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PLATAFORMA DAS LAJES DO PI CO E UNICA MAS ESTA ADULTERADA 

Frias Martins apela a protec~ao dos ecossistemas 
Frias Martins refere que "a plataforma das Lajes do Pico 

e unica e deveria ser cuidada de forma muito especial. 
Qualquer intervenriio numa reserva natural causa proble

mas e nunca se pode avanrar neste sentido sem ter em 
conta a protecriio desta reserva". 

o bi610go da Universidade 
dos A<;ores (VA), Ant6nio Fri
as Marti~s, e da opinHio de que 
a plataforma das Lajes do Pi co, 
que e unica nos A90res , esta a 
ser adulterada, devido as obms 
em curso para protcger a aria 
maritima. Frias Martins partie i
pOll, oa ultima semana, na XII 
Expedi<;iio Cientifica do Depar
tamento de Biologia da UA, que 
decorreu oa ilha do Pico e envol
veu ceTca de 90 elementos. 0 
bi61ogo estcve junto as obras e, 
embora nao conteste sua a im
portancia no sentido de protege
rem a popula9ao. scmprc vai di
zenda que "0 mar tem scmprc 
mais forCY3 do que 0 betao". 

Frias Martins rcfeTe que "a 
plataforma das Lajes do Pico e 
(mica e deveria seT cuidada de 
fanna muito especial. Qualquer 
intervencyao numa resetva natu
ral causa problemas e nunca se 
pode avanyar oeste sentido sem 
ter em conta a protec<;ao desta 
reserva". 

No caso da orla maritima das 
Lajes do Pico, a principal ques
tao que se coloca, segundo 0 

bi610go, "nao e 0 mar bravo, 
mas siro 0 facto de ali terem sido 
construidas habitac;oes. Fj.ze
ramose casas num Jugar que per
lence ao mar. Claro que a solu
yaO nao pode ser tao drastica 
que se chegue ao ponto de reti
rar as casas da zona. Par isso, 
ha que encontrar uma so lu<;ao 
consensual. Ir contra a forc;a 
bruta do mar com a forya bruta 
do betao nao vai resultar, por
que 0 mar e sempre mais forte". 

Segundo adianta ao "Cor
reiD dos A<;ores", 0 maior pro
blema da orla maritima das La
jes do Pico, "e 0 facto de estar a 
fazer estaleiro da platafonna e 
destruir 0 que Iii se encontra. 
[sto nao deveria ser pennitido 
de maneira nenhuma" . 

Embora sem entrar em ques
toes tecnicas ("emito uma opi
niao fria demais porque nao sou 
tecnico"), Frias Martins refere 
que a obra padeni nao proteger 
a popula<;ao da forma como se 
pensa, porque "com 0 mar nun
ca se sabc". 

"Estes sao assuntos tccni
cos que aos engenheiros dizem 
respeito, mas 0 facto e que e 
passive I intervir na zona cas
teira das Lajes do Pico com al
gum prejuizo da be ira-mar, nao 
s6 em terra mas tambem no es
payo subaquatico. Naquela zona, 

-existe uma plataforma antiga 
submersa (a Lajido), que e muito 
rica, e uma outra, mais jovem 
(tern 5 a 10 mil anos), que e 

tambem extremamente impor
tante. Em termos de extensao, 
aquela zona e unica nos A<;ares 
e ha que protege-la" - adianta . 

A "J6IA" DA ILHA 
TERCEIRA 

Mas naa e apenas a obra de 
protec<;ao da orla maritima das 
Lajes do Pico que inspira alguns 
cuidados. Frias Mart ins cita 
outros exemplos, como as Fajas 
de Sao Jorge ou uma pedreira 
("uma das j6ias da ilha Tercei
ra" ) que apareceu devido a 
extrac<;ao de material para 0 
porto da Praia da Vit6ria . Sobre 
este ultimo caso, 0 biologo diz: 
"nunca vi tanta ave marinha 
como ali . Estamos perante urn ' 
lugar que esta em fonna<;ao, a 
nascer, e a Camara da Praia da 
Vitoria devia tomar a seu cargo 
esta zona humida nascente, que 
e unica nos Ayores", 

Frias Martins afinna tratar
-se de " urn a banheira enonne, 
que enche e vaza a mare, que 
nao estA em contacto com 0 mar 
e que tern muitas plantas aqua
ticas e muitas aves. Esta zonaja 
esta circundada por barreiras, 
mas poderia ser uma reserva 
linda e com muito valor". 

o bi610go ape la ainda a 
uma maior intervenC;3o por par
te das organiza<;oes nao gover
namentais, das autarquias e ate 
das proprias populac;:oes na de-

fesa do Oleio ambienle onde 
se inserem. 

RESULTADOS POSITI
VOS 

Quanto aos resultados da 
expedi~ao cientifica ao Pi co, 
Frias Martins refercm terem 
side muito positivos. Ao Ion,. 
go de ccrca de dez dias, as va
rias equipas do Departamento 
de Biologia da UA fizeram 
investigac;ao no terreno e em 
varias localidades. No caso da 
equipa de Frias Martins, a sa
tisfa<;ao foi total quando se des
cobriram novos exemplares de 
uma especie de caracol que se 
julga ser endemico do Pico. 
. Em 1996, Frias Martins ti

nha recolhido urn unico exem
plar desta especie, mas na al
tura estava longe de imaginar 
que existissem outros. Foi 0 
que acabou por acootecer na 
ultima expedi<;ao, em que fo
ram recolhidos novos exem
plares para estudo. Urn estu
do que tern como principal 
objectiv~ provar que a especie 
em questiio e endemiC3 do Pico. 

"Estou a estudar, desde 
1996, urn grupo de moluscos 
(carac6is terrestres) endemico 
dos Ayores. Em 1996, reco
Ihemos urn unico exemplar 
desta especie, com 0 numero 
de entrada de 1039, que se re
velou muito diferente dos res-

tantes que ja tinhamas estudado 
ate entao. Ate agora, nao tinha
mos encontrado mais exempla
res desta especie. Na expedi<;ao 
ao Pi co, fomas aos loca is oode 
julgavamos poder encontrar esta 
especie e conseguimos. Foi uma 
grande sati sfa<;ao quando encon
tramos os parentes do 1039" -
adianta. Esta descoberta assume 
alguma importancia, porque, se
gundo Frias Martins, "a ilba do 
Pico, a maisjovem dos Ac;:ores e. 
aparentemente. nao tern endemis
mos pr6prios no que respeita aos 
moluscos terrestres. Os que ali 
existem, sao partilhados pe lo 
Faial , por Sao Jorge ou pel a Ter
ceira. Todavia, 0 molusco em es
tudo dcvera ser a primeira espe
cie endemica do Pico. E isto que 
estamos a estudar. Ainda nao de
sanimei e you continuar a estu
dar esta especie. Este e urn dos 
resultados de uma expediyao que 
se pode fazer a rir e a brincar, 
mas trabalhando muito a serio, 
investigando no campo e percor
rendo qui16metros", 

"Jit temos uma colecc;:ao de 
rcfere-ncia dos rnoluscos terres
tres dos A<;ores e 0 1039 c 0 nu
mero de referencia de entrada 
nesta colecC;ao. Temos ainda mui
to material por descrever, que esta 
no " museu" da Univers idade 
(colccyao de referencia). Estes 
sao estudos de uma vida, mas 
espcramos que esta ida ao Pico 
seja uma ·oportunidade de publi
car alga de interessante para a 
historia natural daqueJa ilha" -
afimla. 

SOCIEDADE AFASTADA 

As palestras promovidas no 
ambito da expedi<;ao cientifica 
ao Pico tiveram pouca assisten
cia, mas 0 facto nao e inedito, 0 
que leva Frias Martins a subli
nharque a Universidade dosA
yores tern feito varias tentativas 
no senti do de se aproximar a 
sociedade, mas, e peto menos 
no que conceme as varias in ici
ativas do Departamento de Bi
ologia, sao poucas as pessoas 
que aderern. 

Assiste-se a urn certo afas
tamento por parte da sociedade 
em rela<;ao as coisas do conhe
cimento, mas 0 bi610go nao en
contra explicayoes plausiveis 
para esta situac;:ao, embora afir
me que, hoje, as pessoas tern as 
mentes ocupadas com outras 
questoes. 

"Urn aspecto que nao rcsul
ta (e acho que nao e por nossa 
causa, mas tambem nao sci bern 
por que razao) e a aproxima<;ao 
da Universidade as populayoes. 
Fazemos conferencias e nao 
aparece ninguem. Enquanto es
tivemos no Pico fizemos duas 
palestras, numa participou ape
nas uma pessoa e na outra tres. 
As restantes pessoas que se 
encontravarn na assistencia 
eram as elementos da expedi
<;ao (cerca de 90). As pessoas 
tern hoje muitas distrac(foes e 
nao estao, ou pelo menos nao 
parecem, muito interessadas no 
que temos para transmitir" -
sustenta. 

Como rcfere, "s6 espcra-

mes que as poucas pessoas que 
assistem as nossas paiestras 
selatU \(ekl~lC) 9ara uma lntP.C
pretayao mais amigavci, parti
Ihada do Homem com a Natu
reza. 0 que tern side sempre 0 
nos.so objectivo, Tnfelizmentc, 
esta e uma das questOes que ain
da nao conseguimos ultrapas
sa r. Nao somos cantores de 
rock, nem actores e, se calhar, e 
par isso que nao conseguimos 
chegar as populayoes. Tenho 
pena de nao temlas urn efeito 
mais incisivo junto da popula
<;ao, de os nossos trabalhos de 
investiga<;ao, que sao muitos e 
bons, nao chegarern ao conhe
cimento de todos". 

"Em qualquer altura, liga
mos a tclevisao e vemos urn 
qualquer program a de hist6ria 
natural e ficamos a saber muita 
coisa acerca de varias zonas au 
especies do pianeta. Ficamos 
com a ideia que sabemos muito 
sobre a Natureza, Porem, po
mos 0 pe fora da porta e nem 
sequer sabemos em que pisa
mos. Todavia, apostaria nas es
colas para mudar este estado de 
coisas, embora existam muitos 
exemplos maus de alunos que 
pouco ou nada se importam 
com 0 ambiente" - adianta. 

o bi610go refere. no entan
to , que cmboraja ~c tenha fcito 
muita trabalho para mudar a 
mentalidade da popula,ao ayo
riana relativamente as questoes 
ambientais, nomeadamente atra
yeS da respectiva Direcc;:ao Re
gional e de algumas camaras 
municipais', ha ainda muito a 
fazer. Neste senti do, adianta, 0 
trabalho tern que ser continuo c 
constante. 

Lubelia Duarte 
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