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José A P Marcelino ”Artrópodes bioindicadores como ferramentasJosé A. P. Marcelino - Artrópodes bioindicadores como ferramentas
para monitorizar os impactos humanos na biodiversidade dos ecossistemas
dos Açores”.

Palestra: 9 de Abril de 2010                                                                                       Audiência: 46 pessoas



Conclusões:

Os artrópodes são bioindicadores “quantificam o equilíbrio ou o desequilíbrio
existente nos ecossistemas mais emblemáticos dos Açores” ”São organismosexistente nos ecossistemas mais emblemáticos dos Açores … São organismos
muito sensíveis a mudanças mínimas nos ecossistemas”.

Os ecossistemas açorianos, devido ao seu isolamento, são mais susceptíveis a
i t dimpactes, pragas e doenças.

A perda de biodiversidade, reflecte-se “numa menor resiliência dos
ecossistemas a impactes, pragas e doenças”.p , p g ç

A pressão agrícola está na base de alterações dramáticas no equilíbrio natural
insular.

“É preciso assegurar a continuidade dos serviços ecológicos, económicos e
turísticos destes ecossistemas para as futuras gerações”.

José A. P. Marcelino - ”Artrópodes bioindicadores como ferramentas para monitorizar os impactos humanos na biodiversidade dos ecossistemas dos 
Açores ”



António Onofre Soares – “A presença dos Coccinelídeos em
di h bit t A f i h t ib tdiversos habitats: A forma como ocupam os nichos e o seu contributo para
a biodiversidade”.

Palestra: 16 de Abril de 2010                                                                                       Audiência: 32 pessoas



Conclusões:

As joaninhas são um dos organismos mais úteis nas comunidades agrícolas,
como controladores de pragascomo controladores de pragas.

Os mecanismos de invasão pde espécies exóticas de joaninhas são hoje melhor
compreendidos e envolvem pelo menos três processos: i) a existência de nichos

ló i i ii) i tê i d d ã t j i h iii) decológicos vazios; ii) a existência de predação entre joaninhas; iii) pocessos de
competição. Nos últimos dois casos existe diminuição da abundância das
espécies nativas.

São vários os casos de espécies simpátricas que diferem na sua capacidade de
interagir e utilizar os recursos alimentares, espaciais e temporais numa escala
macro, ao nível de uma cultura e mesmo ao nível da planta. De um ponto de
vista prático, em certas circunstâncias, estas diferenças permitem uma
complementaridade no impacte que promovem sobre os herbívoros em
particular sobre as pragas agrícolas.

António Onofre Soares – “A presença dos Coccinelídeos em diversos habitats: A forma como ocupam os nichos e o seu contributo para a biodiversidade”



Ana C. Costa – “Biodiversidade Marinha nos Açores: Revelando oAna C. Costa Biodiversidade Marinha nos Açores: Revelando o
passado, mostrando o presente e vislumbrando o futuro”. 

Palestra: 16 de Abril de 2010                                                                                       Audiência: 32 pessoas



Conclusões:
A diversidade marinha nos Açores é caracterizada por uma mistura de 
espécies de climas frios, temperados e tropicais de diferentes origens.

O conhecimento da biodiversidade marinha nos Açores ainda está restrito aos 
grupos mais conspícuos apesar do papel ecológico relevante de muito outros 

i i t b d b tó i i h fl dorganismos como os invertebrados bentónicos marinhos, reflexo das 
dificuldades de amostragem da amostragem no subtidal e na falta de 
especialistas em grupos taxonomicamente difíceis.

A maioria do biota marinho dos Açores é muito recente e compreende 
espécies que chegam predominantemente do Atlântico Este, particularmente 
do sul da Europa (Região Lusitanica) e Noroeste de África (Regiãodo sul da Europa (Região Lusitanica) e Noroeste de África (Região 
Mauritânica) com uma grande contribuição Mediterrânica, também incluindo 
espécies de outras fontes Atlânticas. Vários organismos marinhos mostram 
diferenças populacionais entre o Atlântico e o Mediterrâneo e as ilhasdiferenças populacionais entre o Atlântico e o Mediterrâneo e as ilhas 
Macaronésicas parecem ter tido um papel importante na especiação e 
diversificação de alguns taxa marinhos.

Ana C. Costa – “Biodiversidade Marinha nos Açores: Revelando o passado, mostrando o presente e vislumbrando o futuro”. 



Conclusões:
O trabalho presentemente desenvolvido no âmbito do projecto LusoMarBolO trabalho presentemente desenvolvido no âmbito do projecto LusoMarBol 
não só permite a participação local no maior esforço de investigação global 
em biodiversidade, o “International Barcode of Life (iBOL)” para o 
desenvolvimento de um sistema novo e universal para um sistema universaldesenvolvimento de um sistema novo e universal para um sistema universal 
de identificação de espécies, mas pode também providenciar dados 
moleculares para relacionar com as bases de dados tradicionais em 
biodiversidadebiodiversidade.

Em anos recentes, a grande quantidade de compostos químicos naturais 
bioactivos obtidos a partir de diversos organismos marinhos sublinharam a p g
necessidade de uma maior colaboração entre químicos e e biólogos marinhos 
para optimizar os seus esforços para obter os espécimens correctos para 
prosseguir os seus objectivos.p g j

Em conclusão, o compromisso académico para garantir o conhecimento e 
salvaguarda da biodiversidade nos Açores tem sido uma realidade frutuosa 
que juntamente com uma cooperação com o governo local materializou-se 
numa legislação responsável que associada com um esforço na educação 
ambiental da população pode constituir um exemplo de desenvolvimento 

Ana C. Costa – “Biodiversidade Marinha nos Açores: Revelando o passado, mostrando o presente e vislumbrando o futuro”. 

sustentável para outras regiões.



Henrique Miguel Pereira – “Cenários para as alterações daHenrique Miguel Pereira Cenários para as alterações da  
biodiversidade no Sec. XXI ”. 

Palestra: 23 de Abril de 2010                                                                                       Audiência: 36 pessoas



Conclusões:

O “objectivo 2010” da CBD falhou redundamente.

“ Os sistemas de água doce são, talvez a zona onde a biodiversidade tem sido
mais ameaçada, principalmente devido aos invasores, poluição e fragmentação
dos habitats devido à construção de barragens”.

“ Ao longo deste século as alterações climáticas e a retirada de água só agravará
os efeitos destes “drivers”.

“ A biodiversidade marinha tem diminuído devido à exploração excessiva e a“ A biodiversidade marinha tem diminuído devido à exploração excessiva e a
menos que haja uma melhor gestão das pescas a nível mundial, a crescente
exigência por peixe levará a que muitas empresas piscatórias entrem em colapso
em 2050”em 2050 .

“ A biodiversidade terrestre continuará a perder-se devido às alterações do uso
do solo, e a menos que o crescimento da população humana e os padrões de
consumo sejam minimizados, poderemos perder mais de 20 % das espécies de
plantas até ao final do século”.

Há muita dificuldade em se preceber o que irá suceder a partir de 2050.

Henrique Miguel Pereira – “Cenários para as alterações da biodiversidade no Sec. XXI ”. 

Há muita dificuldade em se preceber o que irá suceder a partir de 2050.



Conclusões:

Oportunidades para a acção:

- Deve haver um papel activo nas decisões de consumo;

- Devem-se implementar sistemas de pagamento a quem promover agricultura
sustentável;sustentável;

- Promoção de sistemas de áreas protegidas adequados;

- Devem-se renaturalizar áreas de agricultuara abandonadas (e.g. 20 milhões deg ( g
ha na Europa).

Henrique Miguel Pereira – “Cenários para as alterações da biodiversidade no Sec. XXI ”. 



Luís Borda-de-Água – “Variação espacial da biodiversidade em    g ç p
comunidades obedecendo à teoria neutral”. 

Palestra: 23 de Abril de 2010                                                                                       Audiência: 36 pessoas



Conclusões:

“ A Teoria Neutral da Biodiversidade e da Biogeografia é uma teoria nova e
di l t t t d i di ídradical que tem como pressuposto que todos os indivíduos,

independentemente da sua espécie, são iguais”.

A teoria tenta explicar como existem determinados padrões de
desenvolvimento da biodiversidade, segundo probabilidades, com base
numa acção não determinista.

“Entende-se que numa primeira aproximação espécies ecologicamenteEntende-se que numa primeira aproximação, espécies ecologicamente
semelhantes são equivalente per capita nas suas taxas de mortalidade,
reprodução, dispersão e probabilidades de especiação”.

A t i t l b i ã dA teoria neutral parece ser uma boa aproximação para descrever a
estructura das comunidades às escalas locais e regionais.

Luís Borda-de-Água – “Variação espacial da biodiversidade em comunidades obedecendo à teoria neutral”. 



Linda Cronin-Jones – “Educação para a Biodiversidade: Desafios eç p
Oportunidades”. 

Palestra: 24 de Abril de 2010                                                                                       Audiência: 40 pessoas



Conclusões:

Para se agir no sentido de promover a conservação da Biodiversidade será
á i t í l d ( h i t ) tit dnecessário actuar ao nível das crenças (conhecimento); atitudes

(sentimentos) e acções (comportamento).

Alterra as crenças pode levar a mudanças de atitudes.

A actuação na alteração dos comportamento de ser reforçada antes dos 12
anos de idade.

Para se incentivar a protecção da natureza tem de se actuar apresentando
argumentos relacionados com “saúde publica” e “valor económico”
(industrial, medicinal, alimentação) devido ao facto das pessoas estarem

t d icentradas em si mesma.

Os argumentos emocionais podem também ser uteis.

“A tã é l Ciê i T l i ã“A questão é moral mas a Ciência e a Tecnologia são as nossas
ferramentas para actuar; a moralidade é aquilo que concordamos que
deveremos fazer” Edward O. Wilson

Linda Cronin-Jones – “Educação para a Biodiversidade: Desafios e Oportunidades”. 


