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Pragas das plantas no Sul da Europa:  
desafios da compilação e visualização de dados  

num ambiente de investigação digital 



- reconhecer as conexões entre a expansão de 
espécies para fora da sua área de distribuição nativa 
com fenómenos históricos à escala global; 

- valorizar e compreender culturalmente as invasões 
biológicas a diferentes escalas; 

- desenvolver uma análise espacio-temporal do 
fenómeno, do local para o global.  

História das pragas agrícolas 



História das pragas agrícolas, do século XIX até à actualidade 

Filoxera 

Formiga 
argentina 



Compilação 

vários tipos de fontes, 
sobretudo documentos 
textuais 

informação 
estruturada, dados  

Tratamento, análise e visualização 

informação estruturada, 
dados  

mapas e gráficos 

quantificação e  
validação estatística 

“novas” narrativas 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Base de dados relacional 

Sistema de Informação Geográfica 



Type of occurrence 

Early warning 

First record 

Invasive 

Established 

Control measures 

PPest DATABASE 



Identificação e 
caracterização das 

ocorrências 

Identificação e 
tipologia das 

fontes 
Flexibilização do 

registo temporal e 
espacial 

PPest DATABASE 



SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 



urban pest 
plant pest 
threat to biodiversity 

The Argentine ant, Linepithema humile 
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29% 

7% 
4% 

Scientific publication 

Official documents 

Media 

Academic thesis 

119 references 

Type of references 

848 
occurrences 

24 countries 

24 countries 



European historical distribution of the Argentine ant (Linepithema humile) , by periods 



ca.1850 -1969 1970 - 2014 

Occurrences in Madeira archipelago, ca.1850-2014 





Occurrences in France, 1921* 

* Chopard (1921) 
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Croix-des-Gardes 
Californie 

Tamaris 

Nice 
Toulon 



The brown soft-scale, Coccus hesperidum 



1850 1842-43 

FONTES 
Legislação e debates parlamentares; 
Ofícios, editais, anúncios e  correspondência 
Relatórios técnicos 
Artigos de jornais 



Considerações finais 

como a informação de natureza distinta pode ser transposta e 
registada numa base de dados, perdendo muito pouco do seu 
caracter, por identificação do tipo de fonte, do tipo de ocorrência e 
criando um esquema flexível para o registo espácio-temporal; 
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um historiador recorre à generalização e/ou ao tratamento dos 
dados em escalas espácio-temporais apropriadas para 
ultrapassar hiatos e narrativas aparentemente imprecisas; 

a sofisticação crescente dos sistemas de representação, e a 
elaboração dos outputs conseguidos não pode esconder algumas 
dificuldades e limitações. 


