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Joao Tavares, Director de Biologia da UA ao "Correio dos A<;ores" 

ZONA COSTEIRA 
A~ORIANA 

TEM 7 MILHOES 
DEANOS 

o director do Departa
mento de Biologia da Uni

. versidade dos A<;:ores, .em 
entrevista ao "Correio dos 
A<;:ores", refere que as ilhas 
a<;:orianas tern na zona cos
teira urna verdadeira fron
teira entre 0 mundo terres
tre e 0 mundo marinho, re
presentando urn dos ecos-

sistemas mais ricos do ar
quipelago. Mas esta zona, 
com cinco a sete milhOes 
de anos, esta mal descrita e 
incompletamente conheci
da, sendo 0 meio mais trans
formado por numerosos 
facto res inerentes it presen
<;:a do Homem. Segundo adi
anta, 0 progressivo aurnen-

to da sua degrada<;:ao (pre
sentemente poder-se-a falar 
em polui<;:ao e sobre-explo
ra<;:ao em determinados 
pontos das varias ilhas que 
compoem 0 arquipelago), 
toma for<;:oso 0 seu estudo 
com implica<;:ao nao apenas 
puramente cientifica ou his

t6rica. I p.18e 19 





Domingo. 26 de JllnllO de 2005 E N T R E v § T A 

;TA DEGRADADA E TEM DE SER ESTUDADA 

e sobre-explora~ao 
o ensino no DB e ministrado a varios cursos de licenciatura da responsabilidade 

do Depanamento, nomeadamente Biologia. BiologiaiGeologia (ensino de), Biologia 
Marinha, Ciencias Biol6gicas e da Saude, Medicina (ciclo basico de) e EcolUrismo, 
este ultimo ira funcioo.'U' pela primeira vez no ano lecrivo de 200512006. No ano leclivo 
de 2004/2005, frequenlam os cursos do DB 309 alunos distribuidos 243 nos cursos 
de licenciatura c 66 nos cursos de mestrado. 

TambCm e nossa miss30 como docentes c invesrigadores, apOs urn complexo 
proccsso de lransmissao de saber, eonviverc panicipar em trabalhos de campo com os 
nossos alunos dos diferentes graus, desde a licenciatura ao douloramento, panilhando 
ai experiencias, pralicando intcrac~Oes com outras areas cientificas e aprofundando as 
colabora'YOes com outras institui,,6es. Neste sentido,justifica-se wna fone panicipa
"ao dos nossos alunos nos projectos Expedi~Oes Cientlficas. 

Como e caraclerizada a licencl atura em EC,oturismo? 

Esta licenciatura, de natureza multidisciplinar, proporcionan'i uma fonna"ao que 
permitin'l 0 desenvolvimento de actividades turisticas que estimulem a conserva(j:ao da 
natureza c a valoriza"ao das cuhuras locais. Os alunos senio estimulados a analisar os 
impacles negativos e positivos do turismo local e internacional. A licenciatura propor
ciona wna forma~o geral em turismo, ambuindo, em simuhfineo, uma primeira espe
ciaJiza~o nas areas do turismo vocacionado para a natureza, para 0 mundo rural e para 
o patrim6nio. Esta licenciatlV3 combina as capacidades tecnicas resultantes de uma 
formaciio s6lida ao nivel das varias ciencias de base (Geologia, Biologia, Geografia, 
Economia, Gestiio, Unguas, Hist6ria), complementada por urn conjunto amplo dc 
disciplinas com diferenles graus de especializaciio na area do turismo e por uma 
imponante componente de natureza operacional. A licenciatura devera enfatizar uma 
aprendizagem pela pratica, incluindo visitasde campo e contaclo directo com opeJ"ado... 
res e gestores rurlsticos, atrnves da realiza9Ao de seminarios e de urn estagio profissi
onal. Assim, para alem de estimular a wna renexao profunda sobre as ligaCOes entre 0 
turismo e 0 ambienle, a Iicenciatura em Ecoturismo pretende desenvolver no aluno as 
competencias nccessarias para a urna entrada no mercado de trabalho. 

Ao nlYel das pOs-gradua~oes, nomelldamenle dos mestrlldos, quais 0 5 que estilo em funclona
mento e os que abrlrio no proximo ano lectiyo? 

No que respeita aos cursos de mestrado, 0 DB tem homologado seis mestrados: 
Ecologia Insulare Evolucao; Biologia (especiaJiza'j:iio em ensino); Protccciio Biol6gi
ca de Ecossistemas; Ambiente, Saude e ScguranCa; Ordcnamento do Territ6rio e 
PlaneamenlO Ambienlal; Ecologia Vegetal. No ana lectivo de 200412005 esliio em 
funcionamento as primciras edicOes do Mestrado em Ambiente, Saude e Seguranca e 
do Meslrado em Ordcnamento do Territ6rio e Planeamento Ambiental, prevendo-se 
no proximo bienio a primeira edic;ao do Meslrado em Ecologia Vegetal e uma segynda 
edicao do Meslrado em Ambienle, Saude e Seguranca e do Meslrado em Ecologia 
Insular e EvoluCiio, este ultimo em simultanco com varios workshops internacionais. 

Voltando as expedi~oes clentiflcas. Uma iniciativa do genero e geralmente dlspendiosa, tendo 
em conta 0 equipamenlo e os reCUNiOS bumanos que envolve. Em media, quanto custa uma 
expedi~io como a do Plco, por exemplo? 

As expedi(j:Oes cientificas do DB implicam a deslocaciio para oUlra ilha dosAco
res, durante alguns dias, uma pane dos recursos humanos e materiais, assim como, 
cienlistas c tecnicos de outras instituic3es. internacionais, nacionais e regionais, quc ao 
longo dos ultimos anos tern colaborado com a institui'j:ao. A organizacao garante 0 
pagamenlO das despcsas de transpone via maritima de Ponta Delgada ate ao destino, a 
alimenla(j:iio e 0 alojamento em tendas de campismo da Proleccao Civil. Tal facto, nao 
inviabiliza que alguns panicipanles se desloqucm, alojem ou se alimentem por meios 
ou projeclos pr6prios. 

o Projecto da expedicao PICO 2005 foi fonnado por um corpo de 87 expedicio
narios, repartidos por 12 equipas, contou com a presenca de diversos motoriSlas e 
tecnicos de audiovisuais, com 12 viaturas do tipo lodo-o-terrcno, 6 das quais cedidas 
por diferentes servicos publicos da Ilha do Pico. Pela dimensiio dos recursos envolvi
dos, esta foi a maior expcdicao cientifica ate agora organizada pelo DB. 

o custo total do projcclo desla expedicao, tendo em conta as despesas efecluadas 
desde a sua preparac;ao em Fevereiro de 2005 ale a publica"ao do relal6rio da expedi
Ciio que sera aprcsentado no Pico em Ma~o de 2006 esta estimado em 30.000 euros. 
Este valor s6 e posslvel porque durante eSle evenlo ncnhum membro da comunidade 
da Universidade dosA'Yores rece\>e quaisqucr complemcntos a que lem dircito aquando 
de deslocacOes, por exemplo, as ajudas de custo. 

o Departamento de 81010gla tern apoios para levar a cabo as varias expedi~Oes cientificas 
que reallza? Quais? 

o projecto "Expedic3es Cienlificas do DB" e considerado de interessc publico e e 
urn dos mais anligos em execuciio na Universidade dos ACOres, lendo em conla que 
existe dcsde 0 inicio da actividade do Departamento, podendo-se considerar como um 
dos projcctos mais acarinhados pela sociedade acoriana, dado que tern reunido os mais 
diversos apoios a nivel institucional, quer no dominio publico. quer no privado. 

No caso da expedicao PICO 2005, con IOU com 0 apoio logistico das tres Camaras 
, Municipais locais (Lajes, Madalena e Sao Roque), dos Scrvi(j:osAgricolas e Florestais 

do Pico e das delegacOes dos Servi'j:os Regionais do Ambiente, da Economia e do 
Equipamenio Social, sedeadas naquela ilha. Tern compromissos financeiros aceites 
pclas DireccOes Regionais do Ambiente e da Ciencia e Tecnologia, pclas Fundacoes 
Luso-Americana para 0 Desenvolvimento, Gaspar Frutuoso e para a Ciencia e a 
T.ecnologia; pela SATA Air Acores e AcorLine. 

o Doulor Joio Tavares esti a desenvolver urn estudo sobre a praga da lagarta das 
pastagens. Hi quanlos anos? J4 hi resultados pri licos? 

A praga lagarta das paslagens identificada cientificamente como Mythimna 
unipuncta (Haw.), e urn lepid6pterocom componatnenlO noctumo, que causa cstragos 
nas culturas de gramineas, sobretudo durante 0 verno nas pastagens dos Acores, 
provocando prcjui2:oS que eSlao estimados numa perda de 8% da erva produzida nos 
pastos, devido ao consumo pelo estado larvar (Iagarta). ESla praga lem wna distribui
"ao mundial do lipo eosrnopolita e esta prescnte em todas as ilnas dosAcores, de Santa 
Maria ao Corvo. 

No inicio da actividade do Laborat6rio de Biologia Aplicada, em 1976. chefiado 
pelo Doutor Vasco Garcia, esta foi uma das linhas de invesligacao recomendada pela 
Directora dos Scrvices de Prot~ao da Producao Agricola dos Acores. Eng." Manuela 
Carneiro, dado que dcsde os finais da decada de 60 esta praga andava a provocar muitos 
estragos nas cultums do lrigo e milho. Os estragos eram de tal srandeza, que os serviCOS 
regionais.niio estavam preparados para 0 seu combate, pelo que liveram de recorrer a 
recursos humanos e tecnicos dos ServiCOS Centrais do Minislcrio daAgricultura. 

Quando em 19761crminei a pane escolar do curso de Regente Agricola em Coimbra, 
vim para Sao Miguel para efcctuar 0 estilgio na Estacao Agraria de Ponta Delgada, 
chefiada pclo Eng. Joaquim Ponte Tavares. Na ocasiiio, cxistiram varios interesscs cm 
estudar este problema no Laborat6rio de Ecologia Aplieada, que estava instalado 
provisoriamente na EstaciioAgraria. Este esludo foi 0 meu primeiro trabalno e aquelc 
que me abriu apona para em Junho de 1977 entrar para 0 quadro do Instituto Univer
sitilrio dos Acores. 

Desde entiio a Universidade dos A"ores, desenvolveu w rios projeclos de invesli
ga'j:30 cientifica no controlo da praga lagana das pastagens tcndo em vista limitar ao 
maximo a utiliza(j:ao de peslicidas e proporcionar as melhores condicOes para haver wn 
equilibrio biol6gico na cadda tr6fica. Nesle sentido trabalharam docentes, investigadores 
e alunos, produzindo investig3'j:ao cientifica sabre a praga, os seus inimigos naturais e as 
praticas culturais aconselhaveis, que estiio publicados em leses de doutoramento, de 
liceneiatura, em anigos cientificos e de divulgacao. Todo este trabalho e do conhecimento 
da comunidade cientifica, dos teenicos c dos agentes dos Scrvicos de Desenvolvimen
to Agclrio da Regiiio e hoje sabcmos que e possivcl eontrolar esta praga unicamente 
alraves de uma boa gestao do pastoreio e das prnticas culturais. 

De que forma, a expedi~io ao Pica contribuiu para este projet'to? 

o Pico foi lambCm wna das i1has dosACores altamente afectada pela praga lagana 
das pastagcns. No passado, a pedido do Eng. Simas Azevedo, desloquei-me vftrias 
vezcs para estudar 0 problema c recomendar as medidas mais viaveis para 0 seu 
controlo. Durante a expediciio PICO 2005 repelimos lodo 0 processo de amostragcm 
enos mesmos locais, a·fi m de avaliar a actual dinfimica da praga e dos seus inimigos 
naturais. Verificamos, que 0 nivel das populaCOes esta mais baixo e que tOOa a cadeia 
troficaconhecida estil prescnte e em niveis muilO importantes, que por si sO controla 0 
desenvolvimento da lagarta das paslagcns. Isso ~ao quer dizer que nao possaro exislir 
problemas em parcclas isoladas, mas eles s6 exislirao nas pastagens em que as popu
la'j:Oes da praga nao forem verificadas pelo agricultor e onde houver urn periodo de 
tempo entre cones de erva ou pastoreio directo pelo gada superior a 45 dias. Tal faCIO, 
foi mais wna vez dito e expl icado com dados cientlficos obtidos em ensaios nos 
Acores, aos agricultores e tecnicos da ilha do Pico, que assistiram a conferencia onde 
apresentei nos Servicos de Desenvolvimento Agrario de Mato Souto, por sinal uma 
das conferencias com a maior participacao da sociedade da ilha. 

~~~~ Lubelia Duarte 
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