tabela 5) de resultados dada pelo RELEASE apresenta a soma dos 

valores de Χ² dos testes anteriores (TEST 3 + TEST 2) e dos respetivos graus de 
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liberdade, onde também podemos verificar que a diferença não é significativa 

(P=0,0990). Por isso, de uma forma geral existe adequação dos dados ao modelo, a 

não ser pelo TEST3.SR. 

 

Tabela 5. Soma dos valores de Χ² dos TEST 2 e 3. 

 

 

 

Os valores desta tabela são necessários para calcular o valor de ĉ, através da 

utilização da fórmula:  

  
  

                  
 

       

 
      

Este valor de ĉ é bem menor do que 3, por isso o passo seguinte foi o de ajustar este 

valor, substituindo no MARK o valor de 1 por 1,72. 

De seguida inseriram-se os restantes modelos escolhidos no MARK: p(t)Φ(.)pent(t), 

p(.)Φ(t)pent(t) e p(.)Φ(.)pent(t), apresentando-se os resultados do MARK na figura 18. 

Através dela podemos ver que o modelo mais provável é o modelo p(t)Φ(.)pent(t), com 

um valor de ω de QAICc de 0,99845, ou seja é o modelo qua considera que a 

probabilidade de sobrevivência é constante ao longo do tempo, e que as 

probabilidades de recaptura e de entrada na população variam com o tempo. 

 o entanto, existem outros dois modelos que também apresentam algum peso (ω), 

apesar de bastante mais reduzido, os modelos: p(t)Φ(t)pent(t), o modelo geral que é 

completamente dependente do tempo, e p(.)Φ(t)pent(t) em que apenas a 

probabilidade de recaptura é constante ao longo do tempo, que apresentam valores de 

ωQAICc de 0,00152 e 0,00002 respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Resultados dos vários modelos escolhidos, mostrado pelo MARK. 

 

Para cada modelo é possível ver quais são os resultados dos parâmetros reais (todas 

as probabilidades de sobrevivência, recaptura, entrada na população e o tamanho da 
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superpopulação) e dos parâmetros derivados (número de indivíduos que entram na 

população entre cada amostra e o tamanho da população em cada ocasião). 

Para o modelo com maior peso, p(t)Φ(.)pent(t), os valores dos parâmetros reais são 

mostrados na tabela 6 e os valores dos parâmetros derivados na tabela 7. 

 

Tabela 6 – Parâmetros reais do modelo p(t)Φ(.)pent(t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido à não-identificabilidade intrínseca inerente à estrutura do modelo, existem 

alguns parâmetros que não puderam ser identificados, como é o caso dos parâmetros 

2, 10 e 16. Além destes parâmetros alguns também mostram problemas na estimativa, 

devido à não-identificabilidade extrínseca, como é o caso dos parâmetros 5, 11, 12 e 

14. 

Como não se conseguiu estimar a primeira e última probabilidade de entrada 

(parâmetros 10 e 16), a primeira e última estimativa de   , ou seja,   1 e     também 

são afetadas e não puderam ser estimadas. Ao observar-se a tabela 7 também é 

possível verificar que outros parâmetros também foram afetados, como   2,   3,   4 e 

  5.  

Também não foi possível estimar a primeira e última estimativa de   , e os restantes 

parâmetros de Ni não puderam ser bem estimados, pois os respetivos parâmetros de 

Bi também mostraram problemas na sua estimação. 

Os restantes parâmetros reais, que mostraram problemas na sua estimativa, também 

afetaram os parâmetros derivados correspondentes:   2,   3 e   5. 

 



FCUP 
Estudo sobre o tamanho de três Populações de Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) nas Serras de Valongo 

36 

 

 

Tabela   – Estimativas dos parâmetros derivados    e    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao segundo modelo com mais peso, o modelo p(t)Φ(t)pent(t), as 

estimativas dos parâmetros reais são dadas na tabela 8, e dos derivados na tabela 9. 

Neste caso alguns parâmetros que não foram identificáveis, devido à estrutura do 

modelo, a chamada não-identificabilidade intrínseca. Esses parâmetros são o 7, 8, 15, 

16 e 22. Além destes, os parâmetros 2,3,4,11 e 20 não foram identificáveis devido à 

não-identificabilidade extrínseca. 

 

Tabela 8 – Estimativas dos parâmetros reais do modelo p(t)Φ(t)pent(t). 
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No que diz respeito às estimativas dos parâmetros derivados, também não podem ser 

estimados alguns, como é o caso do primeiro e último   , e do primeiro e último   . O 

parâmetro   5 também mostra problemas na sua estimativa. 

 

Tabela 9 – Estimativas dos parâmetros derivados do modelo p(t)Φ(t)pent(t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o modelo com menos peso, p(.)Φ(t)pent(t), do conjunto de modelos escolhidos, 

os resultados dos parâmetros reais e derivados são apresentados nas tabelas 10 e 11 

respetivamente. 

 

Tabela 10 – Estimativas dos parâmetros reais do modelo p(.)Φ(t)pent(t). 
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Neste caso, como a probabilidade de recaptura é constante, todos os parâmetros são 

identificáveis no que diz respeito à estrutura do modelo, quer os reais quer os 

derivados. No entanto devido à não-identificabilidade extrínseca pode-se verificar que 

alguns parâmetros são mal estimados, aqueles que se aproximam de 1 ou 0, que é o 

caso dos parâmetros 4, 5, 9, 10, 11, 12. 

 

Tabela 11 – Estimativas dos parâmetros derivados do modelo p(.)Φ(t)pent(t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as estimativas de    e    são identificadas, no entanto como houve problemas na 

estimativa das 4 primeiras probabilidades de entrada (pents) também as 4 primeiras 

estimativas de    mostraram problemas na sua estimação. 

Como existem vários parâmetros, em todos os modelos, que têm problemas na sua 

estimação, quer devido à estrutura do modelo, quer devido ao facto de serem mal 

estimados, e uma vez que os modelos p(t)Φ(t)pent(t) e p(.)Φ(t)pent(t) não são 

apoiados pelos dados, tendo pesos muito baixos (0,00152 e 0,00002 respetivamente) 

optou-se por se eliminar estes modelos, como é aconselhado na literatura. Desta 

forma ficamos apenas com um modelo. Os valores dos parâmetros foram assim dados 

apenas pelo modelo p(t)Φ(.)pent(t), ou seja, as estimativas mostradas pelas tabelas 6 

e 7. Contudo, é necessário algum cuidado na interpretação destes dados pois mesmo 

neste modelo existem alguns parâmetros que não puderam ser identificados ou 

estimados corretamente. 

Assim, ao longo do estudo a probabilidade de sobrevivência entre intervalos de um 

mês foi de Φ=0, 65, excepto entre as amostras 3 e 4, e 4 e 5. Para estes intervalos o 
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valor de Φ foi calculado elevando o valor da probabilidade a 2 (pois o intervalo entre 

amostras foi de 2 meses), ou seja                      . 

Em relação à probabilidade de recaptura, sabemos que esta varia ao longo do tempo, 

e assim apenas foi possível estimar alguns parâmetros. A probabilidade de recaptura 

na 2ª amostra (p2) teve um valor de 0,0466, p3=0,00738, p4 não foi possível estimar, 

p5=0,00379, p6=0,164, p7=0,0682 e p8=0,139. 

As probabilidades de entrada na população (probabilidades PENT) foram aquelas que 

mostraram maiores dificuldades na sua estimativa, não tendo sido possível estimar os 

valores de b1, b2, b3, b5 e b7. Assim apenas nos foi possível saber o valor de dois 

destes parâmetros: b4 (probabilidade de entrada na população entre a amostra 4 e 5) 

que foi de 0,0497, e b6=0,316. 

Depois de feitas estas estimativas, o MARK calcula o tamanho da superpopulação (N), 

ou seja o número de indivíduos totais presentes em algum momento na área de 

estudo ao longo do tempo considerado. Com o modelo p(t)Φ(.)pent(t) temos uma 

estimativa de 1551 indivíduos adultos de Chioglossa lusitanica presentes na área de 

estudo (+-461SE). 

Através da tabela das estimativas dos parâmetros derivados, os valores de   ᵢ e    ᵢ, 

também ficamos a conhecer a estimativa de indivíduos que entraram na população 

entre cada amostra (  ᵢ) e o tamanho da população em cada amostra (  ᵢ). 

Em relação  s estimativas de   ᵢ, apenas foi possível calcular   6 (o número de 

salamandras que entram na população entre as amostras 6 e 7), sendo que neste 

intervalo de tempo entraram cerca de 491 salamandras adultas na população. 

O tamanho da população em cada amostra só é possível calcular para    , pois nas 

outras ocasiões o valor de N é afetado pela má estimação dos respectivos   ᵢ que são 

necessários para o cálculo de   ᵢ. Assim, a estimativa do tamanho da população na 

amostra 7, correspondente ao mês de Junho, foi de 645 salamandras adultas. 
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4. Discussão 

 

No total foram encontrados 4808 ovos, 1407 larvas e 176 adultos na mina A, 8139 

ovos, 589 larvas e 165 adultos na mina B, e apenas 2 adultos no troço estudado na 

Ribeira da Silveirinha. 

A mina B é a mina que apresenta maior número de ovos, em todos os meses em que 

foram vistos ovos no interior das minas. Isto pode dever-se em parte ao fato da mina B 

apresentar água em maior quantidade e durante mais tempo (e logo também maior 

humidade no seu interior) e por ser também maior e com locais mais favoráveis à 

deposição de ovos do que a mina A. Os ovos aqui encontravam-se depositados quer 

nas paredes da mina quer no chão, enquanto na mina A apenas alguns braços eram 

húmidos e favoráveis à deposição dos ovos, mas sempre postos em pedras no chão 

coberto por água, ou como acontecia no braço 4, colocados na parede, perto do chão 

abaixo da linha de água. O número máximo de ovos contados numa única 

amostragem nesta mina foi no mês de Novembro (amostra 2), com 3283 ovos 

depositados no seu interior. Sabendo-se que uma postura contém em média 18 ovos, 

este número corresponde à postura simultânea de mais de 180 fêmeas, um número 

sem paralelo em qualquer outro local de reprodução conhecido desta espécie. 

Nos meses de janeiro e março de 2013 não foi possível fazer visitas às minas, pois 

estas estavam com um nível de água muito elevado devido às chuvas intensas que 

decorreram nesses meses. Como no mês de dezembro ainda se encontraram ovos, 

apesar de estes virem já a diminuir, e no mês de fevereiro não foi visto nenhum, 

deduz-se que no mês de janeiro poderia ainda haver ovos depositados, mas em 

número previsivelmente bastante reduzido. Já no mês de março deduz-se que 

provavelmente não haveria ovos no interior das minas, pois no mês anterior (fevereiro) 

e no seguinte (abril) não foram encontrados ovos. 

No mês de julho voltou-se a encontrar ovos, o que está de acordo com a literatura 

(Arntzen, 1981; Sequeira, 2003) que indica que a reprodução tem início na primavera 

quando as fêmeas começam a ter os oócitos maduros, e os ovos são depositados no 

verão, sendo necessárias 6 a 9 semanas de incubação para que as larvas eclodam 

(Arntzen, 1981). 

Alguns ovos na mina B apresentavam uma substância amarelada, não sendo possível 

ver o embrião no seu interior, e fungos a crescerem por cima de alguns ovos (figura 

20). Isto deve-se provavelmente ao facto da grande humidade desta mina, sendo 

possível ver fungos a crescerem nas paredes do seu interior.  



FCUP 
Estudo sobre o tamanho de três Populações de Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) nas Serras de Valongo 

41 

 

 

Seria interessante futuramente, fazerem-se análises aos ovos cujos embriões se 

encontravam mortos no seu interior, e que continham substâncias amarelas e fungos 

na sua superfície, de maneira a tentar perceber ao certo o que são tais substâncias, 

porque ocorrem nalguns ovos e quais as suas consequências para a sobrevivência 

dos embriões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 – Fotografia de ovos encontrados na Mina B, em Dezembro de 2013. 

 

Relativamente às larvas foram encontrados exemplares ao longo de todos os períodos 

de amostragem, com exceção de maio e junho na Mina B.  

Ao contrário do que aconteceu com os ovos, com as larvas verificou-se uma maior 

abundância na mina A, e não na mina B. Apesar da mina A ser mais pequena do que 

a mina B, apresenta condições mais favoráveis à existência de larvas no seu interior. 

O troço principal apresenta uma linha de água, com água parada e com um nível muito 

baixo, começando a alguns metros mais à frente da entrada e ocupando apenas 

alguns centímetros do chão da mina, ao longo de praticamente todos os meses de 

estudo, com excepção dos meses de fevereiro e abril em que todo o chão da mina se 

encontrava coberto de água devido às chuvas intensas dos meses anteriores. 

Encontravam-se muitas larvas nesta zona, encostadas à zona mais próxima da parede 

junto de raízes. O braço 4 também se encontrava coberto por água, ao longo de todos 

os meses, variando apenas a altura da água. Aqui foi o local em que se encontraram 

maior número de larvas. O braço 3 tinha o chão coberto de pedras com alguma água, 

e era o local que apresentava maior número de ovos, por isso é natural que também 

fosse aquele em que se encontrasse maior número de larvas, no entanto como tinha 

muitas pedras, e estas não foram levantadas nem mexidas para evitar perturbação e 

morte dos animais (ovos, larvas e adultos), a visualização das larvas torna-se mais 

difícil. 

A mina A foi também a mais afetada pelas chuvas e inundações que ocorreram nos 

meses de janeiro e março. Na visita de fevereiro e de abril verificou-se um número 

muito menor de larvas no interior em relação ao número registado na visita anterior. 



FCUP 
Estudo sobre o tamanho de três Populações de Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) nas Serras de Valongo 

42 

 

 

Isto provavelmente deveu-se ao fato de as larvas terem sido arrastadas pela água 

para o exterior da mina, pois nos meses que se seguiram a abril, em que não houve 

inundações nem chuvas fortes, o número de larvas manteve-se relativamente 

constante. Esta será também a explicação mais provável para a diferença observada 

entre as minas em relação ao período de máxima quantidade de larvas (dezembro 

para a mina B e fevereiro para a mina A), uma vez que na mina A as larvas terão 

permanecido no seu interior em maior número entre estas duas contagens, enquanto 

na mina B terão saído da mina em grande número devido às enxurradas. 

Na mina B o número de larvas foi sempre menor do que na mina A, apesar de o 

número de ovos ser maior. Isto deve-se provavelmente ao maior declive existente no 

interior da mina, que aumenta à medida que se avança para o interior, e que faz com 

que a água esteja constantemente a escorrer para o exterior, arrastando assim as 

larvas. Na zona inicial da mina, perto da entrada, a profundidade da mina é maior mas 

mais plana, com um fundo com muita lama, acumulando-se muita água nesta zona. 

Logo a seguir aos meses de janeiro e março, ou seja, nas visitas dos meses de 

fevereiro e abril, encontraram-se larvas no troço principal, principalmente na zona da 

entrada onde se acumula mais água. 

Em ambas as minas o número de larvas é muito inferior ao número de ovos 

encontrados. 

Em relação às salamandras adultas encontradas nas minas, foram capturadas e 

marcadas um total de 341 salamandras adultas ao longo dos 10 meses de 

amostragens, das quais 176 foram capturadas na mina A e 165 na mina B. Verificou-

se um maior número de salamandras no mês de outubro, diminuindo 

progressivamente até dezembro. Apesar de no mês de janeiro não ter sido possível 

fazer visita ao interior da mina, é possível que nesta altura já não houvesse 

salamandras no interior destas, já que o número delas no mês anterior foi muito 

reduzido. Voltou-se a encontrar salamandras no mês de abril, aumentando o seu 

número progressivamente até ao mês da última visita (julho). Isto está de acordo com 

o esperado, considerando que a época de reprodução concentra-se nos meses de 

maio a novembro (Ferrand et al., 2001) e as minas são os locais usados pelos adultos 

para reprodução (Arntzen, 1981), sendo normal encontrarem-se mais salamandras 

nas minas durante estes meses. 

A diferença entre o número de machos e fêmeas encontrados nas minas ao longo do 

estudo parece estar relacionado com o comportamento desta espécie, em que os 

machos chegam primeiro aos locais de reprodução e colocam-se nas paredes das 

minas, aguardando a chegada das fêmeas.  
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Comparando o número de salamandras observadas neste estudo com o número de 

salamandras observadas em estudos anteriores (Soares & Sequeira, dados não 

publicados) verifica-se que o número é sensivelmente mais baixo do que nos anos 

com maiores contagens em particular 2003. 

Em todas as minas verificou-se um decréscimo muito acentuado no número de 

animais em 2005 e 2006, com um início de recuperação em 2007. É visível que existe 

alguma variabilidade em alguns padrões anuais entre as diferentes minas, podendo 

denotar um uso diferenciado das mesmas consoante as condições climatéricas ou 

outras razões, sendo por isso necessário avaliar estas flutuações numa ótica de meta-

população e continuar a monitorizar a sua evolução. De qualquer maneira, e em todos 

os casos, o número de animais observados neste estudo encontra-se bastante abaixo 

dos valores de 2000-2003, facto que importa aprofundar e avaliar causas. 

No ano de 2005 verificou-se um grande número de incêndios florestais nas serras de 

Valongo, com um recorde de mais de mil hectares de área ardida (figura 21, Oliveira, 

2006), fato que pode estar na origem do decréscimo intenso verificado nesse ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Número de incêndios florestais e área ardida no Concelho de Valongo entre 1981 e 2005, segundo os 

dados do CDOS (Oliveira, 2006). 

 

Não foi encontrado nenhum juvenil no interior das minas, o que é normal, pois os 

juvenis não frequentam os mesmos locais dos adultos, principalmente porque as 

minas são locais de reprodução (Arntzen, 1981). 

A mina do Sardão apresentou, em estudos anteriores, números de indivíduos adultos 

inferiores às outras minas, apresentando no entanto grande quantidade de ovos. 

Neste estudo não foi possível fazer visitas a esta mina, pois a sua entrada encontrava-

se coberta de sedimentos. Assim, seria essencial garantir a reabertura desta mina 

através da retirada de sedimentos da sua entrada, para permitir a passagem de 
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salamandras para o seu interior e a sua monitorizaçao, visto as minas serem locais 

muito importantes para a reprodução desta espécie e, por isso, também para a 

conservação da espécie. 

Para o cálculo do tamanho da população e estimativa dos parâmetros associados, não 

foram escolhidos os modelos que consideravam a probabilidade de entrada na 

população (PENT) como constante ao longo do tempo, uma vez que faz mais sentido 

que a probabilidade de entrada das salamandras na população varie conforme a altura 

que se está a considerar, sendo maior nos meses de primavera e outono menor nos 

meses de inverno. 

De acordo com os testes de goodness of fit (GOF) realizados ao modelo mais geral 

(p(t)Φ(t)pent(t)) através do programa RELEASE,  podemos ver que, de uma forma 

geral, existe adequação do modelo aos dados, pois o resultado da soma de TEST2 

+TEST3 (tabela 5) não apresenta uma diferença significativa (P=0,0990) e o valor de ĉ 

não é muito elevado (não muito maior do que 1). 

No entanto, ao analisar os três testes – TEST2, TEST3.SR e TEST3.Sm – vemos que 

apesar do TEST2 e o TEST3.Sm não mostrarem diferenças significativas, o mesmo 

não acontece com o TEST3.SR que apresenta um valor de P=0,0239. Assim, apesar 

de não existirem problemas com o pressuposto de recaptura, existem problemas com 

o pressuposto de sobrevivência. O TEST3.SR pretende testar a proporção de 

indivíduos, que são vistos antes da ocasião i, que é vista depois. A rejeição deste teste 

sugere então que existe uma diferença na sobrevivência entre indivíduos, dependendo 

deles terem sido ou não vistos pela primeira vez antes ou numa determinada ocasião. 

A falta de ajuste de um modelo aos dados pode dever-se a duas razões: a estrutura do 

modelo geral não é apropriada aos dados, ou os dados encontram-se sub ou sobre 

dispersos para o modelo de Jolly-Seber (Cooch e White, 2013). 

No primeiro caso, em que o modelo é rejeitado por ser biologicamente irrealista, 

examina-se as tabelas para ver se há rejeição sistemática nas tabelas individuais, em 

que uma determinada célula (ou células) se encontra sub ou sobrepopulada, isto é, 

apresenta menos ou mais indivíduos do que o esperado. 

Observando as tabelas de contingência, vemos que metade das tabelas mostram um 

padrão em que algumas células apresentam um maior número de indivíduos e outras 

menos do que o esperado. A outra metade das tabelas não apresenta diferenças entre 

o número de indivíduos observados e os esperados. Assim não se pode dizer que há 

uma diferença significativa entre as tabelas de contingência. 

Além disso apenas o resultado do TEST3.SR da amostra 6 mostra haver diferenças 

significativas, nas outras amostras não existe diferença significativa na sobrevivência. 

Um dos motivos de rejeição do TEST3.SR deve-se frequentemente à diferença de 
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idades na marcação dos animais, ou seja, devido à marcação de adultos e juvenis, 

não havendo diferenciação entre elas, em que a probabilidade de sobrevivência difere 

entre os adultos e juvenis. Contudo este não é o caso, pois as marcações das 

salamandras foram feitas nas minas, e este é um local de reprodução, logo não é 

frequentado por juvenis nem por indivíduos que não sejam sexualmente maduros 

(Arntzen, 1981). 

Conclui-se assim que a falta de ajuste não se deve à estrutura do modelo, nem a uma 

rejeição sistemática, não havendo uma justificação clara para a violação do 

TEST3.SR. Desta forma a falta de ajuste deve-se à segunda razão, isto é, os dados 

encontram-se sub ou sobre dispersos, e é necessário corrigir para ajustar essa 

variação extra, corrigindo o valor de ĉ. 

É necessário ter em conta que o programa RELEASE informa que não existem dados 

suficientes para nenhum dos testes, por isso é preciso ter em consideração que os 

resultados devem ser interpretados com precaução. 

Como havia modelos que apresentavam problemas na estimação de muitos dos seus 

parâmetros, e esses modelos não são apoiados pelos dados tendo pesos muito 

baixos, optou-se por não se fazer uma média dos parâmetros entre os vários modelos. 

Assim os valores das estimativas são apenas os valores dos parâmetros do modelo 

p(t)Φ(.)pent(t). 

A probabilidade das salamandras sobreviverem (Φ) entre amostras é alta, e constante 

ao longo do tempo. Assim, a probabilidade de sobrevivência entre a amostra 1 e 2, e 2 

e 3 é a mesma, de 0,76, porque o intervalo de tempo entre elas é o mesmo (um mês). 

No entanto para o intervalo entre a amostra 3 e 4, e 4 e 5, ou seja entre os meses de 

dezembro e fevereiro, e fevereiro e abril, a probabilidade é de apenas de 0,58, pois o 

intervalo de tempo é maior. 

Ao longo do estudo 3 fêmeas ficaram sem cauda (autotomizadas) durante a sua 

manipulação. Pensa-se que isto não influencie diretamente a sua sobrevivência, 

afetando no entanto a sua reprodução (Arntzen, 1981). As fêmeas grávidas que 

sofrem autotomia regeneram a sua cauda a um ritmo muito mais lento, e as fêmeas 

autotomizadas não engravidam (Artzen, 1981). 

Em relação à probabilidade de recaptura, não foi possível estimá-la para o mês de 

outubro (sendo neste neste caso probabilidade de captura, pois foi a primeira 

amostra), nem para o mês de fevereiro devido à escassez de dados. Nos restantes 

meses, a probabilidade de recaptura foi muito baixa, inferior a 6%, exceto nos meses 

de maio e julho, com probabilidades de 13% e 16% respectivamente. Ou seja verifica-

se uma maior recaptura na altura em que começa a nova época reprodutiva das 

salamandras e as temperaturas também começam a aumentar altura em que o seu 
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número nas minas, que funcionam como locais de reprodução, aumenta 

progressivamente. 

A probabilidade de entrada na população foi a que demonstrou mais problemas e 

dificuldades na estimação, tendo sido possível apenas estimá-la para alguns intervalos 

entre amostras, embora com desvios padrões bastante altos, dando uma maior 

incerteza aos resultados. Estes valores foram estimados apenas entre os meses de 

fevereiro e abril (amostras 4 e 5) e maio e junho (amostras 6 e 7), sendo probabilidade 

de entrada na população maior entre as duas últimas, o que é normal, pois é nestes 

meses que os indivíduos começam a aparecer em maior número nas minas. 

Todos os problemas nas estimativas dos parâmetros do modelo refletem problemas 

com os dados, nomeadamente dados insuficientes, como é acusado pelos testes de 

goodness of fit, realizados pelo programa RELEASE. 

O número de salamandras (Nᵢ) em cada amostra mostrou ser maior no mês de 

novembro, diminuindo progressivamente até maio, aumentando de novo em junho e 

atingindo um máximo em julho com 734 salamandras. No entanto a estimativa do 

tamanho da população para cada amostra apresenta vários problemas devido também 

a problemas na estimação do número de salamandras que entram na população, pelo 

que os números não são de total confiança. 

O tamanho da superpopulação de salamandras-lusitânicas nas minas da Serra de 

Santa Justa é de 1551 salamandras (+/- 461 salamandras). 

Para que os números pudessem ser melhor estimados o ideal seria ter-se prolongado 

o número de amostras nas minas durante mais alguns meses, de maneira a que se 

amostrasse pelo menos um ano completo. O número de amostras foi mais reduzido do 

que era esperado inicialmente devido às condições meteorológicas, que impediu a 

entrada nas minas dois meses de amostragem. De acordo com os dados e com a 

bibliografia era esperado, um maior número de salamandras nas minas nos meses de 

agosto e setembro, e um maior número de recapturas, considerando que são meses 

quentes, e que a reprodução vai desde maio até novembro (Ferrand et al., 2001). 

Em estudos futuros seria importante incluir a mina do Sardão, que apresentava a 

entrada impedida, e aumentar a área de amostragem além das minas, fazendo-se 

também nas zonas exteriores durante a noite, considerando que as salamandras são 

noturnas. 

O mesmo se aplica à Ribeira da Silveirinha, onde apenas foram vistos 10 indivíduos 

adultos no mês de outubro, dos quais apenas foi possível capturar dois. Esta situação 

pode refletir um problema na metodologia de amostragem, pois as visitas foram feitas 

durante o dia, altura em que apesar de ser expetável encontrar salamandras no 

interior do túnel a refugiarem-se, pode não ser o mais indicado, visto serem animais 
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noturnos, e impede ao mesmo tempo a observação de animais no seu exterior. 

Contudo, esta situação pode também demonstrar um decréscimo preocupante desta 

população, uma vez que no estudo realizado por Arntzen (1977) e Lima (1995) o 

número de salamandras encontradas neste local foi bastante superior, como 

demonstrado no gráfico da figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Número médio mensal de salamandras encontradas no túnel da Ribeira da Silveirinha (retirado de Lima, 

1995). 

 

Seria assim importante reconfirmar estes resultados em estudos futuros e avaliar, e se 

possível recuperar, o que poderá ter provocado este decréscimo. 

A área envolvente a este local corresponde a um extenso eucaliptal em monocultura 

com cerca de 30 anos de existência e não é de excluir uma possível degradação das 

condições do habitat e de disponibilidade de alimento neste local desde o estudo de 

Arntzen (1981) iniciado no fim da década de 19 0’ até   atualidade. 

De uma forma geral, os resultados obtidos demonstram uma vez mais a elevada 

importância das minas das serras de Valongo para a conservação da salamandra-

lusitânica, tornando-se essencial garantir a protecção destes locais. 

Foi indicado por um habitante local (que se apresentou como sendo o responsável 

pela limpeza e cuidado daquela zona florestal), que ocorre captura ilegal de 

exemplares de salamandra-lusitânicas vivas, para a sua venda posterior em países 

estrangeiros, como a Holanda, tendo ele próprio visto pessoas a saírem do interior das 

minas com recipientes contendo exemplares adultos. 

Este possível problema de capturas ilegais para sua venda no mercado negro 

internacional pode configurar uma situação de extrema gravidade que importa 

fiscalizar e impedir. 
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Durante o período de estudo, de visitas às minas, não foram encontradas pessoas no 

interior das minas ou a sair delas, mas foram observadas inúmeras marcas de entrada 

e saída de pessoas. As minas de Valongo são bastantes conhecidas e são 

frequentadas por grupos de praticantes de espeleologia, pelo que as pegadas 

encontradas no seu interior podem ser provocadas pelos praticantes desta atividade. 

No entanto, tal pode também ser devido à entrada de pessoas para coletar 

salamandras e mostra a grande facilidade de acesso às mesmas. A mina B é vista do 

caminho que faz parte do percurso ecológico das Serras de Santa Justa. 

A proteção destes locais pode assim exigir reativar os portões de ferro que existem na 

sua entrada e presença mais regular de vigilante da natureza nestes locais. Além 

disso, seria urgente desimpedir a entrada da mina do Sardão, garantir a continuidade 

de uma monitorização destas populações ao longo do tempo, a identificação de outras 

potenciais áreas importantes para esta espécie nas Serras de Valongo, a limpeza 

regular dos matos, a vigilância e controle de incêndios e a substituição das florestas de 

eucalipto nas áreas envolventes a todos estes locais, em particular as minas, ribeira 

da Silveirinha e ribeiro do Salto, por florestas de caducifólias. 
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