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Biologia. Foi aprimeiravez que se estudaram anfíbios com estatécnicanaregião, o que permitiu traçar um esboço inicial dadinâmicapopulacional destaespécie ameaçada, que é comercializada
como animal de estimação. Estudo mostranecessidade de maior controlo
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A utilização de emissores
de rádio paraseguiro rasto
a animais é prática comum dos biólogos. Seguem-se os lobos numaregião onde asuadinâmicaé
mal conhecida, ou os grandes mamíferos marinhos, baleias e tartarugas gigantes, para
desvendar as suas rotas migratórias. Aqui, a dimensão dos animais
conta: os mais pequenos complicamatarefados cientistas. Foiexatamenteessaaexperiênciado jovembiólogo português Gonçalo M. Rosa em Madagáscar, onde estudou
um pequeno anfíbio, de apenas dois centímetros, arã-arco-íris (Scaphiophrynegottlebei), usando transmissores de rádio diminutos, de poucos milímetros, presos àbarriga
dos animais. Esta foi a primeira vez que se
estudaramassimos anfíbios naquele paraíso de biodiversidade e as conclusões, sublinhaGonçalo Rosa, apontamparaanecessidade de medidas de controlo mais apertado
na região para que a rã-arco-íris não deixe
umdiade colorirapaisagemlocal.
Arã-arco-íris é um dos mais de 300 anfíbios endémicos de Madagáscar e, tal como
acontece com a maioria, é muito mal conhecido na sua biologia e dinâmica populacional. Sabe-se, por exemplo, que as suas
populações naregião centro-suldo país, na
área protegida de Isalo, são muito uniformes do ponto de vistagenético. Mas isso parecia até paradoxal, já que a espécie parece
viver apenas em pequenas bolsas isoladas
ao longo de maciço de canyonsque atravessatodaaregião.
“As populações são tanto mais uniformes
geneticamente quanto maiorfluxo de indivíduos há entre elas, e por isso esta uniformidade parecia um contrassenso. Anossa
ideiafoipercebero enigma”, explicouao DN
o investigador do Centro de Biologia AmbientaldaFaculdade de Ciências daUniversidade de Lisboa e também da Universidade de Kent, no Reino Unido.
O segredo passou por estar lá na altura
certa,ouseja,duranteaépocadereprodução
da espécie, cujo pico se concentra em três
dias de outubro, no início daépocadas chuvas. Entre outubro e dezembro de 2009 e depois, entre janeiro e o fim de fevereiro de
2011,aequipaconseguiuseguirorastoaum
total de 36 indivíduos daespécie graças aos

pequenosrádiosque,
commuitaperícia,colocaramnos
animais . Conclusão: estas rãs deslocam-se
muito pouco (amaioriaapenas alguns centímetros)noseuterritório,oquesignificaque
aorigem dauniformidade genéticateráde
estar noutro lado. “Pensamos
agoraqueissotemavercomos
girinos, que são levados atravésdetodoomaciçopelasenxurradas na época das
chuvas”, conclui Gonçalo Rosa.
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anfíbios em Madagáscar.
A investigação sobre
a rã-arco-íris deu origem
a um artigo científico
que foi publicado agora
na revista Herperologica.
O estudo sobre
reprodução
desta espécie
vai continuar
para a
realizar em
cativeiro.
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Verde, a fazer o doutoramento na
Universidade de Aveiro (UA), foi
distinguido pelo Institute ofElectrical and Electronics Engineers
(IEEE), organização mundial de
engenhariaeletrotécnicaporuma
proposta tecnológica de um comando sem pilhas.
Alírio Boaventura, investigador
do Instituto deTelecomunicações
(IT) , é o primeiro estudante em
Portugal a receber o prémio Graduate Fellowship, que é anualmente atribuído pelo Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
O prémio consiste numa bolsa
de pós-graduação, no valor de
7000 dólares (5.380 euros), e tem
sido atribuído maioritariamente a
investigadores de universidades
norte-americanas e canadianas.
Alírio Boaventura apresentou
uma proposta de trabalho a concurso, alinhadacomatese de doutoramento e com o trabalho do
grupo de Sistemas Rádio (IT-Aveiro), na área da transmissão de
energia sem fios, mais concretamente como projeto“Telecomandarsem pilhas”.
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rãs ameaçadas
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ESTUDO Investigadores das universidades de Coimbrae de Kiel (Alemanha) e do Instituto Português
do Mar e da Atmosfera (IPMA)
afirmam que é “fundamental repensar a gestão pesqueira”, para
evitar “a rutura de ‘stocks’ marinhos” nacostaportuguesa.
As alterações climáticas“estão a
provocar implicações cada vez
mais graves no ecossistemamarinho”, dizem os especialistas, que
monitorizam desde 2005 a costa
portuguesa, onde registaram, em
2010 e em 2011, uma acentuada
tendênciaparaaredução de peixe,
disse àLusaVítorPaiva, coordenadordainvestigação.
Os investigadores usaramcomo
“modelo de estudo cagarras, predadores marinhos muito abundantes nos Açores e Madeira”, que
seguiramporGPS.Verificaramque
em 2010 e 2011 “as cagarras, que
têm umadistribuição próximada
costa, foram forçadas a percorrer
todo o Atlântico, até ao Canadá,
paraconseguiremalimento”, o que
revelaque“houve alterações profundas, que provocaram aausênciade peixe nacostaportuguesa”,
concluiVítorPaiva.

