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AmBIente

no decorrer deste verão

A“A probabilidade de uma nova 
praga de mosquitos atingir o Algar-
ve é elevada . Os mosquitos não vão 
deixar de existir, os anfíbios estão em 
declínio, os tanques agrícolas estão 
todos ao abandono, os charcos com 
mais biodiversidade e mais preda-
dores de mosquitos são facilmente 
destruídos pela população que, as-
sustada com as pragas de mosquitos, 
se vai apressar a destruir tudo o que 
são habitats de água parada” . É desta 
forma que Jael Palhas, investigador 
do Centro de Investigação em Bio-
diversidade e Recursos Genéticos do 
Porto revela à Algarve Vivo que uma 
nova praga de mosquitos, idêntica à 
que no último verão, em agosto, afe-

Investigador do Centro de 
Investigação em Biodiversida-
de e Recursos Genéticos do 
Porto (CIBIO) e especialista em 
charcos explica à Algarve Vivo 
o que poderá ter causado a 
praga que agitou o Verão do 
ano passado em Armação 
de Pêra e Alcantarilha. Deixa 
advertências às autoridades 
e lembra que só uma maior 
sensibilização da população 
poderá ajudar a região a 
‘vencer’ uma futura praga.

Mosquitos podem  
voltar a ‘atacar’ o Algarve

tou as zonas de Armação de Pêra e 
Alcantarilha, pode voltar a ocorrer 
em 2014 .

“O turismo do Algarve prevê-se 
que continue a crescer e, infelizmen-
te, o tipo de turismo praticado não 
tem grandes preocupações ambien-
tais e prevê-se que os turistas (e os 
empreendimentos turísticos) conti-
nuem a esbanjar água, como se não 
fosse algo precioso . . . Os turistas con-
tinuarão a tomar banhos repetidos 
e prolongados, os campos de golfe 
continuarão a usar e abusar de rega 
estival e de adubos; as pessoas con-
tinuarão a abandonar na natureza 
(incluindo lagoas artificiais) os seus 
peixinhos vermelhos e as suas tar-

taruguinhas quando vão de férias…
Enquanto não se inverter estas ten-
dências, é mais do que previsível que 
voltem a repetir-se cenários como o 
deste ano”, explica o especialista .

As causas
A Agência Portuguesa do Ambien-
te (APA) comunicou, em agosto do 
ano passado, que para além de uma 
rotura numa conduta de água, três 
descargas de águas tratadas e de cul-
tivo estiveram na origem da “praga 
de mosquitos” no concelho de Sil-
ves . Jael Palhas,  mestre em Ecolo-
gia Aplicada pela Universidade de 
Coimbra e especialista no estudo de 
charcos desde 2005, não tem dúvidas Irina Fernandes
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que o “aumento drástico de massas 
de água” teve influência na origem 
da “praga de mosquitos” no concelho 
de Silves . “Faz todo o sentido aquilo 
que a APA explicou . A causa mais 
evidente para haver uma praga de 
mosquitos é a ocorrência de habitats 
de água parada com falta  (ou baixa 
densidade) de predadores,  facilitan-
do a reprodução dos mosquitos . O 
volume de água do charco aumentou, 
porém, os predadores iniciais não 
eram suficientes . Esta baixa densida-
de de predadores já é consequência 
de uma série de outras causas indire-
tas”, defende .

E segue, sublinhando que a quali-
dade da água é um fator determinan-
te para a ocorrência ou não deste tipo 
de pragas . “Muitos dos principais 
grupos de fauna que predam larvas 
de mosquitos (como é, por exemplo, 
o caso dos anfíbios, das libélulas, dos 
escaravelhos) são mais sensíveis à 
qualidade da água do que os mosqui-
tos . Assim, caso haja uma degrada-
ção da qualidade da água, devido a 

descargas de efluentes ou de outras 
águas carregadas de nutrientes e 
pesticidas, corre-se o risco de redu-
zir as comunidades de predadores e 
facilitar assim a reprodução dos mos-
quitos”, diz o investigador do CIBIO .

Jael Palhas dá um exemplo prático 
para melhor ilustrar as suas palavras: 
“Qualquer piscina que seja cheia com 
água sem tratamento (e sem pre-
dadores) rapidamente fica cheia de 
mosquitos . Qualquer charco com 
boa qualidade de água, boa exposi-
ção solar e elevada biodiversidade é 
previsível que não tenha grande den-
sidade de larvas de mosquito e que 
o sucesso de reprodução dos mosqui-
tos aí seja muito reduzido” .

como atuar?
Olhando para o território do Algarve 
e, em particular, para a zona de Ar-
mação de Pêra e Alcantarilha, quais 
devem ser, então, as prioridades de 
atuação? “De forma mais imediata, 
há que apontar a identificação dos 
pontos de reprodução de mosquitos, 

identificação dos fatores que facilita-
ram a sua multiplicação e coordena-
ção dos vários agentes, para evitar 
um cenário semelhante”, refere Jael 
Palhas .

Adverte, porém, que desenvolver 
ações de sensibilização junto das 
populações locais é igualmente im-
portante . “Uma percentagem gran-
de da população não distingue um 
girino de uma larva de mosquito, 
uma grande parte dos proprietários 
de terrenos pensa que todas as águas 
paradas sem peixe têm mosquitos e, 
por isso, continua-se a destruir os 
melhores charcos ou a introduzir 
espécies invasoras com o pretexto 
de controlar os mosquitos, mas com 
potencial para vir a agravar o proble-
ma” .

os charcos
Neste sentido, as autoridades devem 
“repensar como comunicar adequa-
damente o problema à população” já 
que “a maior parte das águas paradas 
poderão estar em terrenos privados e 

1 Os charcos são massas de água 
parada ou de corrente muito redu-
zida, de carácter permanente ou 
temporário, de tamanho superior 
a uma poça (pequena massa de 
água efémera, que normalmente 
é possível atravessar com um 
só passo) e inferior a um lago 
(massa de água com mais de 1 
hectare (ha.) de superfície e uma 
profundidade que não permite a 
sua estratificação).

2 Antes de haver água canaliza-
da, os charcos constituíam a prin-
cipal fonte de água em algumas 
aldeias portuguesas.

3 Os milhões de charcos com 
menos de 10 hectares do mundo 
inteiro representam 30% da super-
fície mundial de água doce

curiosidades

*Fonte:www.charcoscomvida.org

 O triturus marmoratus (tritão-marmoreado ou tritão-verde) é um anfíbio importante para o controlo de pragas 
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cabe aos proprietários gerir os seus 
charcos, tanques, etc . e evitar a cria-
ção de condições que favoreçam os 
mosquitos” . E atira: “Nas palestras 
que damos em escolas tentamos per-
ceber quais são as referências que as 
pessoas têm quanto a charcos e, ha-
bitualmente, associam os charcos a 
massas de água feias” .

E como se deve cuidar de um 
charco? “Deve evitar-se ter muitas 
árvores à volta do charco; que este fi-
que coberto com vegetação acima da 
água porque os melhores charcos são 
aqueles que têm água limpa . Deve 
também evitar-se fazer limpezas 
muito regulares porque ao fazê-las 
estão a matar-se as libelas e outros 
predadores naturais dos ecossiste-
mas . É também importante evitar 
que o charco receba água de zonas 
industriais ou tenha excesso de se-
dimentos no seu interior . No fundo, 

é importante promover o equilíbrio” . 
A preservação dos charcos é, pois, 
determinante em qualquer região 
e país . Têm uma importância eco-
lógica e funções ambientais muito 
importantes . “Estas pequenas mas-
sas de água são importantíssimas 
na  manutenção das comunidades 
de animais auxiliares (no contro-
lo de pragas agrícolas e vetores de 
doenças) e há estudos que apontam 
os charcos como os ecossistemas 
de água doce com maior riqueza de 
espécies e com mais espécies raras e 
ameaçadas . Tendo em conta também 
que desempenham funções ecológi-
cas importantíssimas como a purifi-
cação das águas superficiais, o con-
trolo dos riscos de cheias e de secas,  
seria importante considerar-se seria-
mente desenvolver esforços no sen-
tido de garantir a monitorização e 
conservação destes meios aquáticos” .

O Ritmo da Natureza
À medida que nos aproximamos do verão, o tempo começa a 
melhorar. Na Natureza, as flores desabrocham, os insetos alastram-
-se por novos territórios, os répteis esticam-se ao sol e as aves 
esvoaçam nos céus. Seguindo o ritmo natural, também nós saímos 
de nossas casas e aproveitamos para passear.

É por esta altura, em que já não chove mas também ainda não 
está um calor infernal, que mais me apetece calcorrear os campos. 
Cada um aprecia os passeios à sua maneira. Pessoalmente, e 
por ser biólogo, detenho-me mais tempo a apreciar a Natureza. 
Gosto de prestar atenção aos detalhes. Seja animal, planta ou até 
mineral apraz-me ficar a observar as formas e as cores; se possível, 
sentir as texturas e os cheiros; fechar os olhos e escutar os sons do 
ambiente que me rodeia.

Gosto de identificar as espécies com que me deparo. Aqui, os 
guias-de-campo são uma preciosa ajuda. Esses pequenos livros 
possuem as imagens das espécies, o seu nome-comum, o nome-
-científico, e algumas informações adicionais. Costumo levar 
sempre comigo um guia-de-campo para identificar plantas e aves, 
como também recorro ao auxílio de uma lupa, dos binóculos, ou da 
imprescindível máquina-fotográfica. Um caderno de folhas brancas 
também se revela útil para tirar apontamentos ou fazer alguns 
desenhos. 

No final do dia sinto que não há nada como romper com o 
frenesim da vida agitada, com os seus compromissos inadiáveis e 
pedidos de trabalhos urgentes, e dar um agradável passeio pelo 
campo. Por momentos, há que voltar a sentir o ritmo da natureza.

João Lourenço Monteiro (Biólogo)*
*jmonteiro@comcept.org

.

Cantinho da Ciência
João Lourenço Monteiro
Biólogo

“OS MOSquITOS NãO VãO dEIxAR dE ExISTIR, 
OS ANFíBIOS ESTãO EM dECLíNIO, OS TANquES 
AgRíCOLAS ESTãO TOdOS AO ABANdONO…”

A falta de predadores contribui para a 
proliferação dos mosquitos


