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Fonte  ITR

Geocachers após encontrarem a cache e um tritão-marmoreado-pigmeu (Triturus pygmeus) que se havia escondido debaixo
dela

O geocaching, conhecido jogo mundial de caça ao tesouro ao ar livre, é utilizado pela primeira vez
como indicador para avaliar os serviços culturais prestados pelos ecossistemas: serviços que são
difíceis de medir, pouco estudados, mas fundamentais para definir estratégias de gestão e
conservação mais eficazes.

“Can geocaching be an indicator of cultural ecosystem services? The case of the montado savannah-
like landscape” da autoria de Inês Teixeira do  Rosário, Rui Rebelo, Paulo Cardoso, Pedro Segurado,
Ricardo Nogueira Mendes e Margarida Santos-Reis está disponível na Science Direct e será publicado
na edição de abril da Ecological Indicators.

Os geocachers, praticantes do conhecido jogo mundial de caça ao tesouro ao ar livre, mostram
preferir em Portugal as paisagens abertas e com água – e, entre as paisagens de floresta, o montado
surge como a preferida.

São estes os resultados do estudo, que determinou a preferência por diferentes paisagens usando uma
abordagem inédita: a base de dados do geocaching, atividade que em Portugal conta com mais de
51 000 praticantes. O desafio passa por procurar pequenos recipientes ou caixas (as caches) com a
ajuda de um GPS ou telemóvel; uma vez encontrada a cache, os participantes registam a sua
atividade no site oficial e podem escrever, adicionar fotografias e atribuir uma pontuação à
experiência de busca pelo tesouro.
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“Os resultados indicam que não existe preferência por nenhum tipo de paisagem quando
os  geocachers planeiam a sua visita – a sua principal motivação é a aventura de procurar e o
entusiasmo de encontrar, destacando-se ainda o respeito pela natureza. No entanto, uma vez no local,
verificamos que os geocachers preferem paisagens abertas ou com água, seguidas de paisagens com
floresta”, explica Inês Teixeira do Rosário, investigadora de pós-doutoramento no Centro de Ecologia,
Evolução e Alterações Ambientais – cE3c, polo de Ciências ULisboa, e primeira autora deste artigo.
Inês Teixeira do Rosário concluiu o doutoramento em Ecologia em 2013.

Entre as paisagens com floresta preferidas pelos  geocachers  destaca-se o montado, paisagem de
grande valor económico e socio ecológico para Portugal. “Tendo em conta o valor que o montado
representa para o país, é importante termos estudos que comprovem também a sua importância
cultural, mais difícil de quantificar”, explica Inês Teixeira do Rosário, acrescentando que “considerando
as dificuldades que este ecossistema enfrenta, como a mortalidade das árvores, é também importante
perceber que existem outras atividades compatíveis com as existentes que poderão ajudar os gestores
na sua conservação”.

Foi a primeira vez que o geocaching foi utilizado para este
tipo de abordagem, que chamou a atenção dos cientistas
por reunir não só fotografias, como também textos e
classificações atribuídas pelos geocachers.

Este estudo resulta da colaboração entre investigadores polo de Ciências ULisboa do cE3c, da
empresa de consultoria ambiental Bioinsight, do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de
Agronomia da ULisboa e do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de
Lisboa.
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O papel da alimentação na microbiota intestinal
"Tanto os probióticos como os prebióticos têm demonstrado melhorar os biomarcadores associados ao cancro
colon retal e, relativamente à Síndrome do Intestino Irritável, a evidência refere que os probióticos têm um
papel importante no alivio dos sintomas e qualidade de vida dos doentes", escreve a nutricionista Maria Inês
Antunes.
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Novas abordagens do geocaching
O geocaching é utilizado pela primeira vez como indicador para avaliar os serviços culturais prestados pelos
ecossistemas. Inês Teixeira do Rosário, investigadora do cE3c, doutorada em Ecologia por Ciências ULisboa, é
a primeira autora do artigo da Ecological Indicators.
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Catarina Frazão Santos coordena OCEANPLAN
A apresentação de Catarina Frazão Santos durante a ICES ASC 2018 valeu-lhe o Best Early Career Scientist
Presentation Award. O tema da apresentação corresponde ao projeto de investigação por si coordenado e
que termina em 2021.
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Nova espécie de abelha em Portugal
Sabia que em Portugal existe uma nova espécie de abelha? Chama-se Protosmia lusitanica e até agora
apenas se conhece um único exemplar, uma fêmea coletada por Ana Gonçalves, na primavera de 2016, no
Parque Natural do Vale do Guadiana, nas margens do Rio Vascão, em Mértola.
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geocaching Ecossistemas paisagens Montado Ecologia Estudo

Ecological Indicators Inês Teixeira do Rosário FCUL Ciências ULisboa CE3C
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