
  Tiragem: 4100

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 15,61 x 19,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59406455 23-05-2015

Investigadores universitários
de três academias têm projecto 
para combater os ratos

A Universidade dos Açores, junta-
mente com a Universidade de Évora e 
a Faculdade de Ciências da Universida-
de de Lisboa, elaboraram uma proposta 
que tem em vista o aprofundamento do 
conhecimento sobre a população de ra-
tos existente nos Açores, assim como de 
métodos de extermínio da praga.

De acordo com David Horta Lopes, 
investigador e professor da academia 
açoriana, o projecto foi apresentado há 
cerca de um ano como contributo a de-
senvolver no âmbito do PRORURAL, 
podendo incluir-se na medida do pro-
grama que diz respeito à investigação 
aplicada à agricultura. 

No entanto, as candidaturas a esse 
tipo de financiamento ainda não estão 
abertas, mas David Horta Lopes acredi-
ta que há disponibilidade das entidades oficiais para avançar 
com o projecto.

De acordo com o investigador, se o projecto em causa for, 
efectivamente, levado a bom termo, está em causa o estudo 
dos focos populacionais de ratos existentes no arquipélago, 
incluindo a sua caracterização e recenseamento. Pretende-se, 
do mesmo modo, testar produtos de combate à praga.

A parceria com as universidades de Évora e de Lisboa, 
referiu David Horta Lopes, decorre, exactamente, da necessi-
dade de dispor de ‘know-how’ relativo a essas matérias.

“Nós não temos grande experiência no combate e contro-
lo de ratos, mas essas universidades têm: há professores que 
se dedicam só a essa área. Em Évora, há grande experiência 
no que diz respeito à captura, à referenciação e até ao cálculo 
de estragos; já em Lisboa, são especialistas na caracterização 
das espécies”, referiu o académico.

Segundo David Horta Lopes, o conhecimento que poderá 
ser adquirido neste projecto de investigação, que pode vir a 
usufruir de financiamento do PRORURAL, poderá ser utili-

zado para dar seguimento à estratégia do Governo Regional 
no que diz respeito ao combate integrado de pragas. 

Foi nesse sentido, aliás, que os investigadores decidiram 
avançar com esta ideia de trabalho.

“Como é do conhecimento público, os Açores têm este 
problema dos ratos, talvez pela falta de alguma eficácia no 
controlo”, sublinhou o professor da Universidade dos Aço-
res, que entende que o combate à praga não passa, apenas 
por “distribuir e aplicar venenos”, mas também por fazer o 
controlo do alimento que é procurado pelos animais. 

O Governo Regional dispõe, desde 2009, de um docu-
mento (que está disponível na internet) sobre o controlo de 
roedores. 

A publicação, que inclui “respostas simples e perguntas 
frequentes”, coloca questões como “porque devemos contro-
lar os ratos”, “quais os factores que favorecem a presença e 
proliferação dos ratos nos Açores”, “como se distinguem as 
três espécies de ratos presentes nos Açores”, “quais os sinais 
de presença de ratos”, “como posso evitar ou combater a pre-
sença dos ratos”, entre outras.                         CA/DI


