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INTRODUGAO 
--------------------

Olhado no passado como pe~a fundamental na contextu 

ra da expansao europeia e, no presente, como fonte inexgotavel 

de recursos, 0 mar foi, e ainda e, urn obstaculo de declarada im 

portancia no desenvolvimento economico dos A~ores, porque que

bra a continuidade do espa~o territorial do arquipelago, por

que 0 torna longe dos dois continentes mais proximos e porque 

condiciona a ocupa~ao humana a escassez do chao insular. 

Para uma sociedade de tradi~oes agro-pastoris como 

a a~oriana que do amanho da terra retira a sua maior riqueza, 

o ultimo aspecto referido reveste-se de particular acuidade.Nao 

so as aguas confinam as suas terras como, do eterno antagoni~ 

mo entre 0 oceano e a terra firme, aquele sai sempre vitorioso. 

Outrossim, 0 mar e, por excelencia, a bacia receptora dos solos 

que, no interior das ilhas, a erosao pouco a pouco vai rouban -

do. 

o lento, mas persistente recuo da costa, e urn pro

cesso natural que resulta da continuada agressividade das on

das: contra a poderosa for~a destas, pouca ou nenhurna oposi~ao 

po de 0 habitante ilheu oferecer. 

A erosao, tomada aqui como desgaste, e urn processo 

de denuda~ao dos continentes, natural tambem e tao antigo como 

estes 0 sao. Neste campo porem, a interferencia do homem pode 

revestir-se de aspectos significativos que visem retardar ou mi 

nimizar 0 mecanisme erosive ou de outros que, pelo contrario 

criem condi~oes ao disparar do processo ou a sua acelera~ao. 

No arquipelago dos A~ores, e apesar do prejuizo ir

reparavel que actualmente representa 0 transporte de camadas de 

solo pelas escorrencia superficial, os efeitos da erosao tern si 

do descorados pelo homem ou olhados com alguma negligencia. Da-



.2. 

das as condi~oes do relevo e do clima, as ilhas foram ocupadas 

apenas nas faixas perifericas, limitadas por cotas nao superio 

res aos 350-400 metros. Nestas faixas nasceran a maioria dos nu 

cleos populacionais (exceptuando os raros exemplos que sao as 

caldeiras das Sete Cidades e das Furnas) e nelas 0 solo foi in

tensamente agricultado e, por tal, armado de forma a tornar me

nores os efeitos da erosao. Em oposi~ao, as areas interioresmon 

tanhosas permaneceram vazias de gentes: ali crescem as matas in 

digenas de louros (Laurus azoriens) e faias (Miryca faia) asso

ciadas aquelas outras introduzidas, como as de eucaliptos (Euca

Zyptos gZobuZus) , de criptomeria (Cryptomeria japonica) e de p~ 

nheiros (Pinus pinaster). Ainda mais para 0 interior, nos anda

res mais elevados, onde a temperatura media anual e mais baixa 

e a humidade do ar e a pluviosidade conhecem valores extremos, 

florescem os musgos, liquenes e urzes (Erica azorica). Superfi 

cies de solo nu eram quase inexistentes, mesmo nas 

mais declivosas e quando a terra aparecia despida de 

vertentes 

vegeta~ao 

aflorava a rocha sa ou forma~oes eruptivas muito recentes. 

o quadro ecologico acima referido de forma resumida, 

era 0 existente ainda ha poucas decadas atras. Nos dias actuais, 

e nomeadamente na ilha de Sao Miguel, a de maiores dimensoes 

mais populosa e onde os recursos economicos se encontram mais 

explorados, ele mostra-se sensivelmente alterado. As causas sao 

antropicas. As consequencias podem vir a revestir-se de aspec

tos preocupantes e ate mesmo irrepavareis, pela perda irrever

sivel de solos. No disparar deste mecanismo vamos encontrar ac

~oes como a desmata~ao de areas no interior da ilha para amplia 

~ao das pastangens e a apanha desordenada, nos pontos mais ele

vados,de "1eiva" (musgo branco ou musgao - Sphagnum) us ada na 

prepara~ao de II camas " para a prodU'~ao de ananases em estufa 

dois processos de despimento da superficie do solo que assim 

passa a ficar directamente exposta a agressividade meteorica 

Entao, factores como 0 acentuado declive das vertentes, as con

di~oes de permeabilidade dos horizontes superficiais, os eleva

dos valores da precipita~ao e a velocidade de escorrencia das 
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aguas superficiais, agindo de maos dadas, podem acentuar exage

radamente toda a dinamica do processo de transporte de mate

riais facilmente mobilizaveis e trazer, como consequencia, 0 

rapido aparecimento de formas de erosao acelerada. 

Cicatrizes profundas causadas pela erosao sao hoje 

visiveis nas ilhas, principalmente nas areas mais elevadas dos 

maci~os. Em Sao Miguel encontramos urn born exemplo dessas formas 

no maci~o de Agua de Pau. Na metada cimeira do cone vulcanico 

central, as vertentes surgem dissecadas em profundas "grotas" 

(ravinas) abertas por urna rede radial de cursos torrenciais, e 

que conferem a paisagem, simultaneamente bela e agressiva, urn 

aspecto.ca6tico e descarnado~ 

No topo do cone abre-se a caldeira denominada do 

Fogo. No fundo dela, uma lagoa atesta as condi~oes de endor

reismo em como se organizou a rede hidrografica no interior da 

depressao. Esta, por sua vez, parece optimamente dimensionada 

para ali definir processos e formas de erosao que amanha, toma

das como padrao, possam ajudara compreensao dos mecanismos que 

imperam na generalidade do maci90. 0 interior da caldeira e su

ficientemente vasto para que se tenha esbo~ado urn modelo de dre 

nagem superficial mas nao tao vasto que nao seja facil percor

re-lo a pe. As vertentes sao de rocha traquitica compacta,cons

tituidas em material pomitico muito recente ou em mantos ja li

geiramente pedogeneisados. Finalmente, 0 nivel medio das aguas 

da lagoa define 0 nivel de base da rede endorreica. 



.4. 

1. Enquadramento do maciqo de ~gua de Pau na 

ilha de Sao Miguel 

A ilha de Sao Miguel situa-se 300 quilometros para 

leste da Crista Media do Atlantico, assente sobre uma faixa tec 

tonica activa, com tendencia direccional WNW-ESE. Esta faixa , 

considerada por Krause e Watkins (1970) como urn centro de expa~ 

sao secundario da jun9ao tripla dos A90res e denominado de Rift 

da Terceira, controla a actual posi9ao da ilha. 

A ilha alicer9a-se numa serie de complexos vulcani

cos compostos por vulcoes centrais, caldeiras e cones esc6rias 

que, geneticamente condicionados pelo tectodinamismo local, con 

ferem ao cao emerso forma alongada, desenvolvida no sentido Les 

te-Oeste. 

Destes complexos, 0 mais antigo e 0 denominado de 

Nordeste. Ele forma toda a extremidade oriental da ilha (figu -

ra 1) e constitui-se de uma serie expessa de mantos de basaltos 

e traquibasaltos com idades que variam entre os 4 000 000 de 

anos e os 950 000 anos (Aquarter~ 1982). Aqui 0 vulcanismo 

e considerado extinto e a morfologia nao revela ja vestigios de 

eventos eruptivos. 

Imediatamente a oeste deste complexo e a ele cola -

do, localiza-se 0 vulcao da Povoa9ao. Tambem essencialmente ba

saltico e traquibasaltico este aparelho tera emergido das aguas 

do mar aqui a cerca de 3 650 000 anos (B. Booth~ 1978). A acti

vidade vulcanica, que se prolongou provavelmente ate ao Plisto

cenico Superior (Aquater~ 1982), culminou em fase eruptiva alt~ 

mente explosiva com a forma9ao de uma grande caldeira, ainda ho 

je bern conservada. 0 vulcao da Povoa9ao e tambem considerado ex 

tinto. 

Mais para oeste, emergiu 0 maci90 das Furnas, 0 

mais jovem dos tres grandes vulcoes activos da ilha. 0 apare-
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lho e encimado por uma vasta caldeira formada possivelmente ha 

12 000 OOOdeanos atras (Moore~ 1984) apos violenta eruP9ao pli .. 

niana: no fundo da caldeira repousa a bonita lagoa das Furnas. 

As ultimas eruP90es aqui acontecidas (cinco, nos ultimos 

1 100 000 anos) que culminaram no episodio de 1630, foram pre

ferencialmente de caracter eXDlosivo e originaram a edifica9ao 

de domos traquiticos e a deposiqao de grande volume de mate

rial piroclastico no rebordo da caldeira. No presente, 0 vulca

nismo local manifesta-se atraves de intensa actividade secunda 

ria patente na existencia de numerosas fontes de aguas quentes, 

fumarolas e sulfataras. 

Na extremidade ocidental da ilha ergue-se 0 vulcao 

das Sete Cidades, 0 mais antigo dos ainda activos e 0 de forma 

to mais regular. 0 imenso cone truncado e encimado por uma cal

deira com 5 quilometros de comprimento maximo por 550 metros de 

profundidade no fundo da qual repousam dois lagos. 

Finalmente, no centro aproximado da ilha esta edifi 

cado 0 vulcao de ~gua de Pau, separado do anteriormente referi 

do p~r uma area estrutural baixa onde uma actividade basaltica 

estrombcliana, deu origem a mantos de lava e cones de escorias. 

2. As caracteristicas geo-estruturais do vulcao 

de ~gua de Pau. As formas de vulcanismo 

o vulcao de Agua de Pau localiza-se na area de reu

niao da tendencia direccional definida pelo alinhamento do com

plexo do Nordeste-vulcao da Povoa9ao··maci90 das Furnas com a 

orienta9ao ~~~W-ESE do Rift da Terceira (figura 2) e denuncia 

uma longa historia eruptiva que evoluiu atraves de tres fases 

declaradamente distintas. A mais antiga de entre elas esta rela 
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cionada com 0 vulcanismo submarino: a acumulac;ao de materiais 

expulsos durante prolongada e certamente intermitente activida 

de eruptiva submersa levou a emergencia do aparelho, talvez a

qui ha 280 000 anos (Muecke~ 1974). 0 topo desta formac;ao subm~ 

rina e assinalado por urn nivel de lavas em almofada individua

lizado, a 786 metros abaixo do nivel actual das aguas do mar 

no furo experimental brocado nas oroximidades da cidade da Ri -

beira Grande. 

A partir deste nivel a actividade eruptiva do apa -

relho, que se prolongou ate aos tempos actuais adquiriu, defini 

tivamente, caracteristicas sUb-aereas. 

A segunda fase e caracterizada p~r actividade sub

-aerea quase essencialmente basaltica que se prolongou por cer

ca de 100 000 anos (Muecke~ 1974). Ela expressa-se, ate urn pou

co acima do actual nivel das aguas do mar, atraves de tres se

quencias eruptivas sub-aereas distintas que fizeram empilhar m~ 

teriais numa expessura de 762 metros e perfeitamente indivi

dualizadas no furo experimental acima referido. Cada uma destas 

sequencias iniciou-se p~r uma sub-fase de emissao de lavas se

guida por uma outra de actividade explosiva. Esta ultima, aca

ba por adquirir caracteristicas plinianas, como indicam os dois 

niveis de pedra pomes traquitica intercalados nas forma~oes ba

salticas e detectados respectivamente a 208 metros e 57 metros 

abaixo do nivel do mar. 0 mais superficial deles foi datado em 

117 000 anos (117 000 ± 24 000 anos) pelo metodo do Potassio-Ar 

g~n. 

Nos 786 metros de crusta furada abaixo do nivel do 

mar atraves das tres sequencias em foco as lavas constituem 72% 

do material acumulado formando 140 mantos, enquanto que os mate 

riais piroclasticos se fazem representar em apenas 22% da es

pessura do furo. As lavas sao predominantemente basaltos alcali 

nos, hawaitos e mugearitos. 

A terceira fase da historia eruptiva do vulcao de 

Agua de Pau inicia-se poucos metros acima do nivel do mar, so·-
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brepondo-se aos basaltos cimeiros da serie anterior que afloram 

no centro-norte e centro··sul da ilha. De caracteristicas predo

minantemente traquiticas, esta fase e responsavel pela edifica 

~ao de todo 0 volume emerso do enorme estractocone que se eleva 

ate aos 949 metros de altitude (Pico da Barrosa) • 

A parte saliente do vulcao aparece-nos hoje como urna 

estrutura complexa significativamente alterada pelos eventos 0-

corridos apos a sua forma9ao. Sendo urn vulcao central, ela ori

ginariamente teria 0 perfil de urn cone com cerca de 15 quilome

tros na base e 1 000 metros de altura, edificado por basaltos e 

traquitos, ,acurnulados numa sequencia alternada de escorrencias 

de lava e depositos piroclasticos de espessura variada. t de ad

mitir que este estratocone se tenha formado no interior de urn 

graben (Aquater~ 1982): 0 certo e que aqui 0 vulcanismo foi sem 

pre control ado por intensa actividade tectonica, detectavel nos 

dias de hoje por algumas evidencias morfo-estruturais e pelos ~ 

linhamentos, respectivamente a leste e a oeste da vertente nor

te do aparelho, de alguns cones e domos secundarios (Pico da R! 

beirinha-Pico do Serrado Novo e Pico Barnabe-Pico Queimado, por 

exemplo) . 

No interior deste suposto graben a actividade vulca 

nica foi sempre muito intensa, intercalando-·se fases efusivas 

com fases explosi vas de emissao de materiais traqui ticos. Aqui 

ha entre 86 000 anos e 74 000 anos, sucessivos colapsos aconte

cidos apos violentas eruP90es plinianas conduziram a forma9ao 

de uma primeira e mais vasta caldeira exterior a actualmente e

xistente (Aquater~ 1982). 

3. 0 vulcanismo pliniano recente e a formayao 

da caldeira do Fogo 

Como e frequente acontecer nos A90res (vulcao do 
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Pico Alto e vulcao de Santa Barbara, por exemplo) lavas e piro-

clastos expulsos de bocas sediadas no interior da caldeira 

do vulcao de Agua de Pau acabaram por oblitera-la quase comple

tamente, ate que , ha cerca de 5 000 000 de anos atras uma violenta 

eruP9ao pliniana com expulsao de abundante volume de pedra po -

mes, deu origem a nova subsidencia da parte cimeira do apare

lho com a forma9ao da actual caldeira, inscrita de forma excen -

trica no interior dos limites da orimeira (Moore~ 1984). 

o manto pomitico que resultou desta eruP9ao foi ar

bitrariamente tornado por Walker e Kroasdale, (1970), como forma 

9ao de base da sequencia estratigrafica dos produtos acumulados 

em eruP90es no interior ou nas proximidades da caldeira do Fo

go, e que hoje constituem as forma90es aflorantes em grande ex 

tensao da escarpa da referida depressao. 

Denominado por aqueles autores como "Fogo A" e data 

do pelo metodo do Carbono 14 em 4 550 anos, este desposito teve 

origem numa eruP9ao pliniana acontecida no interior da caldei -

ra. Ele e particularmente expesso (1,40 km3 de volume em terra 

firme-Booth, 1978) e cobre todo 0 centro da ilha, numa area de 

440 km2(figura 3). 0 deposito apresenta uma expessura maxima 

de 20 metros na area circundante da caldeira do Fogo e a pedra 

pomes, ja muito argilificada, tern cor amarela-avermelhada. 

Uma outra eruP9ao acontecida ha 3 242 anos numa bo

ca localizada dois quilometros a norte da caldeira (Booth~ ero -

asdale e Walker, 1978) originou nova deposi9ao de material pomi 

tico que se sobrepos a do Fogo A. Este deposito, denominado de 

"Fogo B" cobre uma area de 330km2 no centro-norte da ilha atin

gindo a espessura maxima de dez metros junto da presumivel loca 

liza9ao da boca eruptiva (figura 4). Ele e formado por mantos de 

pedra pomes e material litico, separados por estreitas bandas de 

cinza. 

Mais recentemente, uma outra eruP9ao pliniana loca

lizada possivelmente tambem nas proximidades e a norte da cal -

deira, originou a deposi9ao da forma9ao denominada por "Fogo Cit. 
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A eruP9ao tera sido menos violenta pelo que os produtos resul -

tantes cobrem uma area bastante menor (figura 5-C). 0 depositoe 

constituido por cinzas finas e atinge uma espessura maxima de 

dois metros na parede noroeste da caldeira. 

Nova eruP9ao pliniana veio a acontecer, sediada po~ 

sivelmente na extremidade sul da lagoa. Os piroclastos traqui

ticos resultantes expalharam-se preferencialmente para nordes

te da caldeira formando urn deposito pomi tico de cor arnarela - a

castanhada, bern estratificado e de granulometria fina (figura 

5-D) . 

Finalmente, ern 1563, ocorre no interior da caldei

ra nova eruP9ao pliniana. Desta feita a boca abriu-se na extre 

midade norte da depressao, onde os materiais expulsos (pedra p~ 

mes e cinzas) construiram urn cone, hoje ja muito 

truncado pela erosao (figura 12). 

ravinado e 

A eruP9ao ocorreu sob vento intense vindo de oeste 

o que obrigou a dispersao dos piroclastos por toda a metade les 

te da ilha (figura 6). 0 deposito originado tern urn volume apro

ximado de O,33km3 e cobre uma area superior a 200km2 ern terra 

firme (Walker e Coasdale~ 1970). Ele e maioritariamente consti

tuido por pedra pomes traquitica grosseira que se dispoe em le! 

tos espessos intercalados corn outros mais delgados e mais com

pactos de cinzas traquiticas finas e ricas em elementos liti

cos. A espessura maxima do deposito e superior a oito metros no 

topo das paredes da caldeira mais proximas da boca eruptiva. 

4. As condigoes do clima ern altitude no maci90 

de Agua de Pau. A precipitagao 

Os A90res tern 10caliza9ao quase central no oceano 
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Atlantico Norte entre latitudes que definem a faixa de transi -

qao de massas de ar quentes e humidas, caracteristicamente de 

origem tropical, para aquelas outras, mais frescas e mais secas 

da circulaqao polar. A vastidao das aguas oceanicas circundan

tes e 0 dinamismo das massas de ar naquelas latitudes, definem 

as condiqoes gerais do clima no Arquipelago. Localmente, 0 rele 

vo e 0 factor que mais significativamente contribui para a ca

racterizaqao das condiqoes climaticas de cada ilha uma vez que 

o essencial das precipita90es e de origem orografica. 

Em Sao Miguel, durante pelo menos tres quartas par

tes do ano,- os ventos dominantes sopram de norte e de nordeste, 

direcqoes que sao normais ou sub-normais ao sent-ido do maior de 

senvolvimento da ilha. Na metade oriental desta, a massa emersa 

formada pela coalescencia do complexo do Nordeste e dos vulcoes 

da Povoaqao, das Furnas e de Agua de Pau, constitui uma extensa 

barreira orografica uniformemente elevada que, pela altitude e 

orientaqao, e capaz de intersectar com eficiencia os ventos do

minantes. Assim, as areas cimeiras desta cordilheira registam 

sempre valores de precipitaqao muito elevados, talvez os mais 

volumosos do Arquipelago. 

Circunscrevendo a nossa atenqao ao maciqo de Agua 

de Pau, procuramos definir algumas das condiqoes do clima rei

nante nas altitudes correspondentes a caldeira do Fogo. Para tal 

fim, fizemos uso dos dados meteorologicos registados em varios 

postos udometricos de altitude, ali instaladmpela Divisao de 

Hidraulica da Secretaria Regional do Equipamento Social. Ressal 

ve-se no entanto que os registos em causa se reportam a um curto 

espaqo de nao mais de 14 anos para alem de se referirem apenas 

a valores de queda pluviometrica. 

Os postos udometricos sao tres: um deles, 0 posto 

udografico da Lomba, localiza-se a 580 metros de altitude, no 

interior da caldeira, na mar gem da lagoa e poucos metros acima 

do nivel medio das aguas desta; um outro, 0 chamado de Fogo II, 

situa-se sobre 0 rebordo superior sul da parede da caldeira, a 
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779 metros de altitude; finalmente, 0 terceiro e denominado de 

Fogo III, esta a 887 metros de altitude na vertente sudeste do 

maci~o e a cerca de 1 500 metros do limite da caldeira. 0 pri

meiro de entre eles conhece registos regulares a partir do anD 

de 1974, enquanto que os dois ultimos os conhecem a partir de 

1968. 

Com base nos valores disponiveis elaboramos grafi

cos pluviometricos para os tres postos, seleccionando em cada 

caso, anos de maxima e minima queda pluviometrica no espa~o de 

tempo de registo (figuras 7, 8e 9). Da analise desses graficos, 

varias conclusoes de ambito geral tiramos, como a seguir indi

caremos: 

a) a maneira como as chuvas se distribuem durante 0 

ano, e aqui semelhante ao regime que vigora, em todo 0 Arquipe

lago, a be ira mar; assim, os valores pluviometricos mensais de

finem duas esta~oes anuais claramente distintas: uma, menos hu

mid~ que se desenha desde 0 fim da Primavera ate meados do Outo 

no e outra, francamente mais humid~ que se estende desde mea

dos do Outono ate fins da Primavera; 

b) a esta~ao menos humida nao pode ser tomada como 

seca uma vez que, ao longo de todos os meses que a compoem, se 

registam acontecimentos pluviometricos; 

c) 0 factor altitude tern influencia determinante na 

varia~ao do valor da pluviosidade, levando a que no posto do Fo 

go III (887 metros) 0 maximo anual de precipita~ao registado 

(4 768 milimetros em 1977) seja mais do quadruplo dos valores 

maximos anuais registados, no mesmo espa~o de tempo, nas esta-

~oes da beira mar de Santana (55 metros-costa norte) e de Afon

so Chaves (36 metros-costa sul), como mostram as figuras 9 e 10. 

o exame, na particularidade, dos dados disponiveis 

permitem a obten~ao de uma imagem mais completa, embora que ai£ 

da deficiente, dos regimes pluviometricos que vigoram no inte

rior e na area circunvizinha da caldeira. 
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Os valores fornecidos pelos postos udografico da 

Lomba sao os menos significativos de entre todos, vista a sua 

localiza~ao praticamente a cota do nivel das aguas da Lagoa. Da 

do este facto,a queda pluviometrica registada a altitude do ud~ 

grafo nao traduz aquela verificada sobre as vertentes interio

res da caldeira, que se desenvolvem dai para cima. No entanto , 

sendo ele 0 unico posto com registos diarios de valores, pres

ta significativa ajuda no prognostico das intensidades e fre

quencias diarias de precipita~ao nas areas mais elevadas do ap~ 

relho. 

No periodo de tempo compreendido entre 1974 e 1983, 

registaram-se naquele posto, um numero maximo anual de 286 dias 

com precipita~ao (1975) e urn numero minimo anual de 245 dias . 

No primeiro caso houve 107 dias com precipita~ao inferior almi 

limetro, 116 dias com precipita~ao de valor compreendido entre 

1 milimetro e 10 milimetros e 63 dias com precipita~ao de valor 

superior a 10 milimetros, totais que, na globalidade,significam 

registos de queda pluviometrica em cerca de 80% dos dias doano. 

Acusando os outros dois postos totais pluviometricos anuais bas 

tante mais elevados, e de admitir que 0 aumento de altitude con 

duza nao so a precipita~oes diarias mais intensas como 

mais frequentes. 

Os graficos das figuras 8 e 9 mostram-nos a distri

bui~ao mensal dos valores de precipita~ao nos postos Fogo II e 

Fogo III. 0 primeiro deles acusa um valor total minimo anual de 

1 176 milimetros em 1972 (I 331 milimetros de Outubro de 1971 a 

Setembro de 1972 e 1 306 milimetros de Outubro de 1972 a Setem 

bro de 1973) e urn total maximo anual de 3 123 milimetros, em 

1980. 0 posto do Fogo III, localizado 106 metros acima, regis

ta um valor minimo anual de 2 550 milimetros em 1982 e um valor 

maximo de 4 768 milimetros em 1977, evidenciando assim a forma 

como interfere, neste capitulo, 0 factor altitude. Assinale-se 

entretanto 0 facto, aparentemente estranho, de os dois postos 

em foco, embora localizados na costa suI e separados apenas por 
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uma distancia horizontal de 1 350 metros, denunciarem uma dis

paridade evidente na forma como se distribuem, no tempo, 0 re

gistos dos valores pluviometricos extremos. De facto, no ana ern 

que 0 posto do Fogo II acusou urn valor minimo pluviometrico 

(1972.-1 116 milimetros) 0 do Fogo III registou urn dos seus vale 

res maximos (4 220 milimetros) enquanto que, ern contrapartida , 

o ana ern que 0 posto do Fogo II acusa 0 valor maximo de regis

to (1980-3 123 milimetros) constitui urn dos quatro exemplos em 

que 0 Fogo III regista valor pluviometrico anual inferior a 

3 000 milimetros (2 575mrn). 

Ern forma de resumo conclusivo e tendo em conta que 

interpretarmos apenas valores de pluviosidade na vertente suI , 

podemos sintetizar 0 regime pluviometrico no ter~o cimeiro do 

maci~o de Agua de Pau nos seguintes termos: 

1 - ali sao registados sempre elevados valores de 

precipita~ao anual que aurnentam progress iva e 

significativamente corn a altitude. Assi~no po~ 

to Fogo III estes valores ultrapassam corn fre

quencia a cifra dos 4 200 milimetros (50% dos 

anos em que houve registo); 

2 - ao Ion go do ana nao se conhecem meses sem ocor

rencia de queda pluviometricia. A epoca m~is ch~ 

vosa do ana e 0 Inverno, chegando 0 posto Fogo 

III a conhecer valores de pluviosidade mensal 

que se aproximam dos valores anuais a beira mar 

(Janeiro de 1970-894,9mrn); 

3 - mostra-nos a experiencia que durante tres quar

tas partes do ano, 0 ter~o cimeiro do maci~o se 

esconde, quase permanentemente sob urn espesso 

manto de nuvens; nestes periodos, nao so a eva

pora~ao da agua do solo nao se processa como e~ 

te e ainda enriquecido, no conteudo hidrico dos 

seus niveis mais superficiais,pela intensa de-
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posi9ao de agua das nuvens; nestas condi90es a 

capacidade de reten9ao superficial do solo fica 

extraordinariamentediminuida e criam-se situa 

90es favoraveis a escorrencia superficial, que 

se processara facil, desde que ocorra precipita 

9ao • 

5. Caracteristicas litologicas e estruturais da 

caldeira do Fogo 

Pelo que expusemos anteriormente, e lici to concluir 

que 0 maci90 de Agua de Pau e constituido quase essencialmen 

te por materiais traquiticos alcalinos, emitidos por uma crate 

ra central. Numa fase recente de actividade vulcanica, as erup-

90es acontecidas na parte cimeira do aparelho foram predominan 

temente explosivas, resultando delas a abertura da caldeira do 

Fogo e a deposi9ao, sobre as lavas traquiticas mais antigas, de 

mantos de materiais piroclasticos tambem de natureza traquitica. 

A caldeira do Fogo e a mais jovem e a mais pequena 

das que existem na ilha de Sao Miguel e a sua origem esta rela

cionada corn violenta eruP9ao pliniana acontecida no topo do ma

ci90 de Agua de Pau aqui ha cerca de 4 550 anos. Apos este even

to eruptiv~, varios outros se verificararn nas proximidades ou 

no interior da depressao, dos quais resultaram depositos mais 

ou menos espessos que, fossilizando as paredes da caldeira ou 

atulhando-a parcialmente, alteraram significativamente a sua fi 

sionomia primitiva. 

Hoje a caldeira tern como dimensoes maiores cerca de 

3 500 metros, medidos de noroeste para sudeste, por cerca de 2 500 

metro~ medidos de norte para sul e esta parcialmente preenchida 
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por urn lago cuja profundidade maxima ronda os 30 metros. No for 

mato, ela e extraordinariamente irregular e esta limitada por 

arcos escarpardos distintos que parecem resultarem de sucessi -

vas fases de subsidencia e ou de explosao. 

A escarpa aparece claramente definida na metade nor 

te da caldeira onde ela nao consegue ser disfar9ada pela espe~ 

sura de material pomitico de projec9ao acumulado nas mais re

centes eruP90es (figuras ll-A e 12). Ali, ela constitui urn vig~ 

roso paredao sub-vertical cujo rebordo superior se desenha uni

formemente por altitudes compreeendidas entre os 700 750 metros. 

Os afloramentos de rocha sa sao muito raros e circunscritos a 

areas quase inexpressivas. Na extremidade norte da caldeira, a 

erUP9aO pliniana de 1563 edificou urn cone de escorias pomiticas 

com cerca de 160 metros de altura, encaixado nurna bolsa em for

ma de ansa que podera ter sido aberta, na anterior parede da 

caldeira, pela violencia exp10siva daque1e acontecimento erupt! 

vo (figuras ll-A e 12) . 

A vertente da metade suI da caldeira e bern dis tin

ta da anteriormente referida, quer na fisionomia, quer na estru 

tura. A oeste, ela e muito elevada, definida como esta no flan

co leste do Pico da Barrosa, urn possivel domo traquitico que 

culmina a 949 metros de altitude (figura II-B). A vertente in

clina-se fortemente para 0 interior da depressao acusando urn 

desnivel superior a 300 metros, mas nao apresenta, no entanto , 

indicios claros de haver evoluido a partir de urna escarpa de a

batimento. Assim, e de admitir estarmos em presen~a de uma for

ma domica herdada do passado e ta1vez contemporanea da forma-

9ao de urna primeira e mais vasta caldeira, acontecida ha entre 

86 000 e 74 000 anos. Nesta vertente, 0 traquito aflora de 

forma quase continua em toda a extensao da sua metada inferior, 

constituindo abruptos alcantilados que contactam directamente a 

superficie do lago. A metade superior cobre-se de depositos de 

pedra pomes ja muito alterada, bastante menos espessos que os 

referidos para a vertente norte da caldeira, onde ou na proxi

midade da qual se localizaram preferencialmente as mais recen-
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tes erup~oes p1inianas. 

Para oriente, no sope do domo da Barrosa e no cen

tro-su1 da Lagoa do Fogo vamos encontrar 0 tro~o menos e1eva

do das paredes da caldeira, que aqui nao ultrapassa os 600 me-' 

tros de altitude. Neste local, urn quase a1ti-p1ano, separado da 

superficie das aguas do 1ago por urn pequeno desnive1 de tres me 

tros, constitui uma reduzida bacia hidrografica onde a conf1uen 

cia de uma rede organizada de ravinas esta na origem da ribei

ra da Praia (figura 12). Aqui tambem, 0 sub-estrato traquitico, 

certamente muito diac1asado, permite a drenagem, por infi1tra -

~ao, das aguas do 1ago, 1evando ao aparecimento, no f1anco ex

terior su1 da caldeira, de algumas ressurgencias que exp1icam 0 

caracter de permanencia da escorrencia na ribeira da Praia. Oe 

entre estas, torna-se notada, pe1a importancia do caudal, a nas 

cente hertziana 10ca1izada na margem ocidenta1 da dita ribeira, 

50 metros abaixo do nive1 das aguas da Lagoa do Fogo. 

Oeste local para 1este, a parede su1 da caldeira de 

senha-se em tra~ado quase recti1ineo, tornamdo-se progressiva -

mente mais e1evada, ate atingir cotas vizinhas dos 700 metros . 

Em simu1taneo 0 escarpado interior passa a adquirir vigor sub

-vertical proprio de uma estrutura de co1apso. Como mostram as 

figuras 11-B e 12, os af10ramentos de rocha traquitica vo1tam a 

acontecer em grandes extensoes da vertente, nomeadamente no cam 

po sudeste da caldeira, onde e1es contribuem para aacentua~ao 

do vigor do a1canti1ado. Oaqui foram retiradas duas amostras 

que, tratadas pe10 metodo do Potassio-Argon, permitiram atri 

buir as forma~oes traquiticas 10cais idades de 74 000 anos e 

34 000 anos (Aquater~ 1982), data~oes essas que nos 1evam a ad

mitir algumas de1as como forma~oes herdadas do passado e re1a -

cionadas com estruturas de subsidencia da caldeira mais antiga, 

a qual ja fizemos referencia. 
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6. As formas do relevo 

6.1 - Generalidades 

~ sabido que, na maneira como evoluem, as formas do 

relevo sao fortemente condicionadas por factores de ordem varia 

da tais como, 0 clima, a litologia, a estrutura (tomada 

como arquitectura do relevo) e 0 tempo (dura9ao). 

aqui 

o factor clima foi referido, com 0 pormenor possi -

vel e apenas no dominio em que ele se relaciona com a precipi

ta~ao (intensidade e frequencia). Os factores litologia, estru

tura e tempo foram tambem alvos de analise com 0 pormenor jul

gada necessario. Dessa analise, ressalta, como evidente,um dua

lismo possivel de definir na caldeira do Fogo, quando olhadas 

as forma90es que constituem as suas vertentes nos aspectos eta

rio, lito16gico e gen~tico. Assim, ern conformidade comestepon-

' to de vista, distinguimos no perimetro que delimita a depressao 

duas classes de vertentes. Uma, a que margina a metade norte da 

caldeira, e herdada de estruturas de subsidencia e de explosaoe 

aparece esculpida ern forma9oes muito jovens, algumas das quais 

hist6ricas, constituidas de dep6sitos espessos e pouco consoli 

dados de materiais de projec9ao extremamente leves (pedra pornes, 

areias e cinzas): outra, aquela que circunscreve a caldeira na 

sua metada austral, e tambem parcialmente definida em estrutu

ras de colapso; no entanto, as forma9oes aflorantes na maior paE 

te da sua extensao sao bastante mais anti gas e constituem-se de 

espessos e compactos mantos de rocha traquitica resultante da 

solidifica9aO de lavas deescorrencias e de domos. 

Na vertente da metade suI da caldeira as formas do 
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relevo sao pouco diversificadas. Elas foram talhadas na rocha 

dura do domo do Pico da Barrosa e das escorrencias lavicas do 

teryo leste da depressao. Em ambos os casos, a inclinayao das 

vertentes e muito acentuada obrigando a escorrencia rapida das 

aguas caidas em abundantes precipitayoes. Estas arrastaram fa

cilmente,nos locais mais declivosos, a cobertura pomitica forma 

da no decorrer das ultimas erupyoes plinianas, pondo a nu a ro

cha subjacente (figuras ll-B e 12). 

Na generalidade, aqui 0 desgaste deve-se essencial 

mente as aCyoes mecanicas. As escarpas constituem-se de blocos 

prismaticos denunciadores da tendencia para a disjunyao parale

lipipedica do traquito: 0 diaclasamento da rocha e assim fre

quente, levando a individualizayao de blocos (alguns de grandes 

dimensoes) que, caidos por aCyao gravitica, podem construir de

posi tos de sope que passam a jazer semi-mergulhados nas aguas da 

lagoa. 

No campo sudeste da caldeira 0 diaclasamenteo da ro 

cha foi intensamente explorado pela escorrencia superficial. A

qui, a vertente do Pico da Barrosa eleva-se em mais de 250 me

tros e inclina-se fortemente para 0 interior da depressao: nes

tas condiyoes de declive e permeabilidade, a escorrencia super

ficial torna-se muito veloz e as aguas, arrastando blocos de m~ 

nores dimensoes,individualizados por disjunyao, exploram as dia 

clases mais abertas. Deste intenso trabalho abrasivo resultou a 

abertura de profundas ravinas que cortam a vertente rochosa no 

sentido do maior declive, separadas por interfluvios estreitos 

e elevados que tomaro, as vezes, forma de crista (figura 12). Na 

boca de algumas destas ravinas, 0 material abrasivo arrastado 

construiu caoticos cones de dejecyao de blocos aindas semi-angu 

losos que mergulharo, em plano inclinado,nas aguas do lago. Nou

tras, 0 material transportado e derramado directamente na lagoa. 

No Leste da caldeira, 0 diaclasamento da rocha aflo 

rante e menos intenso. Ali, a vertente parece ter evoluido di

rectamente a partir de uma falha de abatimento, pelo que a sua 
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inclina9~0 se aproxima da verticalidade. Ela ~ menoselevadaque 

a anteriormente referid~ pois n~o apresenta desniveis supe -

riores a 100 metros, mas tem 0 aspecto de um vigoroso pared~o rQ 

choso sub-vertical que mergulha directamente nas aguas da la

goa. 

6.3 - As formas do relevo nas vertentes ---------------------------------

Na vertente da metade norte da caldeira as formas 

do relevo apresentam uma diversidade bastante maior, talhadas 

como foram em forma9oes com caracteristicas litologicas e estru 

turais distintas das do Pico da Barrosa. 

Como referimos em paginas anteriores, nos ultimos 

5 000 anos, varios acontecimentos vulcanicos de caracteristicas 

plinianas, sediados preferencialmente a norte do local da Lagoa 

do Fogo, ejectaram urn volume consideravel de clastos pomiti

cos que passaram a constituir espessos depositos de cobertura 

na metade setentrional da caldeira. Os depositos em foco sao 

formados essencialmente de pedra pomes, areias finas e cinzase, 

porque originados por acurnula9ao de materiais expulsos em epis§ 

dios eruptivos distintos e bem individualizados no tempo, dis

poem-se no terreno mostando grande irregularidade estratigrafi

ca pois neles se intercalam niveis de granulosidade,compacida

de e espessura heterog~nias. Assim, leitos espessos e mal com

pactados de pedra pomes alternam com outros da areias pomiti

cas e ou com outros ainda de material tufaceo muito fino, me

nos espessos mas mais compactos. Dispersos no seio desses ni

veis existem tamb~m blocos xenoliticos de traquito, arrancados 

certamente as paredes das chamin~s no decorrer das eruP90es ex

plosivas. 

Todos estes materiais de prO]eC9aO sao de natureza 
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traquitica e, por tal razao, acusam, na composiyao quimica pon

dera1, evidente predominio precentua1 de silica (mais de 60% de 

8i02 ) e de a1uminio (mais de 15% de A103): e1es dispoem-se em 

formayoes espessas mas extremamente permeaveis, cujos niveis su 

perficiais se mostram permanentemente humedecidos pe1as chuvas 

abundantes e quase regu1armente distrubuidas ao 10ngo do ana 

Nestas condiyoes evo1uem muito rapidamente dando origem a solos 

si1ico-a1uminosos hidratados (solos a10fanicos) compactos e im

permeaveis. 

Atendendo ao exposto, faci1mente se compreende que, 

aqui, a escorrencia superficial mostra forte propensao para a 

concentrayao e, por tal, para 0 encaixe linear. Assim, a hierar 

quisayao do escoamento foi extraordinariamente faci1itada pe1a 

natureza dos materiais de cobertura e seu modo de jazida, levan 

do a que 0 re1evo local evo1uisse muito rapidamente e adquiri~ 

se 0 aspecto ruiniforme que hoje apresenta. 

Na particu1aridade e tendo em conta as reduzidas di 

mensoes espaciais do local em estudo, ne1e podemos destacar , 
com nitidez, as tres unidades que coexisten numa fase media da 

1inha gera1 de evo1uyao do re1evo a esca1a de um conjunto mais 

vasto. 

A montante, individua1iza-se a primeira unidade , 

uma area de dissecayao do re1evo,que coincide com as paredes no 

roeste, norte e nordeste da caldeira ( figura 12). Ali, 0 gra

diente a1timetrico e e1evado, facto que faci1ita 0 forte encai 

xe linear dos numerosos cursos de agua torrenciais que, tempor~ 

ria mas regu1armente enriquecidos na capacidade de carga,proce

dem a exportayao de material desta para as outras areas. Dada 

a natureza dos depositos de cobertura, os detritos a transpor -

tar sao faci1mente mobi1izaveis: por outr~ 1ado, sao tambem fre 

quentes os movimentos de conjunto de grandes massas com~onen

tes do solo, pe10 que, se processa muito rapidamente orecuodas 

cabeceiras das ribeiras~ Assim, nos 10cais despidosdevegetayao 

(particu1armente no centro-norte da caldeira), as ravinas suce-
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dem-se profundas e separadas por interfluvios em forma de cris

tas que, no conjunt~ representam uma multiplicagao de longos e 

estirados espigoes prismaticos que, em sucessao continua, cor

tam toda a extensao da vertente no sentido do maior declive. 

A unidade seguinte e a area intermedia de acurnula 

gao aluvionar. Ela estende-se em arco muito aberto circundandoa 

Lagoa do Fogo a nor-noroeste, norte e nordeste e separa-se da 

area de dissecagao por uma brusca ruptura de declive, possi

vel de se desenhada com nitidez ao longo da base da parede da 

caldeira (figura 12). No seu aspecto global esta area e uma pe

quena planicie quase perfeita, ligeiramente inclinada no senti 

do da lagoa e ocupada por um prado hidromorfo. Os aluvioes sao 

essencialmente de natureza pomitica, de granulometria muito he

terogenea, razoavelmente compactados e compostos por calhaus ro 

lados de pedra pomos, areao pomitico, finas areias tambem pomi

ticas e cinzas. 

Na extremidade oeste da superficie plana existe urn 

pequeno lago (225 m x 125 m) subsidiario da Lagoa do Fogo, rem! 

niscencia possivel de uma lagoa mais vasta que outrora ocupa

ria todo 0 fundo da caldeira. 0 lago e alimentado por aguas de 

escorrencia superficial mas tambem e principalment~ por aguas 

de infiltragao que, atraves de urn len901 freatico detectado a 

dois metros abaixo da superficie do solo, estabelece urn siste

ma de sifao entre 0 lago e a lagoa principal. 

Imediatamente a nordeste do pequeno lago abre-se urn 

amplo e profundo vale que se estende em arco perfeito para les'

te, encaixado entre a parede da caldeira e a semi-vertente nor

te do cone de escorias pomiticas edificado pela erupgao plini~ 

na de 1563 (figuras ll-A e 12). Nesta pequena bacia de recep

gao, instalou-se uma reduzida rede organizada de ribeiras semi

-permanentes que, descendo as vertentes, coalescempara, ja fora 

do vale, correrem nurn estreito e pouco profundo leito de fundo 

plano para a Lagoa do Fogo. A boca do vale, a escorrencia tor

rencial construiu urn bonito cone de dejecgao que atesta a pro-
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veniencia dos aluvioes que se acumularam na extremidade oeste 

da planicie e que acabarao por atulhar completamente 0 pequeno 

lago. 

Como mostra a figura 12, mais a leste, no centro 

norte aproximado da caldeira, existe urn outro cone de dejec9ao. 

A nitidez corn que ele se destaca no terreno, a perfei9ao das 

suas formas e a maneira quase didactica como ele esta inserido 

no sistema que Ihe deu origem, tornam-no espectacular e convi

darn-nos a urna referencia mais detalhada ao conjunto. 

Ocone foi construido a boca de urn estreito e cur

to vale do tipo canhao, aberto na parede da caldeira. Quase sem 

reserva podemos afirmar que 0 vale resultou da explora9a~por ~ 

guas de escorrenci~ de urna fractura radial alargada que afecta 

va a parede da caldeira e que, posteriormente, foi completamen 

te colmatada pela deposi9ao de pedra pomes proveniente de erup-

90es muito recentes, entre elas a de 1563. Naturalmente, a es

correncia ja se processava na fractura antes do seu enchimento 

pela imposi9ao dos recentes depositos. Imediatamente a montan 

te abria-se uma pequena bacia de receP9ao ern forma de anfitea-' 

tro, de vertentes muito inclinadas; ela tera sidotambem total 

ou parcialmente preenchida por materiais de cobertura. A saida 

da fractura, 0 nivel medio das aguas da lagoa determinava 0 ni

vel de base local. 

A magnitude da erupcao de 1563 e a proximidade da bo 
> -

ca eruptiva permite adrnitir ter acontecido 0 en chimento da frac 

tura ern quase toda a sua altura. 0 material pomitico muito leve 

e rapidamente acumulado foi facilmente transportado pela escor

rencia concentrada que se encaixou fortemente no deposito pou

co compactado, cavando urn canhao de tres metros de largura, p~r 

100 metros de comprimento e de paredes perfeitamente verticais 

que se elevam a mais de 30 metros de altura. No talvegue plano 

do canhao aflora a rocha traquitica mais antiga. Sucessivas rUE 

turas de declive no leito de escorrencia originaram outras tan

tas cascatas que 0 obrigam a elevar-se acentuadamente e em esca 
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daria para montante. Nestes locais, 0 polimento das rochas do 

leito e muito intense, fazendo admitir que a escorrencia se pr£ 

cessa ali ha muito tempo e que possa ter conhecido caracter per 

manente. 

A boca do canhao serviu de ponto de distribui<;ao dos 

materiais transportados. A partir daqui, as aguas torrenciais , 

perdendo rapidamente velocidade, depositaram 0 material pomiti 

co transportado dando origem a forma<;ao de urn cone de dejec<;ao 

em forma de leque aberto que ultrapassou a margem da lagoa. 

Na actualidade a superficie do cone mostra-se cober 

ta por urn "mato" dense mas rasteiro de urze que atesta a ausen

cia de deposi<;ao de material nos tempos mais recentes. A escor 

rencia torrencial, condicionada pela ocorrencia de chuvas, con 

tinua a processar-se no talvegue do canhao e sobre a superficie 

do cone de dejec<;ao. Aqui, as aguas talharam urn leito estreito, 

meandrizado, de fundo plano e pouco profundo, nas margens a

bruptas do qual podemos apreciar a selec<;ao, na calibragem, do 

material transportado, feita de montante para juzante. Este 

compoe-se quase essencialmente de pedra pomes rolada e de varia 

do calibre: no entanto, para montante, encontramos tambem al

guns blocos razoavelmente rolados de rocha tranquitica, arran

cados certamente ao leito da ribeira no interior do canhao. 

No canto nordeste da caldeira a planicie de alu-

vioes torna-se mais estreita e termina bruscamente contra a pa

rede tranqui tica que margina a caldeira a oriente. Ali dois enor 

mes blocos que aparentam ser formados essencialmente por pedra 

pomes, muito ravinados e encimados por cristas, aparecem desta 

cados da parede da caldeira, na qual aflora a rocha traquitica. 

Dado nao parecerem ser dois cones de escorias, e possivel olha

-los como massas individualizadas que, por deslizamento conjun-

to, descolaram da pare de da caldeira que anteriormente 

fossilizado. 

haviam 

Finalmente, a terceira unidade deste sistema e a 

Lagoa do Fogo. A sua existencia esta directamente ligada a pre-
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cipita~ao e a afluencia das aguas de escorrencia superficial na 

bacia endorreica limitada pelas paredes interiores da caldeira. 

A lagoa tern 1 800 metros medidos na direc~ao oeste-leste por 

940 metros de extensao na direc~ao norte-sul, por cerca de 30 

metros de profundidade maxima. 0 seufundo esta impermeabili 4a

do por cimento argiloso derivado da altera~ao do material pomi

tico: sendo ela a bacia de recep~ao final dos detritos arrasta 

dos pela escorrencia endorreica, acabara irremediavelmente por 

ser tambem por eles colmatada. 

A superficie das aguas da lagoa define 0 nivel de 

base local. Este conhece oscila~oes estacionais que atingem 

mais de urn metro de amplitude e que aparecem marcadas na praia 

de areao pomitico que cerca a lagoa, a norte e a nordeste, por 

pequenos niveis de abrasao. Como e natural, 0 nivel mais eleva

do das aguas coincide com 0 inicio da Primavera. 

7. Discussao e conclusoes 

A area em estudo e urna caldeira de abatimento recen 

te (cerca de 5 000 anos) , de formato irregular e com cerca de 

3 500 por 2 500 metros de dimensoes horizontais maximas. 0 pon

to culminante da parede da caldeira e 0 topo do Pico da Barrosa 

(949 metros acima do nivel do mar) que acusa urn desnivel de 

374 metros em rela~ao ao chao da depressao. Na ilha de Sao Mi

guel, a essas altitudes, 0 valor da precipita~ao anual e muito 

elevado, chegando a quadrupl~car os registados a beira mar: as 

chuvas sao abundantes e distribuem-se ao longo de todo 0 ana em 

bora com mai~r incidencia nos finais do Outono, no decorrer do 

Inverno e no inicio da Primavera. A humidade do ar e tambem e 

sempre muito elevada. Devido a ela, 0 ter~o cimeiro do maci~o 
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de Agua de Pau esconde-se frequentemente sob urn espesso manto 

de nuvens que, nao ocasionando chuvas, contribuem no entanto 

e de forma eficaz, para que os niveis superficiais do solo se 

mantenham permanentemente muito enriquecidos no conteudo hidri

co. A existencia de urna depressao fechada, embora que no curne 

de urn maci90, e de chuvas abundantes sao condi90es que quase 

bastam para que aconte~a uma farta escorrencia superficial en

dorreica. 

No interior da caldeira coexistem forma90es rocho

sas distintas na litologia, no modo de jazida e na idade. Umas 

sao resultantes da solidifica9ao de lavas traquiticas ejecta

das ern episodios efusivos acontecidos ha varias dezenas de mi

lhares de anos: outras devem-se a acumula~ao de clastos traqui

ticos (pedra pomes, areias e cinzas) expulsos violentamente no 

decorrer de varios episodios plinianos acontecidos muito recen 

temente (cinco nos ultimos cinco mil anos)i arnbas sao parcial

mente afectadas por estruturas de colapso que estao na origem 

da forma9ao da caldeira. 

No primeiro caso, a rocha compacta aflora ern gran

des extensoes, no flanco do domo do Pico da Barrosa (sudoesteda 

caldeira) ou ao longo das escarpas de falha que limitam a cal

deira a sudeste, constituindo vertentes muito declivosas ou me~ 

mo sub-verticais. Dada a impermeabilidade da rocha no acentua

do gradiente altimetrico, a escorrencia superficial e violenta 

mas de caracter torrencial, uma vez que condicionada pela ocor

rencia de chuvas. Nestas condi90es, a importancia da altera9ao 

quimica, como requisito na forma9ao de detritos fin~s facilmen 

te mobilizaveis, e minimis ada , pese ernbora os elevados valores 

da humidade atmosferica. Assirn, 0 essencial do trabalho erosi

vo sobre as vertentes fica a dever-se a ac~ao rnecanica das a
guas de escorrencia que, arrastando blocos individualizados por 

disjun~ao, levarn a cabo urn intenso desgaste abrasivo das pare

des das diaclases mais +argas existentes na massa rochosa. Ern 

conformidade corn este conjunto de ac~oes, as vertentes mostram 
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-se sulcadas por profundas ravinas nos locais menos declivosos 

mas man tern 0 vigor da sub-verticalidade nas escarpas de falha. 

No segundo caso as forma90es sao espessas e consti

tuidas p~r mantos alternados de piroclas.tos traquiticos jovens 

e de granulometria diversa. ° deposito mais superficial foi for 

mado no decorrer da eruP9ao pliniana de 1563 e contem niveis es 

pessos de pedra pomes que aumenta de calibre corn a proximida

de da boca eruptiva. 

A pedra pomes e uma rocha rica ern silica (+ de 60% 

de Si02 ) e ern alurninio (+ de 15% de A103 ). Ela e extremarnente 

leve, porosa e acumula-se ern mantos pouco compactos e muito 

permeaveis. Atendendo as caracteristicas de espessura, compaci

dade e permeabilidade destes depositos, eles tern, quando muito 

recentes, enorme capacidade de absor9aO de agua pelo que, sobre 

eles, a escorrencia superficial nao se processa ou fa-lo corn 

grande dificuldade durante episodios de fortes chuvadas. Nestas 

condi90es de escorr~ncia, 0 desgaste do solo e nulo, mesmo qua~ 

do este e razoavelmente declivoso e se encontra despido de co

bertura vegetal. 

A razao pela qual este tipo de solo passa a ficar 

sujeito a aC90es de desgate acelerado reside na facilidade ern 

como, sob determinadas condi90es de clima, eles se alteram qui

micamente dando origem a argilas. Como fizemos referencia, nas 

areas mais elevadas do maci90 de Agua de Pau, a precipita9ao 

conhece valores elevados durante todo 0 ana e a evapora9ao e r~ 
duzida: assim, os niveis superficiais do solo mantem-se perma -

nentemente hurnedecidos e as solur.oes ern contacto corn 0 mate-
~ 

rial ern altera9ao sao constantemente renovadas. Nestas condi-

90es de clima, os solos pomiticos, mesmo que muito recentes, e

vbluem muito rapidamente dando origem a alofanas, argilas amor

fas silico-aluminosas hidratadas. 

A partir da altura da forma9ao de alofanas nos hori 

zontes superficiais, as condi90es de escorrencia conhecem uma 
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altera9ao radical. Com 0 solo tornado impermeavel, a capacidade 

de reten9ao de -agua passa a ser nula e a totalidade daquela de

rivada da precipita9ao escorrera a superficie. Ficam deste mo

do criadas condi90es optimas para urn escoamento superficial org~ 

nizado com forte tendencia para 0 encaixe linear e, dali para 

diante, 0 relevo passara a evoluir muito rapidamente. A escor

rencia concentrar-se-a em ravinas cada vez mais profundas e as 

aguas, correndo rapid as nos talvegues, arratarao com facilida 

de os componentes pomiticos muito leves e mal soldados das ca

madas sub-jacentes. 

Em modo de conclusao, jUlgamos poder olhar a cal

deira do Fogo como uma unidade previligiada para a condu9ao de 

estudos que visem a descri9ao das formas e a compreensao da ma

neira como se conjugam e se interaccionam os diversos factores 

ligados a genese e a evolu9ao do modelado vulcanico no Arquipe

lago. 

As dimensoes da caldeira, nao sendo exiguas, permi

tern que ela seja abarcada na totalidade por urn observador colo-

cado num dos pontos mais elevados da sua periferia. Nela coe-

*istem forma90es extremamente rec~ntes, edificadas em curto es

pa90 de tempo em fases de vulcanismo explosiv~ em contraste com 

outras rnais antigas e devidas a urn vulcanisrno que se expressou 

atraves de rnanifesta90es efusivas. Nela tambem, 0 tectovulcanis 

mo se rnanifestou, rnarcando 0 relevo com forrnas de colapso e de 

fracturas. 

Finalrnente, as condi90es do clima, extrernarnente a

gravadas pela altitude" acentuarn na caldeira, de maneira signi

ficativa,' 0 dinarnisrno de todo 0 processo erosivo, perrnitindo per 

em evidencia a aC9ao diferencial da erosao (tornada aqui envoi -

vendo 0 conjunto das aCyoes de desgaste, transporte e deposi-

9ao) ao actuar sobre forrna9oes distintas na genese, na idade, 
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na dureza e no modo de jazida. 



· 40 . 

BIB L I ° G R A F I A 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

AQUATER, S. P. A., 1982 - Feasibility study of geothermal power 

plant of Ribeira Grande - S. Miguel. I step. Report. Anex A

-Geologiaal Survey, S. Lorenzo in Campo, s. n. (fotocopiado). 

ASSUN~AO, C. Torre da, 1961 - Estudo petrografiao da ilha de 

S. Miguel (A9 0res ) , comunica9ao dos Servi90s Geologicos de 

Portugal, Part. 45. 

BOOTH, B., CROASDALE, R. e WALKER, G. L., 1978 - A quantitative 

study of five thousend years of volaanism on Sao Miguel, AZ£ 

res, Philos. Trans. R. Soc., London, p. 231-319 (fotocopia -

do) . 

BRITO, R. Soeiro de, 1955 - A ilha de Sao Miguel. Estudo Geogra 

fiao, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, Centro de 

Geograficos. 

Estudos 

FURTADO, A. F. A. S., 1975 - Os minerais argilosos de solos da 

ilha de S. Miguel (A90res) , Sep. do vol. XXXV dos Anais do 

Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, p. 41-76. 

KRAUS, D. C. e WALTKINS, N. D., 1970 - North Atlantia arustal 

genesis in the viainity of the Azores, Geophys. Journal Res

earch Astr. Soc., 19, p. 251-283 (fotocopiado). 

MACHADO, Frederico, 1973 - Aaid volaanoes of San Miguel, Azores, 

Bull. Volcan., s. n., 36, p. 310-327 (fotocopiado). 

MARQUES, M. M. e MADEIRA, M. A. V., 1975 - Aspeatos gerais da 

defesa da paisagem na ilha de S. Miguel (A90res). 1 - 0 Maai 

90 das Lagoas, Separata do volume XXXV dos Anais do Institu

to Superior de Agronomia, Lisboa, p. 31-40. 

MARRINER, G. F. e NORRY, . M. J., 1982 - The petrology and geoah~ 

mistry of the Agua de Pau volaano, Sao Miguel, Azores, Arqui 



· 41 • 

pelago, Universidade dos A~ores, 3, p. 159-173. 

MARTINS, J. Avila, 1982 - Excurssion Guide for fieLd trip VI 

IsLand of Sao MigueL, Symposium on the Activity of Oceanic 

volcanoes, Arquipelago, Universidade dos A~ores, 3, p. 315-

-328. 

MOORE, Richard B., 1984 - Late Quaternary stratovoLcanoes of 

Sao MigueL, Azores, U. S. Geological Survey, Hawaiian Volca

no Observatory, Hawaii (fotocopiado). 

MUECKE, G. K., ADE-HALL, J. M., AUMENTO, F., et. al., 1974 - D~ 

ep DriLLing in a active geothermaL area in the Azores, Natu

re, s. 1., voL 252, p. 281-284. 

SALGUEIRO, Mario A. e ALMEIDA, M. H. M., 1984 - Estudo LitoLogi 
co-estruturaL da bacia da Lagoa do Fogo, Universidade dos A

~ores, Ponta Delgada. 

STOREY, M., 1982 - Petrogenesis of the recent trachytik pyro 

cLastic socession of Agua de Pau voLcano (San Migue~ A zores), 

Com. Int Symp on the Activity of Oceanic Volcanoes, Arquipe

lago, Universidade dos A~ores, 3, p. 175-176. 

WALKER, G. P. L. e CROASDALE, R., 1971 - Two pLinien - type e

ruptions in the Azores, J. Geol. Soc., London, 127, p. 17-55. 

ZBYSZEWSKI, G. et. al., 1958 - Carta GeoLogica de PortugaL na 

escaLa 1:50 000; Noticia ExpLicativa da foLha B, S. MigueL 

( Aoores), Servi~os Geo1ogicos de Portugal, Lisboa. 

1959 - Carta GeoLogica de PortugaL, na 

escaLa 1:50 000; Noticia ExpLicativa da foLha A, s. MigueL 

(Aoores) , Servi~os Geologicos de Portugal, Lisboa. 

ZBYSZEWSKI, G., 1961 - Etudes geoLogique de L'iLe de s. 
(Aoores), Com. Servo Geol. de Portugal, Lisboa, 45, 

(fotocopiado) . 

MigueL 

p. 5-79 



• 42 • 

BIBLIOGRAFIA CARTOGRAFICA 

Carta Geologica d e Portugal - Ilha de Sao Miguel (A~ores), fo

lhas A e B. 

E - 1:50 000 

Servi~os Geo1ogicos, Lisboa, 1959 e 1958 

Levantamento batimetrico da Lagoa do Fogo. 

E - 1:5 000 

Secretaria Regional do Equipamento Social, Divisao de Hidrau 

1ica, Ponta De1gada, s. d. (nao pub1icado) • 

Planta topografica da bacia da Ribeira da Praia. 

E - 1:5 000 

Empresa Insular de E1ectricidade, Ponta De1gada, 1970. 

Volcano-tectonic Map (do maci~o de Agua de Pau) 
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Secretaria Regional do Comercio e Industria, Laboratorio de 

Geociencias e Tecno1ogia, Ponta De1gada, 1982 (nao publica -

do) • 

Fotografia Aerea da Ilha de Sao Miguel 

s/esca1a 

Instituto Geografico e Cadastral, Lisboa, s. d .. 
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