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ENERGIA GEOTEHMICA J 

lRREYER0iYE10 NA LAGOA DO FOGO 
Desde 0 aparecimenlO dos 

nossos primilil'os allceslrais , 0 ho
mem lem conseguido sobrel'i~'er as 
adl'ersidades ao fongo de mil/loes de 
anos, assumindo-se como parle inle
graflle do seu ambienle e ~'ida. pe
ranle a inconlestabilidade desla ver
dade, que razoes juslificam 0 SlIrgi
menlo recenle de mOl'imenlos am
biefllalislas preocupados com a I'ia
bilit/ade do planela em que ~'il'e

mas? a resposla a esla quesliio reside 
fla cOflsciencia que IlOje lemos da 
possibilidade, cada vez maior, de 
ocorrblcia de ecocalaslrofes e das 
hipoleses de sobrevivillcia que daf 
sobreriio para 0 homem e para os ou
Iros Iipos de vida. iifectirameflle, as 
expeclalil'as de uma ~'it/a melhor que 
a revolu<;iio cientflica parecia prome
ler ao hom em, esliio a dissipar-se 
progrcssil'amente efllre us ecologis
las, dianle a e volu(iio galopanle da 
capacidade if/lerrefllira daquele flas 
coisas da flalureza e do rilmo acele
rado que ele imprime as a/tera<;ves 
ambief/lais que resu/tam da sua ae
IU(J~·iio. Hoje, essa capacidade iflter
~'elltira al'alia-se a eseala do globo 
terrestre e da atmosfera em'oh'eflle e 
relaeiona-se muilo inlimamenle com 
o estdgio de desem'olvimenlo cienlf
fico e lecnologieo de r:ada pars. 

Os A <;ores, naquilo que se re
fere a ambiencia natural, tem sido, e 
ainda slio, um pdlido indicador dos 
probltmas que afeetam outras re
giOes do globo. Amarrados que sem
pre eSliveram ao isoLameflto que a 
raslidiio do oceaflO lhes imp us, as 
ilhas manlfl'eram-se outrorafecha
das subre si proprias, como aulenli
cas re ,:en'a\' !?enclicas de plafllas e 
de allimai.\' cuexislifldo flum "Iwbi
laI" nalural illlacto. Iflvadidas que 
~' iriafll a ser, e apos 0 po~'oamenlo 

Iwmoflo, elas jamais regressariam ao 
seu eslado ambicfllaL primitivo. No 
entallto a modeslia da represenlalivi-

dade lerritorial e h umana do arqui
pilago. a escassez dos recursos nalu
rais e 0 areafsmo da sua economia, 
depressa Jizeram dos A <;ores lerra 
POilCO ambicioflada pelos que a ollw
ram do eXlerior, 0 que permiliu que 
a Regitio se mafltil'esse, duranle 
mllilo lempo alheia aos problemas 
ambienlais que, sllrgidos um pouco 
par loda a parle, come<;a~'am a afli
gir 0 mUlldo. Assim. ao IOflgo de cin
co sh'ulos de pOl'oamenlo, 0 a<;oria
flO cOflslruiu pacienlemeflle 0 quadro 
humafliwdo flO qual se deseflvolvia a 
sua exisleflcia, sempre cOfldicioflado 
pefa nalureza que 0 eflvofvia e pro-
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curafldo a harmonia com ela. Na 
ocupa<;iio e explora<;iio das lerras, 
SObraraf'1 aquelas do ifllerior mollla-

flhosu lias ilhas, U/ule {IS ofldi~'ves 

adl'ersas do clima e fl( ,' lif[wda iflcli· 
fw(iio das 1'(,(lefll('S diji'cullam as ac· 
Iril'idw/es do homelll. ,\/(, os ecussi .. · 
l('flla.\' flalurais primilil'us forwil CUfl· 
serra{/os e reC('lIlemeflle cUll sidcra
dus "reserl'as flafllrais" parciais au 
integrais para a prOlec<;iio das quais 
foi criada legis/a<;iio apropriada , ga
raflle da sa/vaguarda a/{ dos princi
pios gerais do equilibrio ee%gico. 

Vem tudo islo a proposilO das 
agressoes frequeIlles de que siio a/vo, 
nos dias de hoje, algumas dessas re
serras, sem que tal pare<;a constituir 
mOlivo de preocupat;iio para os agen
les respoflsa~'eis pe/a coflsena(iio 
delas. I:.jeclil'amefl!e tem surgido flas 
ilhas aprol'eitamenlos de varia or
dem iflserit/os em ZOflas de paisagem 
prolegida ou em areas paisagislica
mente sefls{~'eis, atitudes que, embo
ra lU/O leflham causado verdadeiros 
desas[res ecol6gicos, niio deixam 1'0-
rem de COflsliluir amea<;as aos pa
drves ambientai"'que deveriam ser 
preservados no iflle'rior daque/as zo
nas, pelo que mereciam ser ollladas 
com muitas reservas e ale, contra
riadas com eflergia. 

Niio e pre Ie fldido fazer-se 
aqui referencia a todas asformas de 
agressiio ambienlallevadas a cabo 
pelo homem. De enlre e/as, 0 uso de 
peslicidas e de ferlilizafltes, 0 repo
voameflto florfstieo e a erosiio, pare
eem ser as mais gravosas, podendo, a 
curto prazo, tomarem-se causa do 
desaparecimen!o de algumas areas 
protegidas. 

Particularmente evidellte eo 
que se passa, neste aspecto, com a 
Reserva Natural do Fogo. Demarca
da fla parte cimeira do estratocone 
de Agua de Pau, e englobandu a es
pectacular caldeira do mesmo nome 
da [agoa, a reserva insere-se numa 
area de caraeterfsticas cUmatiricas 
exlremameflte agravadas pela altilu-
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de, de caracterfsticas 1it0IOgicas mui
to espec(ficas e de caracterfsticas 
morjo/Ogicas muito pr6prias daju
ventude do grande estratovulciio. A It, 
os valores pluviometricos anuais siio 
muito elevados: os solos siio maiori
tariamente de 'constituit;iio pomitica, 
pelo que se impermeabilizam muito 
jacitmente pela argilificat;iio rapida 
dos nfveis superiores e a inclinat;iio 
das vertentes e muito acentuada,,!a
cilitando a concentrat;iio da escor
rencia superficial, que se processa 
veloz ao longo das ravinas. A conju
gat;iio destes tres jactores torna 0 pe
rigo uma ameat;a potencial muito 
grave, jazendo deLa um dos princi
pais·riscos ambientais. Aillda neste 
capftulo, na ambiencia desta Reserva 
Natural e como acontece em toda a 
parte, a eficiencia do manto de co
bertura vegetal, como filtro protector 
da superjfcie do solo, torna-se de im
portlincia capital, quer se trate de 
mantos cercados e com elevadas ca
pacidades e intercept;iio e de reten
t;lio da agua de precepitat;iio, (flores
ta), quer de mantos vegetais que, oje
recendo menor grau de cobertura do 
solo ( "matos" e "leivas"), se mos
tram, no entmlto, ajustadas no pro
cesso de jorma que niio deve ser des
prezada. 

Erosiio e um processo de des
gaste contfnuo do volume imenso dos 
continentes, natural e tiio antigo co
mo aqueles 0 siio. A eros{io e inevitti
veL na present;a da atmosjera e, na 
inte nsidade como actua, pode ficar 
jortelllente condicionada por jacto
res de ordem antr6pica que se tor
nam capazes de agir no sentido da 
sua d{'saceleraqiio ou, pelo contrario, 
podem tornar-se slljicientes para in
cutir maior dinamismo ao processo 
da meclinica erosiva, levando ao 
aparecimento de formas de erosiio 
torrencial. 

Na Reserva Natural do Fogo, 
temos oportunidade de conjrontar os 
resultados destes dois tipos antag6ni
cos de actuaqiio. 

A extracqiio de "Ieiva" para a 
preparat;iio de "camas quentes" (so
los) nas estlljas de prodllt;lio de an-
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anases e um deles. "Leiva" e uma 
comunidade de musgos e jelOs. A sua 
apan/la consiste na decapitat;lio do 
/lorizonte mais superjicial do solo 
que, arrancado, trtis consigo a totali
dade dos constituintes vegetais a ele 
enraizados. Os solos despidos que 
passam aficar da cobertura vegetal 
protectora e do :;eu /lorizonte superji
ciallzum(jero, impermeabilizados 
que geralmente ficam pela preseflt;a 
de a!ojanas, tornam-se presa jacil da 
eroslio. 

A apanlza indiscriminada de 
"Ieiva" processa-se, de jorma conti· 
nuada, desde Izti muitos anos nas 
tireas mais elevadas do macit;o de 
Agua de Pau, havendo contribllido 
jti, de maneira decisiva, para a alte
rat;iio das regras que ali mantinlzam 
o equilibrio geomorjol6gico. Para 
nada terti servido os alarmes lant;a
dos por vozes avisadas que se insugi
ram contra estajorma de agresslio 
do patrim6nio ambiental. Nos dias 
de llOje,jeridas projundas, abertas 
pela eroslio, slio jti visfveis nesta tirea 

elevada onde, no entanto, impune
mente e de maneira irresponsavel se 
continua a prc.til.'ar este processo efi
caz de despimento do solo. 

o povoamento flore stal, leva
do a cabo talvez com 0 intuito de mi
nimizar os ejeitos da erosiio, e outra 
dasjormas de actuLJt;iio. No entanto, 
se e pretendido ter-se alcant;ado exi
to nesta intent;iio, poem-se serias re
servas na apreciat;iio .do criterio que 
permitiu a a/terat;iio dos padroes am
bientais de uma reserva natural com 
a introdut;iio macit;a de uma especie 
arboreseente ex6tica, a "criptomeria 
jap6nica ". 

Muitas reservas merecem 
tambem ser colocadas em relQ(;iio 
aos criterios que presidiram na esco
lha da mesma Reserva Natural para 
receber a instalat;lio de uma central 
geotermica de produt;iio de energia 
eUctrica. 

As primeiras consequencias 
. negativas desta opt;iio transparecem 
ja na gritante desarmonia que resul
ta do deficiente enquadramento no 



quadro paisagfstico, das estruturas 
de be/ao cOils/midas na vertellte Ilor
/e do macit;o, ap6s movimelltat;ao de 
importantes volumes de terras. 

A estafase, seguiram-se as 
operat;oes de perfllrat;ao da crosta, 
Ila prucura de f/lIfdos, cllja tensC;ao 
farci girar as turbinas. Es/afase de 
trabalhos e demorada e envolve 0 

emprego de maquinaria pesada e 0 

recurso a grandes qualltidades de 
cigua. No sucesso lIela encOIl/rado 
depellderci a itls/alat;ao futura das 
turbillas geradoras de ellergia elec
trica, cujo funciollamellto plello exi
girci debitos de vapor de agua supe
riures a cem tOlleladas por hora, vo
lume de gas que, fibertado que pussa 
vir a ser a 550 metros de altitude, e 
suficiellte para provocar alterat;oes 
microclimcilicas no comportamellto 
pluviomerrico da atmosfera, cum 
cUllsequencias locais imprevisfveis. 

A par das garalltias de impo
luit;ao oferecidas pela explurat;ao da 
ellergia geotermica, Ilomeadamellte 
atraves do uso. de torres de arrefeci
mento e cOlldellsat;ao, exist" u t:~pe

rallt;a de conseguir-se, com 0 decor
rer do tempo a correct;ao de parte 
das dejiciellciasjci causadas e a cau
sar pelo desellvolvimell/o deste pro
jecto. No elltanto, e certo poder ajir
mar-se que 0 ritmo acelerado impri
midu as modificat;oes infrillgidas IlU 
ecossistema local, nao permitircija
mais uma recuperat;ao satisfat6ria, 
pois que se torna diffcil, em perfudos 
curtos, efectuarem-se curas tecnicas 
de emergencia para a deterioraqao 
rapida do ambient:. 

Numa Regiao como os Aqo
res, tao dependente do exterior em 
term os energeticos, a viabilidade de 
exploraqao geotermica nao pode ser 
olhada em term os tao te6ricos que 
recusem admitir a existencia de prill
cfpios comullS que tem que ser consi
derados. Entre esses prillcfpios, os de 
ordem ecoll6mica sao tao importan
tes que, e porque facilmente empolti
veis, podem conduzir ao sacriffcio 
de oulros de ordem ecol6gica, paisa
gfstica ou mesmo turfstica. Esta 
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opqao, extrema a atitude blisica do 
homem perante a conquista econo
mica, adulterando a percepqao que 
ele deve ter do seu papel na nature
za. 

No caso da Reserva Natural 
do Fogo, tudo quanto llifoifeito ate 

agora) tem resultados em agressiJes 
cujos efeitos cumulativos sao irrever
s(veis. 0 empreendimento ora inicia
do) se talvez inevitlivel no aspecto 
economico, niio deixa de ser mais 
uma agressao que, possivelmente 
longe de provocar uma catlislrofe 
eco/Ogica, representa mais um passo 

dado para 0 caminhar para ela por 
etapas. So 0 futuro dirli se a produ
qao de energia geoMrmica nos A~o
res se contabilizarli nos baixos custos 
ate agora apregoados ou se, pelo 
contrario, a ele nao teremos que 
acrescer os custos ambientais que 
possam derivar da sua exploraqao. 
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