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O

último congresso da SPE decorreu em Lisboa, no
ISPA, nos dias 9 e 10 de Outubro de 2015.

Ao longo de dois dias foram apresentados trabalhos em temas
diversos, em mamíferos, aves, répteis e invertebrados.
Contou com 85 participantes, 23 comunicações orais e 30
comunicações por poster.
Quatro sessões plenárias do congresso tiveram como
oradores investigadores convidados. Denise Herzing falou
sobre comunicação e cognição de cetáceos, Andy Radford
sobre o impacto do ruído antropogénico na vida marinha,
Susana Varela sobre a importância dos fenómenos de cópia
na escolha de parceiro sexual e Gonçalo Cardoso sobre a
evolução do canto das aves.
O prémio Vítor Almada, para a melhor apresentação oral feita
por um estudante, foi atribuído ao doutorando José Ricardo
Paula pela comunicação Behavioural and physiological responses
of cleaning mutualisms in the oceans of tomorrow.
Foi um congresso importante
Aguardamos o próximo!

e

muito

participado.

Anunciamos com grande expectativa o próximo congresso da SPE

O XIII Congresso da SPE acontecerá em Lisboa
Prémio Vítor Almada
O Prémio Vítor Almada foi instituído em 2013 de forma a distinguir a melhor comunicação oral proferida por
estudantes nos congressos da SPE e homenagear Vítor Almada. Até à data os premiados foram:
2014: Eliane Soukiazes (CIBIO/UC); menção honrosa: Leonor Rodrigues (cE3c/UL)
2015: José Ricardo Paula (MARE/UL) — reportagem na página seguinte

Premiado no Congresso SPE 2015
Prémio Vítor Almada 2015

O

Prémio Vítor Almada, criado em 2013 e que distingue a melhor comunicação oral proferida
por estudantes, foi atribuído a José Ricardo Paula pela sua comunicação Behavioural and
physiological responses of cleaning mutualisms in the oceans of tomorrow. O José fez mestrado
sobre o comportamento de peixes limpadores,
orientado por Marta Soares (CIBIO). É agora doutorando no Laboratório Marítimo da Guia pertencente ao
MARE (Marine and Environmental Sciences Centre) e faz
parte do grupo MECCA (Marine Ecology and Climate
ChAnge) liderado por Rui Rosa. É orientado por Rui Rosa da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa e Alexandra Grutter da The University of
Queensland, Austrália. O José conduz o seu trabalho no Laboratório Marítimo da
Guia, em Cascais, e na Lizard Island Research Station na Grande Barreira de Coral
Australiana.
Laboratório Marítimo da Guia em Cascais
Crédito: Rui Rosa

Interacção de limpeza entre o peixe
limpador Labroides dimidiatus e o
cliente Naso elegans
Crédito: José Ricardo Paula

O Prémio Vítor Almada consiste no apoio financeiro à participação do premiado
num congresso internacional de etologia. O premiado, José Ricardo Paula, irá
participar no congresso da International Society for Behavioral Ecology (ISBE
2016), onde apresentará o seu trabalho de investigação.
Aqui fica um resumo do seu trabalho de investigação:

Respostas Fisiológicas e Comportamentais dos Mutualismos Marinhos de Limpeza Face ao Oceano Futuro
As alterações ambientais induzidas pelo Homem representam a maior ameaça à diversidade global. A concentração de
dióxido de carbono (CO2) na atmosfera tem aumentado a um ritmo sem precedentes e é expectável que assim continue até
2100. Os modelos recentes preveem que este cenário futuro conduza a um aumento de 2.7°C na temperatura global da
superfície dos oceanos (SST). Parte do CO2 emitido para a atmosfera é dissolvido nos oceanos, o que tem levado a uma
diminuição do pH nas últimas décadas em 0.1 unidades. Este fenómeno, conhecido por acidificação dos oceanos, prevê a
diminuição o pH dos oceanos entre 0.14 e 0.42 unidades até ao final do século. Neste sentido, prevê-se que os ecossistemas de
recifes tropicais sejam dos mais sensíveis às alterações climáticas, pois muitas das suas espécies já vivem perto do seu limite de
tolerância térmica, provavelmente como consequência da sua evolução em ambientes relativamente estáveis. Os mutualismos
de limpeza são componentes ecológicos fundamentais nos ecossistemas de recifes de coral, cruciais para a manutenção da
biodiversidade e abundância marinha. Estes mutualismos representam uma das interações interespecíficas mais comuns a nível
mundial, envolvendo um peixe limpador que se alimenta de ectoparasitas dos seus peixes clientes. A importância e presença do
comportamento de limpeza em ecossistemas marinhos é bem conhecida e hoje sabe-se que as interações de limpeza têm
grande influência nos ecossistemas marinhos – influenciando abundância, diversidade e presença de parasitas. No entanto,
apesar da importância destas, ainda não eram conhecidos nenhuns efeitos das alterações climáticas nestas interações. Neste
trabalho mostrámos, pela primeira vez, que as alterações futuras em temperatura e acidez dos oceanos têm efeitos muito
acentuados na motivação para os peixes limpadores terem interações de limpeza. Depois de 45 dias de aclimatação às
condições futuras, pares de peixes limpadores e clientes foram colocados num tanque de observação onde foi permitido que
interagissem (onde medimos motivação para interagir e qualidade de interação). Os nossos resultados são a primeira evidência
que a acidificação dos oceanos não afecta apenas comportamentos singulares entre individuos da mesma espécie mas também
interações cognitivamente complexas entre duas espécies em cooperação.

José Ricardo Paula

Clientes Naso elegans, o peixe cirurgião do
indo-pacífico
Crédito: José Ricardo Paula

Sistemas de controlo de CO2 e temperatura utilizados para
simular os cenários de aquecimento e acidificação dos oceanos
Crédito: José Ricardo Paula

Entrevista a Sara Magalhães

S

ara Magalhães é investigadora e líder do grupo de
investigação Adaptation in Heterogeneous
Environments no Centro de Ecologia, Evolução e
Alterações Ambientais (cE3c) na
Facu ldade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL). É
membro dos Órgãos sociais da SPE e
é a actual presidente da Associação
Portuguesa de Biologia Evolutiva.
Sara Magalhães licenciou-se em
Biologia na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa e doutorouse na Universidade de Amsterdão,
onde estudou o comportamento e
interações ecológicas entre plantas,
herbívoros e predadores. Prosseguiu
a investigação na Universidade de
M on tp e l l i e r e n o I n s ti tu t o
Gulbenkian de Ciência e é desde 2008 investigadora do
cE3c. O seu grupo é apresentado neste boletim, na rubrica
“Trabalho de Equipa”.
1. Quando começou a interessar-se pelo estudo da
Etologia? Quais foram os seus primeiros trabalhos?
Sempre gostei muito de estudos de comportamento, mas o
meu interesse agudizou-se quando realizei um trabalho
sobre comportamento humano aquando da minha estadia
em Toulouse no âmbito do programa Erasmus. Nesse
trabalho tentamos perceber se a forma como as pessoas se
cumprimentavam variava consoante a região da Europa de
onde elas provinham. Fizemos o estudo em vários
aeroportos da Europa, e apercebi-me que muito se pode
aprender apenas através da observação.

2. Qual o livro ou obra sobre Etologia que mais a
marcou?
Foi o livro do Alcock (Animal Behaviour, an Evolutionary
Approach), mais ou menos pela mesma altura. Lembro-me
que havia uma fotografia enorme de um senhor a bocejar e
era impossível isso não se contagiar, o que era
precisamente a mensagem que ele queria transmitir! Já um
pouco fora do âmbito do comportamento propriamente

pode afectar a evolução das populações e vice-versa. Por
exemplo, têm surgido cada vez mais estudos de vários
comportamentos que usam a evolução experimental
(metodologia em que o experimentador
expõe diferentes populações a ambientes
diferentes, durante várias gerações, e no
final mede se as populações se adaptaram
a esse ambiente). Em particular, muitos
trabalhos focam-se na evolução do
comportamento sexual em populações
que evoluem em monogamia e poligamia,
permitindo assim testar directamente o
efeito de mais ou menos conflito sexual
no comportamento.

4. Qual é, na sua opinião, o
contributo distintivo da Etologia
em relação às outras ciências da vida?
A Etologia situa-se na interseção entre várias ciências, desde a
ecologia e evolução até à genética e neurobiologia. Assim,
encontra-se numa posição privilegiada para promover a
integração de várias disciplinas. Penso que essa integração é
cada vez mais necessária, tendo em conta a grande quantidade
de informação que está a ser gerada.

5. Que futuro vê para a investigação da Etologia em
Portugal?
Não sei que futuro vai haver, mas o que eu gostava de ver era
justamente mais integração das diferentes disciplinas.
Especificamente, penso que ainda temos um grande caminho a
percorrer até conseguirmos um maior conhecimento dos
m e can i sm os que de term in am c om p or ta men tos
ecologicamente relevantes. Compreender esses mecanismos
pode contribuir substancialmente para entendermos a função
ecológica dum comportamento. Por outro lado, pouco
sabemos ainda sobre a ecologia de comportamentos cujos
mecanismos estão bem estudados, o que pode ajudar até a
definir os testes laboratoriais que devem ser feitos para
avaliarmos esses mecanismos. Temos de levar a neurobiologia
e a bioquímica para o campo e trazer a ecologia
comportamental para laboratórios de bioquímica e
neurociências.

dito, o livro que mais me marcou foi “Le jeu des possibles”,
do François Jacob, sobre a forma como a seleção natural
opera. Acho que todos os biólogos deveriam ler esse livro,
que ainda por cima é pequeno!

3. Quais os trabalhos de investigação actuais que
considera mais importantes para o estudo da
Etologia?
Penso que estamos a descobrir muito sobre a base
genética do comportamento, e como o comportamento

O ácaro vermelho, Tetranychus evansi
Crédito: Jacques Denoyelle

Grupo de Investigação
Adaptation in Heterogeneous Environments
Rubrica “Trabalho de Equipa” apresenta mais um grupo de investigação, pelas palavras da sua líder Sara
Magalhães

O

nosso grupo de investigação chamase ‘Adaptation in heterogeneous
environments’
(http://www.saramagalhaes.com/).
Fazemos parte da unidade de investigação
cE3c: Centre for Ecology, Evolution and
Environmental Sciences, da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL). É
neste momento composto por 3 estudantes
de doutoramento, 2 pós-docs, 1 técnica e 3
estudantes de mestrado in-house. Também
co-oriento uma estudante de doutoramento
na Universidade de Montpellier e um
estudante de mestrado no IGC. É muita
Da esquerda para a direita, de cima para baixo:
gente. Funciona bem porque são todos muito
Inês Santos, Flore Zélé, Leonor Rodrigues, Sara Magalhães, Alexandre Figueiredo
espertos, motivados e trabalhadores, e
entreajudam-se muito. E também porque Jorge Henriques, Diogo Godinho, João Alpedrinha, Salomé Clemente, Joaquim Santos
sabem que me podem solicitar sempre que
capacidade de discriminar fêmeas virgens de fêmeas fecundadas
seja preciso alguma ajuda.
e a estrutura da população.
Globalmente estamos interessados em estudar as
consequências evolutivas de caracteres ecologicamente
relevantes. Focamo-nos sobretudo nas interações entre
indivíduos. Os estudos no meu laboratório são realizados em
ácaros-aranha, pequenos aracnídeos herbívoros pragas de
muitas culturas. São organismos muito práticos para as
perguntas que colocamos porque a sua ecologia está bem
estudada, são relativamente fáceis de manter no laboratório
em grande número e têm um tempo de geração curto. Para
este boletim, vou focar-me nos nossos estudos mais
comportamentais.

Ácaro aranha, Tetranychus urticae
Crédito: Jacques Denoyelle

No ácaro Tetranychus urticae, o primeiro macho fecunda
todos os ovos da fêmea. Apesar disso, e de os machos
conseguirem distinguir fêmeas virgens de fêmeas acasaladas, a
fêmea pode acasalar várias vezes. O Alexandre Figueiredo,
estudante de mestrado, está a tentar identificar os sinais que
os machos usam para fazer essa distinção. Por enquanto, já
percebemos que são sinais voláteis. A Leonor Rodrigues,
estudante de doutoramento que co-oriento com a Isabelle
Olivieri (Univ. Montpellier), verificou que acasalamentos que
envolvem fêmeas já fecundadas têm poucos custos para
ambos os sexos. Agora, vai testar se a característica dos
machos acasalarem fêmeas já fecundadas está geneticamente
correlacionada com outras características que poderão ser
benéficas para eles. Com o João Alpedrinha, pós-doc,
estamos a construir um modelo matemático para prever
como varia a estratégia dos machos consoante a sua

Os ácaros-aranha, como a maioria dos invertebrados, contêm
bactérias no citoplasma, que se transmitem de mãe para filha.
A Flore Zélé, pós-doc, com uma grande ajuda da nossa técnica
Inês Santos, está a fazer evolução experimental de ácaros com
ou sem a bactéria Wolbachia, ou em infeção mista. Em
Tetranychus urticae, o cruzamento de um macho infectado com
uma fêmea não infectada leva ao aborto de parte da
descendência fértil, o que implica um enorme custo para estas
fêmeas. Assim, prevemos que fêmeas que evoluem em infeções
mistas se-rão selecionadas para evitar esses acasalamentos.
Vamos ver o que realmente acontece em breve!
A Salomé Clemente, estudante de doutoramento que cooriento com a Susana Varela (cE3c-FCUL) e o Jordi MoyaLaraño (CSIC Almeria), demonstrou que acasalamentos entre
espécies de ácaros diferentes são custosos para ambas as
espécies. No entanto, esses custos variam consoante a ordem
dos acasalamentos e do momento em que estes ocorrem. O
Jordi está neste momento a fazer um modelo para tentarmos
perceber as consequências eco-evolutivas desse custo.
É maravilhoso poder trabalhar naquilo que gosto com pessoas
de quem gosto, apesar de todas as dificuldades externas que
nos têm vindo a ser causadas pelas políticas cientificas
desastrosas dos últimos anos. Espero que este novo governo
nos ajude a recuperar a dignidade da investigação científica e
dos seus investigadores.
Sara Magalhães

Tabuleiros com folhas de feijoeiro para as experiências
Crédito: Jacques Denoyelle

Em breve
ENCONTROS CIENTíFICOS
 ASAB Easter Conference 2016, Aberystwyth University, Reino Unido, 30 de Março a 1 de Abril de 2016
Submissões de resumos até: 1 de Março de 2016
1ª fase de inscrições até: 1 de Março de 2016
Mais informações em: http://www.aber.ac.uk/en/ibers/events/asab2016/
 2016 Animal Behavior Conference, Indiana University, Bloomington, E.U.A., 31 de Março de 2 de Abril de 2016
Submissões de resumos até: 25 de Fevereiro de 2016
Inscrições até: 23 de Março de 2016
Mais informações em: http://www.indiana.edu/~animal/conference/
 Evidence of Animal Minds: An Interdisciplinary Symposium, Durham, Reino Unido, 18 a 20 de Abril de 2016
Inscrições até: 31 de Março de 2016
Mais informações em: https://www.dur.ac.uk/zoo.psy/
 12th ‘Ecology and Behaviour’ Conference, Lyon, França, 27 de Junho a 1 de Julho de 2016
Submissão de resumos até: 20 de Março de 2016
Inscrições até: 15 de Maio de 2016
Mais informações em: eb2016.sciencesconf.org
 Improving Experimental Approaches in Animal Biology: Implementing the 3Rs, Londres, Reino Unido, 29 de
Junho a 1 de Julho de 2016
Submissão de resumos até: 29 de Abril de 2016
1ª fase de inscrições até: 13 de Maio de 2016
Mais informação em: http://www.sebiology.org/meetings/Animal_2016/Animal_2016.html
 ECBB2016 — 8th European Conference on Behavioural Biology, Viena, Áustria, 12 a 15 de Julho de 2016
Submissão de resumos até: 20 de Abril de 2016 1ª fase de inscrições até: 1 de Maio de 2016
Mais informações em: http://ecbb2016-vienna.com/
 ISBE 2016 — 16th International Behavioral Ecology Congress, University of Exeter, Reino Unido, 28 de Julho a 3
de Agosto de 2016
Submissão de resumos até: 31 de Março de 2016 Inscrições até: início de Junho
Mais informações em: www.isbe2016.com
 ABS 2016 — 53rd Annual Conference of the Animal Behavior Society, University of Missouri, Columbia, E.U.A.,
30 de Julho a 3 de Agosto de 2016
Submissões de resumos até: 31 de Março de 2016
1ª fase de inscrições até: 29 de Fevereiro de 2016
Mais informações em: http://www.animalbehaviorsociety.org/2016/
 5th Champalimaud Neuroscience Symposium, Champalimaud Centre for the Unknown, Lisboa, 21 a 24 de Setembro de 2016
Submissão de resumos e inscrições a partir de: Março de 2016
Mais informações: http://symposium.neuro.fchampalimaud.org/
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“All his life he tried to be a good person.
Many times, however, he failed. For after

as

editoras

do

enviar
boletim

A SPE convida à submissão dos vossos
trabalhos na revista científica Acta Ethologica,
o seu órgão de publicação
http://www.springer.com/life+sciences/behavioural/
journal/10211

all, he was only human. He wasn't a dog.”
Charles M. Schulz
Visite o site da SPE
www.ispa.pt/spe

