
  Tiragem: 4100

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,37 x 34,40 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 60553509 13-08-2015

Investigadores vão fazer 
prospecção subaquática 
dos fósseis em Stª Maria

Estudo começa em Janeiro de 2016

 O investigador português Rui 
Quartau, do IPMA e do Instituto Dom 
Luiz da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa é o coordenador 
do projecto “Evolução de plataformas 
insulares vulcânicas: A ilha de Santa 
Maria e implicações para avaliação de 
riscos, cartografia de habitats e gestão 
de agregados marinhos”, soube o ‘Cor-
reio dos Açores’.

Este projecto é financiado pela 
Fundação da Ciência e Tecnologia em 
cerca de 200 mil euros e tem a duração 
de três anos com início em Janeiro de 
2016.

 O projecto pretende estudar a pla-
taforma insular de Santa Maria (isto é, 
a zona submersa e relativamente plana 
entre a costa e os 200 metros de pro-
fundidade). 

O projecto surge na sequência de 
trabalhos de investigação que têm de-
corrido na ilha para estudar as jazidas 
fossilíferas de Santa Maria (liderado 
por Sérgio Ávila do Departamento de 
Biologia das Universidade dos Aço-
res) assim como o estudo da evolução 
vulcânica da ilha (liderado por Ricardo 
Ramalho da Universidade de Bristol). 

O estudo da parte submarina da ilha 
permite complementar a informação 
que recolhemos até agora sobre a evo-
lução da parte emersa da ilha. A parte 
imersa, tal como os icebergs, constitui 
a maior porção da ilha e, portanto, na 
opinião do investigador Rui Quartau, 
“existe muita informação que se pode 
obter para complementar a história ge-
ológica da ilha que obtivemos da parte 
emersa”.

 Os trabalhos a executar incluem, 
essencialmente, levantamentos feitos 
por embarcações do Departamento de 
Oceanografia e Pescas e constam em 

levantamentos topo-hidrográficos, 
levantamento de sísmica de reflexão 
monocanal, amostragem de sedimen-
tos, imagens de ROV e mergulhos. 

Esta informação vai ser utilizada 
para mapear os fundos submarinos da 
plataforma insular (ex: diferenciar áre-
as rochosas de áreas sedimentares, cal-
cular volumes de depósitos de areias 
submersos, verificar a existência de 
deslizamentos submarinos, determi-
nar a composição e granulometria das 
areias, verificar quais as comunidades 
biológicas que vivem no fundo, etc.).

 Para além da informação estrita-
mente científica que se pode retirar 
deste tipo de dados para inferir a evo-
lução geológica da ilha de Santa Maria, 
os resultados do projecto contribuirão, 
ainda para a previsão da evolução cos-
teira, para melhorar a gestão da explo-
ração de agregados (areias e cascalhos) 
e do habitat marinho e para a avaliação 
de riscos associados a deslizamentos 
submarinos”.

Este projecto liderado por Rui 
Quartau, do Instituto Dom Luis, tem 
ainda como instituições associadas o 
Instituto Português do Mar e da At-
mosfera, o Instituto Hidrográfico, De-
partamento de Biologia (Universidade 
dos Açores), o Departamento de Oce-
anografia e Pescas (Universidade dos 
Açores), o Department of Earth and 
Environmental Sciences, University 
of Windsor (Canadá), o Department of 
Earth Sciences, University of Bristol 
(Reino Unido), o School of Earth, At-
mospheric and Environmental Scien-
ces, University of Manchester (Reino 
Unido) e o Institut de Ciències del Mar 
(Espanha); e a Universidad de Vigo 
(Espanha). 

J.P.

Depois de estudados à superfície, fósseis vão ser alvo de prospecção subaquática
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