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NOTAS, NOTfCIAS E RECENSOES

IDENTIFICA<;AO DE PROCESSOS EROSIVOS ACTUAIS
NA PARTE OCIDENTAL DA ILHA DE S. MIGUEL (A<;ORES)
A nota que agora se apresenta resultou da oportunidade que tivemos,
grac;:as a compreensao material da Universidade dos Ac;:ores, de reger, no
ano Iectivo de 1981 /82, em S. Miguel, sob regime de curso intensive, a disciplina de Geomorfologia (disciplina de opc;:ao do 4. 0 ano da Licenciatura em
Geografia) a urn grupo de 18 alunos da Faculdade de Letras de Coimbra,
residentes nos Ac;:ores.
0 estudo dos processes erosivos actuais, a que poderiamos chamar,
tambem, processes morfogeneticos, processes geomorficos ou, ate, na sua
maioria, processes morfoclimaticos acturus, interessava-nos, ja, na area literal
do norte e centro de Portugal (F. REBELO, 1975). A possibilidade de contactar
com o mesmo tema, numa outra ambiencia climatica e com uma base litologica
muito diferente, entusiasmou-nos desde o momento em que, pela primeira
vez, visitamos S. Miguel acompanhados por urn ge6grafo amigo profundamente conhecedor da sua terra- Joao de Medeiros ConsHincia.
Assim, logo que se desenhou a referida oportunidade, demos inicio ao
trabalho integrando-o num contexte escolar em que ensino e investigac;:ao
seguiram lado a lado. Com os alunos, procunimos, no campo, as formas e
formac;:oes revela.doras da presenc;:a de processes erosivos actuais e meditamos
sobre as suas caracteristicas, possiveis causas e provaveis consequencias.
Dos alunos, recebemos, no fi.m do curse, para discussao em prova que se
realizou em Coimbra, os relat6rios feitos segundo a nossa direcr,:ao, mas que,
nao podemos esquecer, tiveram, igualmente, para determinados pormenores,
o apoio de entidades diversas e de alguns dos seus professores em disciplinas
de anos precedentes. A publicar,:ao desta nota, apos novas pesquisas bibliogrcificas e de campo que, entretanto, realizamos, e a homenagem que estavamos
devendo a todos quantos Hio bern nos receberam sempre que trabalhamos
nos Ac;:ores.
S. Miguel, a maior ilha do Arquipelago dos Ac;:ores (750 Km2 de
superficie num total de 2335 do conjunto das nove ilhas), esta situada pratica
1.
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mente entre os paralelos de 37° 42' e de 37° 55' N , a mesma latitude de parte
do Baixo Alentejo. Estendendo-se entre os 25° 8' e os 25° 51' de longitude W
de Greenwich, S. Miguel encontra-se, portanto, em pleno Oceano Atlantico,
a cerca de 1800 Km da costa alentejana (e a mais de 5000 do continente americana), o que, para as suas caracteristicas climaticas, basicamente mediterraneas, nao pode deixar de acarretar uma forte influencia oceanica, como,
alias, ja ha muito tempo foi notado por E. MARTONNE (1953, p. 240).
Na realidade, a analise dos valores publicados nas Normais Climatologicas, para o periodo 1931-1960, mostra, em Ponta Delgada (36 metros de
altitude), temperaturas medias mensais compreendidas, apenas, entre 14,2oc
(Fevereiro) e 22°C (Agosto). Dados mais recentes, recolhidos no Centro
Meteorol6gico de Ponta Delgada, Aeroporto, Nordela (72 metros de altitude),
entre 1969 e 1980, confirmam aquela fraca amplitude termica- temperaturas
medias mensais compreendidas entre l3°C (Fevereiro) e 21 ,1oc (Agosto) 1.
Se, em vez de valores medios mensais, procurarmos os valores extremos,
verificamos que, em Ponta Delgada (1931-60) a temperatura minima registada
foi de 2,8oC e a maxima de 30,7°C. Entre 1969 e 1980, no Aeroporto, nem
estes valores foram atingidos : 3,5°C e 28°C, respectivamente 2. Sem duvida
que, como recentemente escreveu A. B. FERREIRA (1983, p. 144), «em Ponta
Delgada, os dias muito quentes e os dias muito frios sao muito raros».
Com base em valores mais antigos (1921-1952) e, ainda para Ponta Delga.da, J. M. CoNSTANCIA (1960, p. 122) calculou «a amplitude media das
oscila~oes termicas» a partir das medias de maximas (20,5°C) e de minimas (14,8oC): «5, 7°C - valor pequeno, que deve ser explicado pela proximidade do mar (oceanicidade)». No mesmo posto, entre 1931 e 1960, este
valor foi ligeiramente ultrapassado- 6,6°C; no entanto, entre 1969 e 1980,
no Aeroporto, <~.proximou-se m<~.is- 5,6°C 3.
No respeitante as precipitafoes, que sao praticamente s6 de chuva, dado
que a neve e desconhecida na quase totalidade da ilha (exceptua-se o Pico
da Vara, 1103 m, e areas vizinhas), verifica-se, emS. Miguel, um regime igual
ao das outras ilhas. Como, num trabalho sobre tipos de tempo da esta<;ao
seca nos A~ores, escreveu D . B. FERREIRA (1981, p. 17-18), «a oposi~ao entre
uma esta~ao fresca e pluviosa e uma esta~ao quente mais seca esta bem estabelecida por toda a parte. As chuvas caem sobretudo do fim de Setembro
t
Quase a mesma latitude, no continente, a «capital do Baixo Alentejo», Beja, aprcsenta valores bern diferentes: 9,2°C (Janeiro) e 24°C (Agosto).
2 A titulo de compara~iio, Beja, entre 1931 e 1960, registou extremas de -5,5°C e
de 43,2°C !
3 Claro que em Beja (1931-60) o valor correspondente e bern superior: 11 ,4°C.
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ao fim de Man;o onde se concentram dois teryos dos dias pluviosos e 75% do
volume das precipitayoes».
0 total anual medio de pluviosidade em Ponta Delgada (1931-60) foi
de 958,5 mm; perto, o posto udometrico de Capelas (na costa norte,
a 90 metros de altitude) registava 1479,3 rom e o de Sete Cidades (a 270m)
registava 1796 mm, ambos os valores para o periodo de 1935-60 I.
Regime pluviometrico e totais verificados relacionam-se quer com as
caracteristicas da circulayao geral, quer com as caracteristicas geograficas
regionais e locais. E o que diz D. B. FERREIRA (1981, p. 18) ao salientar que
«O regime pluviometrico ayoreano se explica pe1a intervenyao de factores
dinamicos, expressao da circulayao atmosferica geral, mas tambem de factores
geograficos que actuam conjuntamente». Por isso, logo acrescenta: «Nao se
deve nunca perder de vista que os Ayores constituem um arquipelago montanhoso longe de todas as massas continentais e banhado por urn oceano quente».
Por outras palavras, a «oceanicidade» e considerada, de novo, como factor
climatico importante, mas nao se esquece a existencia de montanhas, factor
igualmente de grande imporHl.ncia neste contexto.
Com efeito, a altitude e responsavel por fortes acrescimos nos totais
pluviometricos. Concretamente, sobre a parte ocidental da ilha deS. Miguel,
num trabalho visando a defesa da paisagem a sueste do cone vuldinico de
Sete Cidades, M . M. MARQUES e M. A. V. MADEIRA (1975, p. 33) salientavam
ja este aspecto ao afirmarem que «as caracteristicas climaticas do Maci9o
das Lagoas sao determinadas, fundamentalmente, por elevada precipitayao C
> 2500 mm)», tal como, noutro trabalho (1976, p. 11), ao considerarem
que «a precipitayao atinge valores entre 2000 e 2500 mm na zona da Cumeeira»,
no rebordo da cratera de Sete Cidades, entre 400 e 700 metros de altitude.
No entanto, os valores mais elevados da precipita9ao para o conjunto da ilha
encontram-se no pico da Barrosa, a oeste da Lagoa do Fogo, e na parte
oriental, do Planalto dos Graminhais a Tronqueira, a altitudes acima dos
900 metros; A. G. S. CARVALHO e J. M. F. SAMPAIO (1979, p. 13) apontaram
para estas areas, precipitayoes «superiores a 2700 mm».
Ainda no respeitante a precipita9ao e importante frisar que, em geral,
ela se distribui, ao longo do ano, porum grande niimero de dias (Ponta Delgada, ~88; Sete Cidades, 247); todavia, as chuvadas fortes (29 dias com 10 ou
mais mm) concentram-se, de modo notave1, nos meses mais pluviosos - em
Ponta Delgada, por exemplo, dos 20 dias de chuva que, em media, se verificam

1 Logicamente, e apesar da altitude semelhante a este ultimo (272m), bern diverso
eo total de precipita~o registada em Beja (1931-60): 549,7 rom.
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em Janeiro, 4 registam valores iguais ou superiores a 10 mm, enquanto, dos
10 dias de chuva de Julho ou de Agosto, so 1 atingini ou ultrapassani os
mesmos 10 mm. Os valores maximos, por seu lado, sao bern mais explicitos
- Ponta Delgada (periodo 1931-60) teve urn dia com 218,8 mm, o que representa mais do dobro do valor normal para o roes em que ocorreu (Outubro - 102,8 mm) ; valor verdadeiramente excepcional, ele nao esta, porem,
tao isolado quanto possa parecer - a curta distiincia, no posto udometrico
de Sete Cidades, tambem houve (periodo 1935-60) urn registo de 197,3 mm
(Fevereiro) e urn de 161,8 rom (Janeiro) ; ainda em Ponta Delgada, registou-se
urn dia com 146,6 mm (Novembro) e urn com 97 mm (Dezembro) sendo
frequentes maximos diarios proximos dos 60 rom (Janeiro, 61; Fevereiro, 65,4;
Mar<;:o, 59 ; Abril, 62; Maio, 63,5) I.
No ja referido trabalho sobre tipos de tempo da esta<;:ao fresca nos A<;:ores,
D. B. FERREIRA (1981, p. 35) mostrou bern a importiincia das correntes perturbadas de sudoeste, isto e, dos «tipos de tempo associados ao deslocamento de
frentes e de massas de ar maritimo de sudoeste em circula<;:ao meridiana ou
bloqueada», « ... sistemas depressionarios que provocam urn tempo muitas
vezes suave muito pluvioso e ventos violentos».
E aqui esta referenciado outro elemento importante - o vento. Geralmente associado a tipos de tempo chuvosos, ele sopra de todos os quadrantes; em Ponta Delgada, o vento a tinge os val ores medios mais elevados no
Inverno para direc<;:oes de sueste, sul e sudoeste. Nos meses considerados
de Verao, tambem pode ocorrer chuva intensa acompanhada de vento forte,
mas tal e relativamente raro. Os principais casos relacionam-se com a passagem de «velhos ciclones tropicais». Num outro trabalho, referindo-se a
tipos de tempo de esta<;:ao seca, D. B. FERREIRA (1981, p. 253), «entre 1967
e 1969», enumerou seis (Doria, Chloe, Heidi, Brenda, Dolly e Debbie) e
apontou, muito concretamente, o caso de dois outros (Emmy e Frances), que,
«de I a 6 de Setembro de 1976, despejaram sobre as ilhas centrais uma quantidade de agua que igualou e mesmo ultrapassou a normal do mes de Setembro,
ou seja, entre 100 e 150 mm nas costas dos quais tres quartos so no dia 4 de
Setembro». Quanto aos ventos, a Autora considera que eles <<nada tern de
comparavel com os dos ciclones antilheses pois que nao se verifica a queda
brutal de pressao». Mesmo assim, o ciclone Emmy, «na sua maior for<;:a,
originou ventos de superficie de 60 Km/h e rajadas de 120 Km/h» (p. 255),

J Em Beja (1931-60) houve, em media, 89 dias de chuva por ano, 18 dos quais com
10 ou mais mm; o total diario mais elevado foi, apenas, de 56,6 mm num dia de Dezembro.
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e sabe-se bern como a chuva intensa acompanhada de vento forte tern uma
imporHincia acrescida do ponto de vista erosive.
Amplitudes termicas, precipita96es e ventos nao bastam, todavia, para
caracterizar por completo a componente climatica da morfogenese micaelense.
A humidade, sempre elevada (val ores medios anu~.is de 76%, as 10 e as 16 horas,
e de 86 %, as 22 horas, em Ponta Delgada), e tambem muito importante.
Na verdade, para alem de poder ser responsabilizada, ao menos em parte,
pelas fracas amplitudes termicas e pelas precipita<;oes por vezes abundantes,
ja referidas, a hurnidade esta, igualmente, na origem da nebulosidade frequente
que, por si, origina a baixa percentagem de insola~Ci.o (36% de media anual
em Ponta Delgada), os nevoeiros, localizados em especiCl.l nas terras altas, e a
forma91io de orvalho, com grande incidencia durante os meses mais quentes
(37 dias de Maio a Outubro, contra 26 de Novembro a Abril, em media,
em Ponta Delgada).
2. Se o que acabamos de salientar acerca das caracteristicas climaticas
de S. Miguel e importante para a compreensao dos processes erosivos actuais
identificados, tambem as grandes formas e a constitui91io geologica da ilha
nao podem deixar de ser referidas, ao menos de urn modo geral.
A origem vulcanica da ilha de S. Miguel, a semelhan9a de todas as outras
ilhas a9oreanas, tern sido objecto de varios estudos. Ainda ha poucos
anos (1980), no «Simp6sio sobre a actividade de vulcCies oceanicos», realizado
em Ponta Delgada, o assunto voltou a ser tratado. Ai, em comunica91io
baseada nas medi9Cies geodesicas efectuadas no Faial, no Pico e em S. Jorge,
F. MACHADO (1982) insistiu na sua anterior hip6tese (F. MACHADO et all. 1972)
de que o «rift» medio-Atlantico atravessa «todas as ilhas com actividade
vulcanica actual». Aceitando a possibilidade de urn «rift» dividido em dois
ramos, F. MACHADO (1982, p. 97) ilustra o trabalho com uma figura onde
seve S. Miguel cortada por urn desses ramos praticamente nurna direc9ao N-S
e urn pouco a oeste da sua area central, o que, sem duvida, nos faz Iembrar
a hip6tese de G. ZBYSZEWSKI (1961, p. 17) de que o vulcao das Sete Cidades,
de inicio, tera formado uma ilha independente.
0 modelo defendido pelo Autor nao vern por em causa o essencial que
se deduzira ja por criterios geol6gicos e geomorfol6gicos - a modernidade
da metade central e ocidental da ilha contra a relativa antiguidade da extremidade oriental.
No seu estudo geologico da ilha deS. Miguel, G. ZBYSZEWSKI (1961, p. 6-8)
partiu do conhecimento da geomorfologia e do vulcanismo para dividir a
ilha «de Oeste para Este em 8 regioes naturais principais» - maci90 vulcanico
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lllw de Sao Miguel (A~ores). D ivisiio em «regioes naturais», segundo G. ZsvszEWSKI (1961), e l ocaliza~iio dos principais apare1hos vulciinicos.
picos e lugares referidos no texto. Figura baseada nos trabalhos de G . ZsvszEWSKI ( 196 1), M. M. MARQUFS eM. A. V. MADEIRA (1975 e 1977)
e J . A. MARTINS (1982).

das Sete Cidades I, regiao dos Picos 2, complexo vulcanico da Serra da Agua
de Pau, planalto da Achada das Furnas, vuldio das Furnas, vulcao da Povoar;ao, regiao da Tronqueira e do Nordeste e plataforma costeira do Norte.
Vinte anos depois, C. TEIXEIRA e F. GoNyALVES (1980), sintetisando a
caracterizar;ao de cada uma dessas «regioes naturais» e juntando mesmo
numa s6 unidade duas delas (vulcoes das Furnas e da Povoar;ao), apresentam
uma «hist6ria geologica da ilha>> em que distinguem, em primeiro Iugar,
como fase mais antiga, a «actividade basaltica de que resultou o complexo
da regiao do Nordeste», seguindo-se a «formar;ao do vulcao da Povoar;ao
cuja actividade foi, provavelmente, contemporanea do das Furnas», a <<instalar;ao do vulcao da Agua de Pau e, provavelmente, do macir;o dos Picos»
e as «ultimas fases eruptivas constitufdas pelo vulcao das Sete Cidades e por
actividade secundaria a norte das Furnas» (p. 351). Concluem afi.rmando
que, «conforme se verifi.ca noutras ilh<'.s, em S. Miguel o crescimento fez-se
progressivamente de leste para oeste», o que, como vimos, s6 em parte estara
de acordo com o defendido quer por G. ZBYSZEWSKI (1961), quer por
F. MACHADO (1982), mas que, nas suas linhas gerais, e tambem, praticamente,
a conclusao a que, pela analise das formas vulcanicas existentes e pelo seu
grau de conservar;ao face as acr;oes erosivas externas, havia ja chegado
R. S. BRITO (1955).

Na verdade, se, a leste, a area da Tronqueira esta fortemente dissecada
pela erosao fluvial e por ravinamentos de grandes proporr;oes tornando-se
dificil a restituir;ao de aparelhos vulcanicos, a caldeira da Povoar;ao, cortada
ernbora por varias linhas de agua e, em parte, ate pelo m2.r, ja se pode definir
bastante bern. Urn pouco mais para oeste, a caldeira das Furnas, mantendo
ainda urna lagoa e apresentando manifestar;oes secundarias de vulcani5rno
(«hot springs», fumarolas, sulfataras), so parcialmente e drenada por urn curso
de agua (Ribeira Quente) encontrando-se muito bern conservada. No centro
da ilha, a caldeira do vulcao da Agua de Pau, contendo a matavilhosa Lagoa
do Fogo, apesar da quase abertura que apresenta para sui, ainda nao foi
capturada. Na extremidade ocidental, a caldeira do vulcao das Sete Cidades,
com as belissirnas Lagoas Azul e Verde e ainda as que se instalaram nas
crateras de alguns cones secundarios nela existentes, mantem uma defi.nir;ao

1 No maci<;:o vulcimico das Sete Cidades G. ZBYSZEWSKI distinguiu o maci<;:o das
Lagoas, situado no flanco SE, «cujo ponto culminante atinge 874 m no Pico das Eguas»,
o centro vulcanico de Ginetes e da Varzea, situado no flanco W, e os aparelhos vulcanicos
dos flancos N e NW.
2 Nesta regiiio, o Autor distinguiu a area dos Arrifes e de Ponta Delgada e a area
das grandes escoadas entre Capelas, Rabo de Peixe e S. Roque.
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correcta da sua forma, apesar da proximidade do mar e das numerosas linhas
de agua que sulcam 0 cone do aparelho principal.
A «regiao dos Picos» por onde F. MACHADO (1982) faz passar o «rift»
medio-Atlantico e constitufda por uma grande quantidade de pequenos aparelhos vulcanicos, muitos deles tao perfeitos (por tao pouco terem sido atacados pelos agentes erosivos actuais) que nos parecem muito recentes. G. ZBYSZEWSKI (1961, p. 24), referindo-se a alguns dos vulcoes desta «regiao», disse,
expressamente, que o «seu estado de frescura e um dos criterios utilizados
para definir a sua idade recente», mas acrescentou, ainda, que «as erup9oes
de certos vulcoes, como por exemplo o Pico do Fogo eo Pico de Joao Ramos,
foram relatados pelos historiadores. Sao posteriores a descoberta da ilha ...
Outros, cujas escoadas sao igualmente frescas (Pico do Enforcado, Pico da
Mata do Leal, etc.) tiveram as suas ultimas erup9oes pouco tempo antes».
As erup9oes hist6ricas, porem, nao se limitaram a «regiao dos Picos».
G. ZBYSZEWSKI (1961) referiu-as, tambem, no maci9o vulcanico das Sete
Cidades (Pico das Ferrarias, em 1444; Pico das Camarinhas, em 1591; ilha
Sabrina, aparecida e desaparecida em 1809), no complexo vulciinico da Serra
de Agua de Pau (Pico do Queimado, em 1652) e, mesmo, no vulcao das Furnas
(Pico do Gaspar, em 1630). Dedicando-se, certamente, as mais importantes,
F. MACHADO (1965, p. 45) limitou a tres o numero de erup9oes terrestres
observadas «depois do povoamento da ilha, iniciado provavelmente em 1444»
-as de 1630 e de 1652, acima citadas, e uma anterior (1563-1564), nao citada
por G. ZBYSZEWSKI (1961), de caracteristicas plinianas, localizada no vulcao
da Agua de Pau, que tera terminado com «uma pequena explosao na caldeira
(onde mais tarde se formou a actual lagoa do Fogo)».
Nao e, todavia, facil ter certezas absolutas quanto a datas e localiza95es precisas de muitas das erup9oes recentes. Numa lista de 33 «erup9oes
hist6ricas» que elaborou para o conjunto das ilhas a9oreanas, M. E. LOPES
(1970, p. 22) acrescentou, por exemplo, para 1563, a do Pico do Sapateiro;
segundo G. ZBYSZEWSKI (1961, p. 28) este seria o antigo nome do Pico do
Queimado, onde se teria verificado uma erupcao em 1652, data que corresponde
a «dum simples epis6dio de actividade estromboliana, ocorrido na falda ocidental do vulcao da Agua de Pau» (F. MACHADO, 1965, p. 47). Para
M. E. LoPES (1970, p. 22), em 1652, o que funcionou foi o Pico do Fogo,
na verdade, tambem situado a ocidente do vulcao da Agua de Pau.
Do mesmo modo, quanta a erupcao do Pico das Camarinhas (Sete Cidades),
a Autora apresentou a data de 1713 (precisando que ela correspondeu a
«poucos dias de DezembiO») e nao falou de qualquer erup9ao na data referida por G. ZBYSZEWSKI (1961, p. 13)- 1591. Muito mais ligeira 6 a dife-
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renya de datas para o caso da chamada «ilha Sabrina»- em vez de 1809,
a Autora considerou 1811 (explosoes entre 14 e 22 de Junho).
A dificuldade em datar com precisao as v~h ias erupc;:oes hist6ricas interessa, porem, relativamente pouco quando comparada com o essencial - a
frescura das formas vulcanicas da metade central e ocidental da ilha de
S. Miguel. Desde a «surreic;:ao do grande vulcao de Sete Cidades tendo f01mado um.a ilha independente» (G. ZBYSZEWSKI, 1961, p. 17) ate as ultimas
erupyoes submarinas na area, «no Mar, 37° 36' N I 26o 52' W», a 7 de Marc;:o
de 1911 (M. E. LOPES, 1970, p. 22), a parte mais a oeste de S. Miguel foi sendo
coberta por materiais vulcanicos diversos com forte predominio para os
«materiais de projecc;:ao», isto 6, como exemplificava G. ZBYSZEWSKI
(1961, p. 49), «brechas vulcanicas, esc6rias, lapilis, pomitos, cinzas,
tufos, etc.», que «formam muitas vezes espessas coberturas sobre as vertentes
dos diversos aparelhos vulcanicos e sobre as escoadas mais antigas que recobrem na sua quase totalidade». 0 mesmo Autor especifica.ra ja que «os declives exteriores do macic;:o vulcanico de Sete Cidades estao recobertos por
um. espesso manto de projecc;:oes que nao deixa aflorar a rocha das escoadas
a nao ser no fundo dos ravinamentos» (p. 9) e que «as lavas saidas do Macic;:o
das Lagoas se encontram em grande parte recobertas por projecyoes mais
recentes» (p. 10). Concretisara, tambem, que, «na praia de Mosteiros,
materiais de projecyao recobrem os basaltos» (p. 13) e que «a vertente oriental
do Macic;:o de Sete Cidades devia possuir outrora numerosos pontos de emissao de lavas que estao mascarados hoje por uma cobertura de projecc;:oes
modernas» (p. 14).
Mais concretamente, ainda, G. ZBYSZEWSKI (1961, p. 14-15), em cortes
estudados na Candelaria, verificou a existencia, a superficie, de 15 a 20 metros
de «tufos castanhos com vegetais», num caso, e de 10 metros de «lapilis pomiticos cinzento-amarelados, em camadas finas, alternando com outras mais
grosseiras», noutro caso. Na «regiao dos Picos», o Autor considerou «duas
zonas distintas. Numa (zona dos Arrifes e de Ponta Delgada) sao os afloramentos phoclasticos que predominam. Na outra (regiao compreendida entre
Capelas, Rabo de Peixe e Lagoa) sao as lavas que tern a maior extensao»
(p. 19). Mesmo assim, nesta «zona», com «escoadas de lavas escoriacias ou
'biscoitos'» (p. 21), o Autor apresentou urn corte estudado na arriba do porto
de Capelas onde, a superficie, se encontram 3 metros de «alternancia de lapilis
porniticos amarelos claro e de camadas castanhas ou cinzentas com elementos
rolados». Dos varios exemplos de cortes apresentados para o maciyo vulc§.nico das Sete Cidades e para a «regiao dos Picos» s6 urn tern basaltos a
superficie- o corte entre Calhetas e Rabo de Peixe (p. 24).
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3. As caracteristicas pluviosas do clima, as formas vulcanicas bern
conservadas e o predominio duma cobertura mais ou menos espessa de materiais piroclcisticos, estao na base da explica9ao da maior parte dos processes
erosivos actuais identificados, atraves da morfologia de pormenor que originam, na meta.de ocidental da ilha de S. Miguel. Certos processes, todavia,
serao azonais e nao deixam, por isso, de ser negligenciaveis - o mar esta
presente e actua, principl!Jmente atraves das ondas, explorando quer a litologia, quer a estrutura, tal como o vento explorando essencialmente a litologia,
um e outro cria.ndo, tambem, pequeuos acidentes morfologicos.
As formas de pormenor mais importantes relacionam-se com o escoamento das aguas pluviais. A abundante queda de chuva nas partes elevadas
da ilha, caracterizando-se muitas vezes, ainda, por notavel intensidade, tern
for9osamente de desenvolver forte ac9ao erosiva sobre os materiais de fraca
coesao, em especial, quando se encontram em grandes declives. As «grotas»
e os «grotilhoes», correspondendo ao que chamaremos grandes ravinas ou
barrancos 1, pelas formas que oferecem a qualquer observador e pelos problemas que criam na sua rapida evolu9ao, tern sido varias vezes assinaladas.
G. ZBYSZEWSKI (1961, p. 60) referiu-se-lhes ao tratar do que chamou
«erosao torrencial». Come9ou por chamar a aten9ao para o facto desta se
manifestar «dum modo diferente consoante se exer9a sobre lavas ou sabre
materiais de projec9ao». Mas, logo no primeiro caso, o Autor distinguiu
os leitos sabre lavas compactas, onde poderao oconer saltos ou cascatas,
e os leitos sobre lavas escoriacias, onde poderao ocorrer perdas e circula9ao
de aguas subterraneas. No segundo caso, distinguiu, tambem, os leitos sobre
projec9oes finas, «especialmente as cinzas», «que oferecem uma certa resistencia a erosao» e poderao, ate, originar pequenos «saltos», e os leitos sobre
«projec9oes pomiticas heterogeneas», onde «o trabalho da erosao se torna
muito mais rapido e mais intenso, dando Iugar ao nascimento de profundos
ra.vinamentos, separados por clistas agudas mais ou menos elevadas, podendo
dar a regiao urn aspecto ruiniforme».
No maci90 vulcanico das Sete Cidades, o Autor referiu, dum modo geral,
os ravinamentos que «entalham mais ou menos profundamente as vertentes»
e, de maneira especial, urn caso, situado no maci9o das Lagoas onde «project
«lnstalando-se, as ravinas aprofundam-se, ganham, as vezes, dimensoes notaveis
e parece leg[timo chamar-lhes barrancos» (F. REBELO, 1982, p. 349). A diferenc;a entre
«grotas» e «grotilhoes» estabelecer-se-a «consoante a importancia do caudal aquando das
chuvadas» (J. M. CoNSTANCIA, 1960, p. 137), mas nem as «grotas», nem os «grotilhoes»
poderao ser considerados «pequenas ravinas»; com efeito, como explicam M.A.V. MADEIRA
e M. M. MARQUES (1976, p. 12), «'greta' eo termo local dado a urn estreito vale encaixado,
em forma de U, de perfil torrencial e por onde se escoam as aguas da chuva».
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9oes transportadas pela escorrencia come9am a invadir os bosques e as culturas que se encontram mais a jusante» (p. 61).
Na <<regiao dos Picas», G . ZBYSZEWSKI (1961, p. 61) considerou que
«os efeitos da erosao» sao Iimitados- «as aguas atmosfericas que caem
nesta regiao sao muito rapidamente ab~orvidas pelas lavas escoriacias ou
pelas projec96es tenras e heterogeneas», mas tambem pelo trabalho de sapa
na base das vertentes que «provoca a queda de bocados verticais de materiais
piroclasticos que sao em seguida desagregados e transportados pelas aguas
para jusante onde assoream as partes baixas» (p. 61).
Esta associa<(ao de processes tanto se encontra na Serra da A.gua de Pau,
como no maci9o das Sete Cidades. Corresponde mais a desabamentos do
que a deslizamentos que se seguem a intensos trabalhos de sapa em epocas
de fortes caudais. 0 transporte dos materiais desabados para «as partes
baixas» leva a forma<(ao de cones de dejec9ao (fot. 1) que, nas lagoas ma.iores

FoT. 1 - Entulhamento progressivo da Lagoa do Carvao (Maci<;o das Lagoas)
pelo avan<;o do cone de
dejec<;ao de uma grota. (Esta
fotografia, tal como as seguintes, foi -nos cedida pelo
Dr. Ant6nio Guilherme
Raposo).
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(por exemplo, Lagoa do Fogo e Lagoa Azul), podem revestir, parcialmente,
a forma de pequenos deltas interiores (fots. 2 e 3). Por estes processos,
algumas lagoas de menores dimens<:Ses foram ja totalmente entulhadas.
A cobertura arborea das vertentes dos barrancos (com grande predominio
de criptomerias), ligando-se a cobertura arbustiva e a cobertura herbacea,
embora possa atrasar o desencadeamento de movimentagoes em massa do tipo
desabamento, nao as podera, todavia, eliminar- o trabalho de sapa depende
da forga viva da torrente e esta so diminuira reduzindo-se a velocidade das
aguas com uma correcgao torrencial baseada em obras de engenharia.
Mas nem so as grandes ravinas ou barrancos, de caracteristicas torrenciais,
se apresentam como formas em evolugao actual relativamente n1pida. Em certos locais, e possivel, t£~.mb6m, assistir ao inicio da instalagao de pequenas
ravinas, por vezes, com a conivencia ingenua do homem. M. M. MARQUES
eM. A. V. MADEIRA (1975), ap6s definirem «Ieiva» como «o material utilizado

FoT. 2 - Forma deltaica
na Lagoa Azul
(Caldeira das Sete Cidades)
grac;as a deposic;ao de matertaJs transportados pelas
aguas da Grota do Inferno.
avan~ndo
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nas "camas quentes" das estufas de ananas ... formado pelo "mato" juntamente com a por9ao mais superficial do solo (parte do horizonte A 1)», explicaram, muito claramente, as consequencias da sua extrac9ao nas terras altas
do chamado <<Maci9o das Lagoas». Na verdade, extraida, com frequencia,
segundo as linhas de mP.ior declive de vertentes estabelecidas sobre material
piroclastico, a «Ieiva» deixara, em sua substitui9ao, urn sulco rectilineo que
funcionara como pequeno leito para uma rapida concentra9ao da escorrencia

FoT. 3 - Ravinamentos e acumula¢o de material com remeximento lacustre na Lagoa
do Fogo (complexo vulcanico da Serra de Agua de Pau).

quando das grandes chuvadas. Por isso, de um ano para outro podem
observar-se, em certos casos, aprofundamentos de varias dezenas de centimetres.
Ao chamarem a aten9ao para o facto de os «sulcos de acesso e de transporte (por escorregamento) da "Ieiva" efectivados nos picos e encostas mais
declivosas» criarem «condi9oes para um escoamento superficial organizado e
preferencial tendendo fortemente para urn encaixe linear», M . M. MARQUES
e M.A. V. MADEIRA (1975, p. 36) nao so se referiam aos sulcos provocados
pela extrac9ao em si, como lhes acrescentavam os sulcos deixados pelas rodas
das camionetas ou dos tractores nos caminhos ou fora deles.
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Em relar,;:ao com os ravinamentos nao poderemos todavia esquecer outros
aspectos. E, por exemplo, impressionan.te o modo como se verifica o remontar de cabeceiras de certos apa.relhos torrenciais - ravinas paralelas e muito
pr6ximas umas das outras em areas de fortes declives retalham parte da vertente norte do complexo vuldl.nico da Serra de Agua de Pau (fot. 4) tal como
ravinl.'.s hierarquizadas em ligar,;:ao com grandes barrancos desenham-se sobre
declives suaves na vertente sudoeste do mesmo complexo. Umas e outras

FoT. 4- Ravinamentos na area da Cumeeira (parte nordeste do complexo vuldinico da
Serra de Agua de Pau).

correspondendo a areas sem cobertura arb6rea ou arbustiva, mas as segundas
parecendo ligar-se, mais do que as primeiras, a actuar,;:oes humanas.
Num outro trabalho, M. M. MARQUES eM. A. V. MADEIRA (1977, p. 144)
dao pistas para a compreensao destes ravinamentos ao falarem da «movimenta<(ao de ten·as para a instl.'.lar,;:ao de pastagens». Segundo os Autores, tal
movimentar,;:ao cria uma superficie aplanada onde «as elevadas precipitar,;:oes,
face a descontinuidade entre as camadas movimentadas e nao movimentadas
e a desvegetaliza<(aO determinam infiltra<(aO profunda e intensa que pode
originar movimentos de massa profundos». Ha, com efeito, indicios de
grandes deslizamentos - estao Ia as impropriamente chamadas «falhas
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panamianas», ofereceudo «rejeigoes» decimetricas associadas a sulcos de
maior ou menor profundidade, as vezes, a serem ja explorados por agua carrente. M. M. MARQUES eM. A. V. MADEIRA (1977, p. 145) ac1escentam que,
«num segundo tempo, devido ao esco11.mento superficial preferencial - pela
falta de protecgao vegetal, pelo microrrelevo superficial, pela humidade constante, pelo pisoteio intenso efou pisoteio em solo muito hfunido - pode-~e
originar a incisao superficial da area sujeita as movjmentagoes e das areas
limitrofes mesmo que e5tejam vegetalizadas». E evidente que tal acontece,
antes de mais, porque, nz>.s proximidades ha declives importantes (forte apelo
do nivel de base) e muita agua disponivel, por vezes, em pouco tempo.
Em certos casos, porem, e de admitir que alguns sulcos nao resultem das
for<;as exercidas pela infiltnwao da agua levando " movimentagao em massa,
mas sejam, antes, consequen.; ia de sismos, tao importante e a actividade
sismica actual das ilhas e tao irregulares sao as suas form~.s, por vezes, afectando, a pequena profundidade, escoadas basalticas. Pelo menos num caso,
situado na vertente ocident11.l do macigo vulcanico das Sete Cidades, pudemos
observar uma ravina em fz>.se de instala<;ao numa dessz>.s aberturas seguindo,
no local, uma estranha direcgao, francamente obliqua a linha de maior declive
e sobre material de projecgao muito fino (cinza vulcanica). Noutro caso,
perto da Relva, uma longa fenda, gros5eiramente paralela a linha de costa
facilitava a infiltrac;ao das aguas pluviais nao permitindo a instala<;ao de
ravinas, mas criando condi<;oes favoniveis a urn futuro grande desabamento
da arriba.
Ainda no respeitante a instalagao de ravinas e importante salientar que
se podem ver algumas com tramos demasiado rigidos, nao explicaveis pelas
linhas de extracgao da «leiva», nem pela subvertic11.lidade das vertentes, e muito
menos pelos sulcos de arranque de grandes moviment:J.<;oes em massa ou pelas
fendas de origem sismica - a explicagao tectonica pareceu-nos, por vezes,
a 1mica passive! sendo de admitir que a agua em escorrencia tenha encontrado
uma fractura que valorizou e onde rapid:J.mente se instalou.
Quanto as movimentagoes em massa I , n11. area em estudo salientam-se
as do tipo desabamento.
Na Relva, por exemplo, estao 11.inda bern visiveis as consequencias de
urn desabamento que hi anos afectou a propria povoar;:ao. Ao Iongo da
costa, quase sempre rochosa, observam-se varias escombreiras de material
1 Para a defini<;ao dos varios tipos de movimentac;:oes em massa seguimos um texto
que escrcvemos ha ja alguns anos (F. REBELO, 1981, p. 630-634) e no qual separavamos
desabamentos ou desmoronamentos de dcslizamentos ou escorrcgamentos e estes de solifluxoes.
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de grandes dimens5es que o mar vai arrasando, hoje, depois de ter provocado
a sua queda, outrora, devido ao trabalho de sapa. Tanto G . ZBYSZEWSKI
(1961, p. 59), como J. M. CoNSTANCIA (1960, p. 22) se referiram a estes desabamentos relacionando-os, tambem, com a actividade sismica e considerando-os responsaveis pela forma~tao das «fajas», ou seja desses «cones de
materiais heterogeneos» (G. ZBYSZEWSKI), «aterros que se prestam as culturas,
mormente da vinha.» (J. M. CoNSTANCIA). Ao processo da. queda, em si,
o segundo destes Autores atribuiu a designa~tao local de «quebradas».
Ao tratarem da problem~Uica da extrael(ao da «Ieiva>>, M . M. MARQUES
eM. A. V. MADEIRA (1975, p. 36) alertaram para que «a abertura de caminhos
para acesso de veiculos, que corta.m perpendicularmente as superficies de
maior declive, intensifica.m as condi~t5es para o arraste superficial de material
e para se produzirem movimentos de massa facilitando, desta forma, o desmonte de alguns picos e encostas e o retalhamento das zonas mais declivosas
pelas Iinhas de agua, como sucede no Pico do Carvao». No entanto, quer
nesta area, quer noutras de caracteristicas litol6gicas semelhantes (Pico Vermelho, por exemplo), nao 6 s6 a abertura de caminhos que pode ocasionar
<<movimentos de massa». A explora~tao de lapili («bagacina.>>), quando este
se apresenta com espessuras de varias dezenas de metros, pode estar na origem
de desabamentos notaveis que levam ao estabelecimento quase imediato de
escombreiras de gravidade; depois, seni a sua lenta evolu9a0 por pequenos
desabamentos e por movimenta9i:les individuais do tipo «creep» e a queda de
blocos do horizonte A dum solo derivado do lapili incluindo vegeta~tao, que,
em deslizamento planar, tambem Iento, juncam o talude a medida que se
aproximam da base (fot. 5). Quando as escombreiras sao grandes e relativamente estaveis, o homem pode extrair delas a quantidade de lapili de que
necessita para as suas obras; deste modo, podera surgir uma escombreira mais
pequena de segunda gera9ao. Acrescentemos, finalmente, que este tipo de
desa.bamento, em geral facilitado ou, mesmo, provocado pela agua de infiltral(aO, tern ja ocasionado vitimas mortais.
Movimenta~t5es em massa do tipo deslizamento foram ja referidas a
prop6sito do avan~to de ravina.mentos na area sudoeste do maci9o da Serra
da. Agua de Pau; sao rotacionais e de grande dimensao, ao contrario das
pequena.s movimenta~t5es de blocos com vegeta~tao sobre escombreira.s de
gravidade, como sao, tambem, relativamente raras. Nao se deve, por exemplo, confundir os taludes criados pelo homem para preparar areas de pastagem, na mesma area, com cicatrizes de arranque. M.A. V. MADEIRA e
M. M. MARQUES (1976, p. 18) explicaram como «na prepara~tao dos campos
para pastagem» se constroem «taludes para os dividir, de urn, dois ou mais
metros de desnivel», mas associaram-nos a possibilidade de incrementarem
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a concentrayao da escorrencia. Na verdade, o gado (bovino) ao calcar a
camada superficial do solo vai-a tornando cada vez mais impermeavel e
eventuais sulcos nesses taludes conduzirao for9osamente a uma rapida concentrayao da escorrencia.
Movimenta9oes em massa do tipo solifluxiio parecem ter existido num
passado recente em vertentes de material piroclastico muito fino, cinzas e
pomitos alterados, em certas vertentes do maci90 vulcanico das Sete Cidades.

For. 5- Deslizamentos de tipo planar sobre escombreiras de gravidade (Pico do Carviio).

E, por vezes, possivel observar uma topografia de pormenor com lobos de
solifiuxao. Crescendo ai uma vegetayao herbacea muito densa, o gado foi
introduzido e originou, atraves duma microtopografia de «pieds de vache»,
a ja referida impermeabilizayao que facilitara a escorrencia difusa e quase
impedira a continua91io do processo solifl.uxivo.
Ja atras citado no caso das escombreiras de gravidade, o «creep», considerado como processo de movimentayao individual, particula a particula,
encontra-se, tambem, em vertentes arborizadas; arvores como as criptomerias,
em vertentes de grandes declives, estao muitas vezes encurvadas na parte
inferior do tronco denunciando esta movimentayao de velocidade imperceptive! a observayaO humana.
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Os processos erosivos actuais que acabamos de referir, correspondem,
apenas, a movimentar;ao de materiais; estiveram, pois, nas nossas preocupar;oes, basicamente, a acr;ao das aguas correntes, as movimentar;oes em massa e,
urn pouco tambem, as movimentar;oes individuais sobre as vertentes. Para
alem das breves referencias a aguas de infiltrar;ao e sua actuar;ao mecanica,
nao nos preocupamos com a preparar;ao dos materiais uma vez que, no caso
concreto da base litologica predominante, o seu significado para a movimentar;ao, neste contexto, e pequeno. Isto nao quer dizer, por exemplo, que a
meteoriu.r;ao nao existe; pelo contrario, a meteorizar;ao quimica existe e e
importante - bastara ver a rapidez com que se desenvolve a vegetar;ao rasteira em areas desnudadas pelo homem ou a frequencia com que, em certas
barreiras recem-talhadas tambem pelo homem em piroclastos finos, se encontram varios nfveis de paleosr,olos. No entanto, este tipo de alterar;ao que
conduz ou conduziu a formar;ao de solos vai, precisamente, contrariar e nao
facilitar a movime.ntar;ao na medida em que leva a fixa9iio de especies vegetais.
Ela podera, todavia, constituir parte responsavel em certas solifluxoes localizadas.
A identificar;ao de processos erosivos actuais e essencial para o seu estudo
dinamico, estudo que e a base da aplica<;:ao precisa e correcta deste ramo da
Geomorfologia. Fazemos votos sinceros de que num futuro proximo, em
S. Miguel, se avance neste campo de modo a, uma vez mais, se salientar o
interesse pratico da nossa ciencia, aqui, apesar de tudo, levemente afl.orado,
facilmente dedutfvel.
FERNANDO REBELO

REFERENCIAS B1BLIOGRAFICAS
BRITO, Raquel Soeiro de ( 1955)- A 1/ha deS. Miguel.

Estudo Geografico.

Lis boa, C. E.G.

CARVALHO, Adriano Gomes da Silva e SAMPAIO, Joao Manuel Forjaz de (1979) - Pluviometria na 1/ha de Sao Miguel. Ponta Delgada, I.U.A. Serie Cartograflca,
Carta n. 0 2.
CONSTANCIA, Joao de Medeiros (1960)- «Quadro Fisico da Ilha de S. Miguel», Boletim
do Centro de Estudos Geogrtificos, Coimbra, 2 (18), p. 121-139.
FERREIRA, Antonio de Brum (1983) - «Ambiencia atmosferica e recreio ao ar livre», Biblos,
Coimbra, 59, p. 136-160.

138

FERREIRA, Denise de Brum (1981) - «Les mecanismes des p1uies ct les types de temps de
saison fraiche aux A~ore s», Finisterra, Lisboa, 16 (31), p. 15-61.
FERREIRA, Denise de Brum (1981) - «Les types de temps de saison chaude aux
Finisterra, Lisboa, 16 (32), p. 231-260.

A~o res»,

LoPES, Maria Eugenia Soares de Albcrgaria Moreira (1970) - «A Ilha deS. Jorge do arquipe1ago dos A~ores», Revista de Ciencias do Homem da Univ. de Louren~o Marques, 3, seric A, 107 p.
MACHADO, Frederico (1965) - Vu/canismo das !/has de Cabo Ve rde e dus outras !/has Atkintidas, Lisboa, J.I.U. , Estudos, Ensaios e Documentos, n. 0 117.
MACHADO, F., QUINTINO, J. and MoNTEIRO, J. H. (1972) - «Geology of the Azores and
the mid-Atlantic rift», Proc. 24th Int. Congr. (Montreal), 3, p. 134-142.
MACHADO, F. (1982) - «Interpretation of ground deformation in the Azores», ArquiptHago,
Rev. Univ. At;ores, Serie Ciencias da Natureza, 3, p. 95-112.
MADEIRA, M.A. Valeriano e MARQUES, M. Monteiro (1976) - «Aspectos gerais da defesa
da paisagem na Ilha de S. Miguel (At;ores). 2 - F1ancos exteriores do cone
vulcanico das Sete Cidades», Anais do Inst. Sup. Agronomia, Lisboa, 36, p. 9-23.
MARQUES, M. Monteiro e MADEIRA, M.A. Valeriano (1975) - «Aspectos gerais da defesa
da paisagem na Ilha de S. Miguel (A9ores). I - 0 Macit;o das Lagoas», Anais
do Inst. Sup. Agronomia, Lisboa, 35, p. 31-40.
MARQUES, M. Monteiro e MADEIRA, M.A. Valeriano (1977) - «Aspectos gerais da defesa
da paisagem na IJha de S. Miguel (A~ores). 3 - 0 Maci~o do Fogo e o Planalto
dos Graminhab», Anais do lust. Sup. Agronomia, Lisboa, 37, p. 137-152.
MARTINS, J. A. (1982) - «Excursion guide for field trip V1 - Island of Sao Miguel»,
Arquipelago, Rev. Univ. A~ores, serie Ciencias da Natureza, 3, p. 315-328.
MARTONNE, Emmanuel de (1953) - Trait£1 de Geographie Physique, trad. port. in Panorama
da Geografia, vol. I , Lisboa, Cosmos.
«Normais Climatol6gicas do Continente, Ac;ores e Madeira correspondentes a 1931 -1960»,
0 Clima de Portugal, 13, Lisboa, Servi~o Meteorol6gico Nacional, 1965.
REBELO, Fernando (1975) - Os processos erosivos actuais no litoralnorte e centro de Portugal.
Projecto de investigaciio apresentado a Fac. Letras da Univ. de Coimbra para
Doutoramento em Geografia Fisica. (Policopiado).
REBELO, Ferna ndo (1981) - «A ac~iio humana como causa de desabamentos e deslizamentos. Analise de urn caso concreto», Biblos, Coimbra, 57, p. 629-644.
REBEW, Fernando (1982) - «Considerat;oes Metodol6gicas sobre o Estudo dos Ravinamentos», II Col. lb. Geografia, Lisboa, 1980 - Comunicac;oes, vol. I , p. 339-350.
TEIXEIRA, Carlos e GON<;ALVES, Francisco (1980) - lntrodu~iio a Geologia de Portugal,
Lisboa, INIC.
ZBYSZEWSKI, Georges (1961) - «Etude geologique de !'tie de S. Miguel (A<;ores)», Comu·
nicaroes do Serv. Geol. Portugal, 45, p. 5-79.

139

