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Beleza perigosa

As plantas invasoras são
talvez as plantas mais conhecidas e mais adoradas pela
sua beleza, mas o que ninguém sabe é que são plantas
exóticas que estão a invadir o nosso território e a destruir os habitats naturais.
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Rã-verde Talvez o anfíbio mais comum e vistoso em Portugal. Ocorre em praticamente qualquer local
com água.
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gal irão resistir a um sismo de
grande magnitude?Uma chamada de
atenção para um perigo iminente.
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CAPA fotografia de flor de Azeda (Oxalis pes-capreae) por Manuel Vieira
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Actualidade

Nova planta brilhante

A empresa Bioglow está a tentar
criar plantas que consigam brilhar
o suficiente de forma a substituir a
luz dos candeeiros. A ideia de ter
uma planta que emita luz por si só e
sem ter qualquer tipo de tratamento especial é algo bastante apelativo, pois tal como nos pirilampos
esta luz teria origem celular. Para
criar estas plantas é necessário retirar um grupo de genes a bactérias
que possuem a capacidade de produzir luz. A utilização destes genes
em conjunto com substâncias que
existem em todas as plantas, leva à

ocorrência duma reacção química
que liberta energia na forma de luz.
Algo impressionantemente mais
simples do que se poderia esperar!
A planta alterada por esta empresa trata-se de uma planta de vaso
comum, denominada Nicotiana
alata. A adição dos genes permite
que a planta brilhe continuamente
durante toda a sua vida. Contudo,
o actual problema é que a luz emitida não é forte o suficiente para
substituir a luz dos candeeiros. Os
projectos futuros da Bioglow incluem a superação deste obstácu-

lo, a utilização de outras plantas e
ainda a criação de plantas com luz
amarela e vermelha. Num futuro
próximo talvez todas as casas terão
plantas destas, o que poderá ser
uma grande vantagem na redução
da factura da electricidade!

Saiba mais em
www.bioglowtech.com
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Sabia que...
Cobras nadadoras

Existem 2 espécies de cobras-de-água em Portugal: a
cobra-de-água-de-colar e a cobra-de-água-viperina. A
cobra-de-água-viperina, apesar de depender de locais
com água para sobreviver é a que tem distribuição
mais ampla em Portugal. Tal facto em conjunto com
a fácil detecção dos espécimes no campo, faz com que
facilmente se torne num indicador da degradação dos
habitats aquáticos. Vários estudos já utilizaram essas
características e comprovaram que a diminuição das
populações desta espécie está associada à degradação
dos habitats. Esta cobra é inofensiva e não é venenosa. No entanto, para sua defesa, recorre à imitação
do comportamento e forma da cabeça de uma das
espécies que realmente são venenosas: a víbora. Para
além desta estratégia, quando se sente ameaçada pode
recorrer também a outros meios, tais como fingir estar
morta, libertar um cheiro nauseabundo ou fugir a
nadar.

A cobra-de-água-viperina é uma
excelente nadadora. É uma cobra de
pequenas dimensões que se alimenta
de peixes, rãs, relas, sapos, tritões e
insectos aquáticos.
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FOTOGRAFIA Manuel Vieira
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Locais

Cacela Velha

Sede do antigo concelho de Cacela,
tomada aos Mouros no reinado de Sancho II e estabelecida como concelho em
1283. No século XIV, a população existente dispersou-se pelo resto do concelho
para trabalhar na agricultura e pecuária.
Em 1755, altura do grande terramoto,
apenas restavam algumas construções:
a Fortaleza, a Igreja Matriz, as Casas da
Câmara, a Casa do Pároco e a Misericórdia. Razões pelas quais foi denominada
“Sítio da Igreja”. Em 1775 a mando do
Marquês de Pombal, Cacela foi anexada
à nova vila, Vila Real de Santo António,
apesar de serem dois territórios fisicamente separados pelo concelho de Castro
Marim.
Actualmente Cacela Velha é uma
pequena aldeia com um dos melhores
miradouros para a Ria Formosa. Possui
a Igreja Matriz de origem medieval, uma
Fortaleza do século XVII, várias habitações representativas da arquitectura
tradicional algarvia, ruínas islâmicas,
fornos romanos e vestígios da antiga muralha medieval.
Com fácil acesso à Ria Formosa,
através de umas escadas escoltadas por
várias amendoeiras, é possível dar uma
caminhada e observar várias espécies de
aves como o corvo-marinho, garça-real,
garça-branca, borrelho-de-coleira-interrompida, borrelho-grande-de-coleira, e
colhereiro. Nesta mesma zona desagua
ainda o ribeiro de Cacela Velha, onde
com alguma sorte se pode observar a
críptica lontra.

FOTOGRAFIAS Manuel Vieira
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Olhares

Susana Ronquilho
em Armação de Pêra (Setembro 2010).

Tens fotografias do
Algarve que gostarias
de partilhar?
Envia a tua foto para o mail
madressilva@almargem.org
acompanhado do teu nome,
e dá-nos uma descrição da
fotografia com data e local.
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Miguel Guerreiro
Falésia perto do Farol da Ponta da
Piedade, Lagos (Maio 2014).
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Rã-verde
Uma das criaturas mais ruidosas durante a Primavera. Esta
Rã-verde é facilmente encontrada em quase todos os tipos
de habitat aquático. Note-se os seus proeminentes olhos
dourados e no seu dorso a característica linha verde com
duas pregas a combinar com a cor dos olhos.

FOTOGRAFIA Liliana Santos
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Texto de Liliana Santos

Q

uando caminhamos
junto a uma ribeira ou um charco, é
comum
podermos
observar muitos animais, e pensar
“Uau, tantos animais diferentes!”.
Porém, quando damos conta, a
maioria dos indivíduos são todos
rãs-verdes (Rana perezi ou actualmente Pelophylax perezi). As rãsverdes são realmente muito comuns, e consegue-se facilmente
observar muitos indivíduos dispersos nas margens a aproveitar o
sol.
Para os nossos avós, estes pequenos
seres vivos, sempre foram vistos como animais perigosos, diziam-nos sempre para não nos
aproximarmos pois a sua urina
poderia cegar-nos. Hoje em dia,
sabemos que tal não acontece.
Contudo, estes animais têm uma
pele muito viscosa coberta de glândulas que excretam um muco que
humidifica a pele, ajuda na difusão
de gases e ainda limita o aparecimento de possíveis contaminações
de micróbios, podendo ser irritante ao toque com os olhos e com
as mucosas.
As rãs-verdes apresentam uma coloração muito variável que vai do
verde ao castanho, o que nos pode
levar a pensar que estamos a observar espécies diferentes. Geralmente possuem duas pregas dorso
laterais amareladas ou acastanhadas com uma linha vertebral que
pode ser verde ou amarela, e uns
olhos grandes com pupila horizontal elíptica e íris dourada. Outras
espécies semelhantes podem surgir nos mesmos locais, tais como
a rã-ibérica (Rana iberica) ou a
rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), distinguíveis
pela ausência de um tímpano na
rã-de-focinho-pontiagudo,
ou
pela zona ventral possuir manchas
castanhas na rã-ibérica.

Poucos animais são mais barulhentos nas noites primaveris.
Nestas noites, nas proximidades
dos locais com rãs-verdes ouve-se
o característico “CREEE CREEE”
produzido pelos machos para
atrair as fêmeas e competir com
os outros machos. Estes sons são
produzidos em simultâneo com o
enchimento dos sacos vocais, que
antigamente se pensava que eram
usados para ressoar o som produzido. Actualmente, vários estudos
mostram que os sacos não servem
para intensificar o som, mas que
servem sim, para ajudar as fêmeas
a reconhecer o macho certo.
A rã-verde possui uma dieta muito
diversa. Alimentando-se de insectos, aranhas, minhocas e moluscos, comem ainda alguns peixes
pequenos e até mesmo anfíbios.
Mais, quando necessário estes animais são canibais, podendo sobreviver num charco onde existe pouco alimento. Este anfíbio,
como muitos outros, é crucial para
a manutenção saudável da água
doce superficial, pois mantém
controladas as populações de insectos vectores de doenças. Esta é
apenas uma das razões pela qual
se recomenda a protecção dos chacos temporários, pois para além de
ajudarem no controlo de pragas
agrícolas ou insectos vectores de

doenças, ajudam na manutenção
da humidade do solo em períodos
secos, na purificação da água, no
abastecimento dos aquíferos subterrâneos e ainda têm funções importantes como bebedouros para o
gado.
Apesar da sua abundância, os mais
variados perigos a que estão sujeitos podem fazer com que essa
abundância diminua. Atropelamento, degradação dos seus habitats, poluição aquática e introdução
de novas espécies, como o lagostim-vermelho-da-Louisiana, são
os principais factores que podem
levar à a diminuição da rã-verde e
dos outros anfíbios. Nalguns locais
é fácil observar que a rã-verde é um
festim para as cegonhas na altura
de nidificação, bem como para os
lagostins-vermelhos-da-Louisiana,
sendo estes últimos os grandes inimigos dos anfíbios, pois invadem
os seus habitats e podem comer as
suas posturas.
Bibliografia
Loureiro, A., Ferrand de Almeida, N.,
Carretero, M.A., Paulo, O.S. (Eds.),
2008. Atlas dos Anfíbios e Répteis de
Portugal. ICNF, Lisboa.

Distribuição
A rã-verde ocorre apenas na Península Ibérica e
no sul de França.

ILUSTRAÇÃO Manuel Vieira DADOS Atlas dos Anfíbios e Répteis ICNF
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Coloração das rãs-verdes
A sua coloração dorsal pode variar do verde ao castanho, com
algumas manchas mais escuras. Possuem uma linha vertebral
verde clara e na parte ventral costumam ser esbranquiçadas.
Os tímpanos são sempre visíveis.
FOTOGRAFIA Manuel Vieira

Habitat
A rã-verde (Pelophylax perezi) é dos anfíbios mais abundantes em Portugal.
Podemos encontrá-las em rios, charcos temporários, fontes e até em valas
das hortas.
FOTOGRAFIA Manuel Vieira
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Beleza
Perigosa

As plantas invasoras são talvez as plantas mais conhecidas
e mais adoradas pela sua beleza, mas o que quase ninguém
sabe é que são plantas exóticas que estão a invadir o nosso
território e a destruir os habitats naturais.
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É

Texto de Manuel Vieira
extraordinário o número
de plantas exóticas que
observamos todos os dias.
A maioria delas está de tal
modo entranhada no nosso país,
que muitos acreditam serem portuguesas.
Grande parte destas espécies
não possui a capacidade de se dispersar, pelo que não têm um impacto muito negativo. No entanto,
uma fracção das espécies exóticas
consegue dispersar-se, invadir espaços naturais e posteriormente
predominar sob as plantas portuguesas.

15% DAS

ESPÉCIES DE
PLANTAS
EXISTENTES
EM PORTUGAL
SÃO EXÓTICAS
Aproximadamente 15% das
espécies de plantas existentes em
Portugal são exóticas e são cada
vez mais comuns. Plantas como
as acácias, eucaliptos, chorão-daspraias, azedas, pitas, bons-dias, canas, lantanas, rícinos, acantos, espadanas, penachos ou cactos, não
são plantas da flora portuguesa!
Porém são talvez as mais conhecidas pela população. A maioria das
plantas exóticas chegou a Portugal
dos quatro cantos do mundo por
razões ornamentais devido ao seu
apelo visual. De modo a evitar que
estas plantas perturbassem a biodiversidade portuguesa, Portugal
deveria conseguir ter controlo na

possibilidade de entrada de novas espécies no país. No entanto,
actualmente ainda não existe tal
controlo em Portugal, apenas as
plantas e animais comprovadas
como invasoras estão proibidas.
Se o número de espécies
ornamentais exóticas que existe
nos espaços naturais em Portugal
é esmagador, nas cidades é ainda mais problemático. É muito
comum as pessoas plantarem e
cuidarem de plantas exóticas ornamentais nos seus jardins. Isto é de
tal modo evidente que é muito raro
encontrar plantas portuguesas nas
lojas especializadas na venda de
plantas ornamentais. Mais preocupante ainda é os espaços-verdes
ao cuidado das cidades também
serem dominados por plantas exóticas. Numa altura em que a consciencialização ambiental é muito
importante e presente, tal não devia acontecer. Devia-se ensinar que
“nem tudo o que é verde é bom”,
começando pela eliminação das
espécies invasoras e evitando a utilização doutras plantas exóticas.

PERDA DE
IDENTIDADE DO
QUE É
PORTUGUÊS

Mas porque se considera isto
um grande problema? Para além
da perda de identidade do que é
português existem outras várias
razões. Portugal possui um clima
óptimo para a maioria das espécies
exóticas, o que lhes facilita a dispersão e invasão. Assim, muitas
destas espécies exóticas invadem
áreas agrícolas, florestais ou piscícolas causando muitos prejuízos
e gastos adicionais na sua remoção.

A beleza das plantas invasoras
Chorão-das-praias, uma das mais de 316 plantas invasoras existentes em Portugal. Planta exótica trazida para
fins ornamentais.
FOTOGRAFIA Manuel Vieira

Algumas causam doenças, alergias
ou são vectores de pragas. Por último, mas não menos importante, a
maioria das plantas exóticas invasoras forma grandes campos contínuos sem a presença de outras
espécies. Tal pode ter como consequências a diminuição da biodiversidade e o aumento das pragas,
o que leva à alteração dos regimes
de fogos, alteração da infiltração da
água e perturbação da normal degradação da matéria orgânica.

DIMINUIÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

Em conclusão, as plantas (e
animais) exóticos são um problema grave que deve ser alvo de mais
programas de consciencialização.
Estes organismos, quando invasores, são capazes de produzir efeitos
muito mais nefastos que qualquer
tipo de poluição, e não cessam ao
eliminar a sua fonte de emissão.
Se tiver alguma das 316 espécies
de plantas invasoras reportadas
no Dec.Lei 565/99 no seu jardim,
informe-se em invasoras.uc.pt/ da
melhor maneira de a remover. Não
compre plantas exóticas, compre o
que é português!
Bibliografia
http://invasoras.uc.pt/
Marchante, Elizabete, Helena
Freitas, and Hélia Marchante. Guia
prático para a identificação de plantas invasoras de Portugal Continental.
Imprensa da Univ. de Coimbra, 2008.
Ministério do Ambiente. 1999. Decreto-lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro. In: Diário da República - I Série
– A. 295: 9100-9114.

Exemplos de espécies invasoras existentes no Algarve
(página seguinte)

Quatro das espécies invasoras mais preocupantes no
Algarve: Canas, Chorão-das-praias, Azedas e Bons-dias.

FOTOGRAFIAS e ILUSTRAÇOES Manuel Vieira
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Chorão-das-praias (Carpobrotus edulis)
Esta é uma das plantas mais problemáticas, pois cobre grande parte
das zonas costeiras. Trazida da África-do-Sul para Portugal por razões
ornamentais, esta planta forma tapetes impenetráveis que acidificam
o solo. A sua grande capacidade de dispersão provém da sua capacidade de se reproduzir a partir de qualquer fragmento e ainda dos seus
frutos que contêm mais de 1000 sementes cada. É o exemplo mais
conhecido de uma planta invasora com perigo para a saúde publica,
ajudando na dispersão das populações de ratazanas-pretas, também
invasoras, e conhecidas por serem vectores da peste-negra.

Azedas (Oxalis pes-caprae)
Talvez a planta mais comum no Inverno. As azedas cobrem os solos com
as suas folhas em forma de trevo e flores amarelas. Esta planta originária
da África-do-Sul impede o crescimento das plantas autóctones e pode
diminuir a produtividade dos campos agrícolas. As azedas produzem
muitos bolbilhos, para que a sua dispersão seja rápida e eficaz.

1 cm
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Cana (Arundo donax)
Provenientes da Ásia, as canas invadem grande parte dos cursos
de água e têm a capacidade de colonizar novos locais através de
fragmentos transportados pelas correntes. Estas plantas formam
aglomerados altamente inflamáveis onde não habitam animais ou
plantas nativas.

Bons-dias (Ipomoea indica)
Proveniente da Ásia, esta trepadeira foi trazida para Portugal também
como planta ornamental. Possui uma excelente capacidade de dispersão através de fragmentos do caule. Esta espécie geralmente cobre
árvores, arbustos ou outras plantas provocando a sua morte.
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Lisboa
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Será

que os edifícios de

Portugal

irão

resistir a um sismo de grande magnitude?
Texto de Ana Rita Silvestre
Como todos nós sabemos,
Portugal é um dos países da Europa com mais incidência de sismos,
no qual o Algarve e a área metropolitana de Lisboa são os mais
representativos de tal facto devido
à zona onde se encontram.
Os especialistas portugueses
dizem que haverá novamente um
tsunami precedido por um sismo,
tal como aconteceu em Portugal
em 1755 ou, mais recentemente,
no Japão.
Apesar dessa previsão, esta
possibilidade não é levada muito
a sério pelo governo nem pela população. A verdade é que a maioria
dos edifícios públicos, como hospitais, escolas ou repartições públicas, construídos no nosso país antes de 1959, não estão habilitados
para resistir a sismos de uma magnitude semelhante aos sismos do
Japão, pois nessa altura não havia
regulamentação técnica que projectasse edifícios para receber um
sismo.

ESPECIALISTAS
PORTUGUESES
DIZEM QUE
HAVERÁ
NOVAMENTE
UM TSUNAMI
PRECEDIDO
POR UM SISMO
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Existe um software usado
pelos especialistas portugueses
da área da sismologia, chamado
OpenQuake, que tem a capacidade
de estimar as zonas, que possuem
uma maior probabilidade de intensidade sísmica e consequentes
perdas materiais e humanas, de
um dado país ou sub-região. Este
software criado por vários investigadores, incluindo investigadores
portugueses, prevê que os edifícios de Portugal, não resistirão a
um sismo de magnitude 8, o qual
poderia causar 10 mil mortos e
perda de 30% do PIB português.
Deste modo, a melhor solução seria a reabilitação dos edifícios mais
antigos, respeitando a nova regulamentação a nível europeu.
Em Julho de 2010 foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República, uma resolução
onde foi recomendada ao governo
a aprovação de medidas que reduzissem os riscos sísmicos como a
redução da vulnerabilidade sísmica das infra-estruturas hospitalares, escolares, industriais, governamentais, de transportes, energia,
património histórico e de zonas
históricas dos núcleos urbanos.
Esta resolução recomendava ainda
o reforço do controlo da qualidade
dos edifícios novos e a obrigatoriedade de segurança estrutural
anti-sísmica nos programas de
reabilitação urbana. Contudo, estas medidas ainda não foram aplicadas pelo governo, que se limitou
apenas a propor um modelo de
seguros, para indemnizar os prejuízos materiais causados. O facto
da construção na área da reabili-

tação ser um pouco dispendiosa
e de estarmos perante uma crise
económica, não justifica a perda
de vidas humanas mais tarde.

A MAIORIA

DOS EDIFÍCIOS,
NÃO ESTÃO
HABILITADOS
PARA RESISTIR
A SISMOS
No caso de Itália, esta já tem
um programa a funcionar por
completo para edifícios públicos,
escolas e hospitais. Em contrapartida, em Portugal o governo tem
olhado para o problema de uma
maneira despreocupada.
O mais irónico é que quando
o sismo chegar, a Assembleia da
República vai ficar de pé, porque
esta recebeu obras de reforço anti-sísmico. No entanto os principais hospitais de Lisboa, por exemplo, deverão colapsar.
Bibliografia
Appleton, J. (2010) Reabilitação
de Edifícios Antigos e Sustentabilidade. VI ENEEC, Évora.

OpenQuake

(http://www.globalquakemodel.org)
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A

lmargem

Fundada em 1988, a Almargem é
uma associação sem fins lucrativos,
que depende do empenhamento
dos seus membros e apoiantes, de
forma a concretizar actividades tão
diversas como educação ambiental,
estudo e divulgação do património
cultural enatural, caminhadas e ecoturismo, sensibilização para as alternativas ecológicas, identificação
e combate dos atentados contra o
ambiente e o uso equilibrado do
território. A associação tem lutado
pela preservação da enorme herança cultural e natural do Algarve que
temos a obrigação de entregar intacta às proximas gerações.

Por um Algarve mais autêntico...
Associe-se. Colabore connosco!
Rua S. Domingos, nº65
8100-536 Loulé-Portugal
Tel.: 289412959.
Fax: 289414104.
E-mail: almargem@mail.telepac.pt.
www.almargem.org.
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