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Foi durante o period0 que decorreu a Expediqgo Cientifica SANTA MARIA e 
FORMIGAS, organizada pelo Departamento de BioIogia da Universidade dos Acores no mCs 
de Junho, que tivemos oporrunidade de debrgarmo-nos sobre os diferentes aspectos 
fisicos e humanos da Ilha. 

Ao percorrerrnos loda a ilha a p6, constactames que, para alim de ma forte 
desertifica@io, principalmente na mna do Aeroporto, Maia, S. Louren~o, Anjos e Praia, 
existe tambCm uma forte emigraqgo, dado que a iIha se encontra quase totalmenre 
deserta. excepto a zona do Aeroparto e ViIa do Porto. 

A ilha de Sanra Maria, descoberta por Frei G o n ~ a l o  VeIho, em 1432, situada a 37" 
N e 25W. corn uma superficie de aproximadamente 96 ~ r n ~ ,  foi a prjmeira das nove ilhas 
do Arquipelago a ser descoberta. 

Segundo historiadores, o prirneiro desernbarque ter-se-ia dado numa pequena 
praia situada entre duas partes de terra, a da Praia dos Lobs  e a do Cabrestante. Foi 
tamwm a partir dessa zona e ao longo de uma ribeira que af desagua - Ribeira do CapitHo 
- que corneCaram a ser construidas as prirneiras habitaqdes - primeira povoaqilo - e onde, 
partanto, se iniciou a fixa@o desses primeiros povoadores, 

O povoamento de Santa Maria deve ter-se iniciado dois ou tr2s anos ap6s o seu 
descobrimento jd que, pel0 que nos d dado depreender nos primeiros dois ou tr&s anos 
teriam sido largadas na ilha as esHcies animais mais Iigadas B vida do hornern e testado 
o seu comportamento relativamente As condiqfies na iIha - alimentares, dgua e clima. 

0 s  primeiros povoadores de Santa Maria foram Nebres da confirtnqa de EL-RE1 e 
gente para a execuq50 das mais variadas tarefas que a estes, na altura, 1150 competia. 

A Frei Gon~aio  Velho, prirneiro povoador de Santa Maria e seu primeiro Capitgo 
Donatirio, seguem-se os seus sobzinhos Nuno Yelho e Pedro Velho, Jog0 Soares de 
Albergaria e o Capitlo DonatBrio Filipe Alvaro Pais Lemos, FernHo do Quental, JoZio da 
Castanheira, e rnuitos outros que, muito embora aqui nHo se mencionem, foram de igual 
impordncia para a Hist6ria de Santa Maria. 

Relativamente i fertilidade da terra. naque1a kpoca e segundo os escritos, a 
mesrna mostrava-se fdrtil, produzindo boa variedade de  produtos alirnentares e em boa 
quantidade. tendo-se mesmo cultivado a cana do aqricar que depois de apanhada era 
enviada para Sgo Miguel - Vila Franca do Campo, para ai ser transformada. 

Dos povoadores, corn destaque para os oriundos do Alentejo e Algame. ficaram 
marcas que ainda vivem e que bem casacterizam a ilha de Santa Maria, como sejarn 
arquiteciura - earn destaque para as chaminb - o tipo de cores. a lingua e os costumes. 

De todos os que ilha prirneiro vieram, ficaram ainda os nomes de famflia, dos 
quais uns ainda continuam, outros perderam-se corn o tempo, mas, n5o fazendo distinq80, 



sitam-se aIguns como Velhos, Eontes, Carvalho, Cabrais, Soares de Sousa, Lemos, para 
alkm de tantos outros que a hist6ria se encarregar; de manter e lembrar. 

CLIMA 

Ao iniciarmos este trabalho iremos debruqar-nos sobre o clirna, urn dos 
condicionantes mais intimamente ligadas B ocupag8o humana. 0 Arquipilago dos Aqores, 
situado em pIeno Atlinrico cstZo longe de qualquer influencia continental. Sobre o 
arquipdago existe uma massa de nr polar rnaritimo que se desloca para Sul no Inverno, e 
urna massa de ar tropical que se desloca para Norte no Verb,  separadas pela respectiva 
frente que se rnanttm g~ande parte do an0 sabre o arquipdago. originando intensos 
aguaceiros. 

Deste rnodo, o tempo esti dependentc da Srente polar estar situada para Sul ou 
para Norte do arquipelago e, por conseguinte, estar este sobe a accgo da rnassa de ar 
polar ou tropical. 

Nos Aqores, o tempo C, em geral. muizo inconstante. 0 cCu no Inverno raramente se 
encontra descoberto aparentando, geralrnente, grande nebulosidade durante essa Cpoca. 

A pluviosidade & abundante no Invemo e menor no Verso, verificando-se urn 
aumento de intensidade de Este para Oeste do arquipelago e uma variaqso dentro da 
rnesma ilha, traduzida por urn aumento, igualmente dc Este para Oeste e corn a altitude. 

0 factor principal a influenciar, no dia a dia as rnudanqas do tempo @ o rnovimento 
e evoluq50 do anticiclone do Atlhtico norte, conhecido vulgarmente corno o anticiclone 
dos Aqores. 

Em media, este anticiclone atinge a sua intensidade maxima e estA centrado no 
local mais settntrional e ocidenta1 no Verso c no ponto mais meridional e oriental no 
Inverno, mas a sua 1acalizaqIo c a prdpria intensidade variam de dia para dia. HA 
periodos, no Inverno, em que o anticiclone se situa ao None dos Apres  e no Verso em 
que se lacaliza a Sul. 

Frequenternente. pode aconteccr que esteja em pouca evidgncia, e urna grande 
parre h volta dos Aqores 6 en130 dominada por urn sistema estacionfirio de baixas 
pressaes (zona de convergCncia e ascens8o de ven tos) associadas geralrnente a frentes, 
originando cbu cncobcrto corn periodos dc mau tempo c vcn:nlo forte, quando o gradiente 6 
elevado. o que acontece grande parte do ano de Novernbro a Abri!. 

2. 0 clima de Santa Maria 

E baseado nos dados de trEs postos ao Iongo da ilha - o do Aeroporto, S. Pedro e 
Fontinhas que iremos analisar o seu ciima. 

Em geral, o clirna de Santa Maria 6, de todas as ilhas. o mais seco. 
Toda a ilha, excepto a pnrte oriental, C plana. corn urna altitude que n2o 

ultrapassa os 200 metros: Aeroporto corn uma altitude de 100m; S2o Pedro 210m e 
Fontinhas 430rn. Na Serra de Santa Birbara a maior aItitude 15 de 578rn. 

Ao contririo do que se pode pensar a ilha n5o C, na realidade, urna ilha 
extremamente seca. 

A precipitaq50 no arquipelago aumenta de Este para Oeste, por assim dizer de 
Santa Maria at6 Ps Flores devido 5 circula~50 geral da atmosfera que nestas latitudes se 
verifica de oeste para Ieste. Como esta circula~5o esti associada Bs perturba~iies frontais 
que afectam cam mais intensidade as iIhas do grupo ocidental, diminuindo at6 atingir o 
grupa oriental, (diminuindo apenas a sua intensidade) as precipitaqdes siio elevadas. 

Analisando os graficos termo-pluviomCtricos de Santa Maria e cornparando-os corn 
os das outras ilhas verificamos que tarnbh efa est5 sujeita a chuvas frontais que se 



verificam com maior intensidade no Inverno quando a frente polar se situa com maior 
presistência sobre o arquipélago, originando aguaceiros com mais ou menos intensidade, 
mas que em contrapartida, parte da ilha não beneficia das chuvas orográficas, 
principalmente a parte ocidental da ilha, zona do Aeroporto. Com tudo isto a 
precipitação que se regista na zona do Aeroporto é de 752,3 mm anuais enquanto que em 
Ponta Delgada 9 5 8 5  mm anuais. 

Se caminharmos mais para leste, em S. Pedro esta precipitação anual já é de 
1.061,3 mm e ainda mais para leste, nas Fontinhas é de 1.386 mm com altitudes de 210 m 
e 430 m, respectivamente. 

Note-se que nas Fontinhas registam uma precipitação anual superior à da Horta 
(1.026,9 mm) e Angra (1.131 mm), sendo apenas inferior à precipitação de Santa Cruz 
das Flores (1.429,9 mm). Quanto ao número de dias anuais com precipitação superior a 
10 mm, registam-se no Aeroproto 24 dias, em São Pedro 35 dias e nas Fontinhas 43 dias, 
e em outras ilhas esse número é em Santa Cruz das Flores de 47 dias, Horta 30 dias, 
Angra do Heroísmo 33 dias e Ponta Delgada 29 dias. 

Assim, analisando este elemento, a precipitação, conclui-se que a ilha de  Santa 
Maria está longe de ser uma ilha excessivamente seca, como seria fácil de pensar, dada a 
secura que ela aparenta, quando se visitam todos os seus lugares de ponta a ponta da 
ilha. O problema reside na ausência de vegetação, o que provoca a desertificação. 

De notar que dias com precipitação superior a lmm, se verificam no Aeroporto 
totalizando 143 dias contra 132 em Santa Cruz das Flores, 131 na Horta, 128 em Angra 
do Heroísmo e 124 em Ponta Delgada. Fontinhas e São Pedro totalizam respectivamente 
167 e 138 dias. 

Segundo Koppen, existem dois elementos climatéricos base para partir para uma 
análise climática: a precipitação e a temperatura. 

O autor baseia-se em dois dados fundamentais, os elementos da precipitação e 
t empera tu ra .  

A ilha, tal como as restantes do arquipélago tem um clima que corresponde à letra 
C (temperatura em que pelo menos num mês seria inferior a lS°C, mas em nenhum mês 
poderá ser inferior a -3°C). 

A segunda letra a que se refere o autor, é a letra "s", uma das três que fazem 
parte do grupo (w, s e f), porque nos três postos meteorológicos o mês mais seco 
apresenta uma precipitação < 113 do mês mais pluvioso. 

15.8 mm < 1/3.101 mm 15.8 mm < 33.66 Aeroporto 
32.1 mm < 113.137.1 32.1 mm < 45.7 S. Pedro 
45.1 mm < 113.189.1 45.1 mm < 63.03 Fontinhas 

As letras w e f estão, por assim dizer, excluidas. 
Finalmente, KOPPEN atribuiu uma terceira letra que pode ser: 

- Com verão quente, o mês mais quente acima de 22" 
- Com verão tépido, o mês mais quente abaixo de 22" 
- Com verão curto, menos de 4 meses acima de 10" 

Para todos os lugares estudados, o clima é assim Csb. 
O clima das Fontinhas e Aeroporto é temperado marítimo com verão tépido. 

2.2. Temperatura 

Analisando em segundo lugar a temperatura, ela é variada durante todo o ano. Dos 
três postos, apenas em dois foi possível recolher dados de  temperatura (Fontinhas e 
Aeroporto).  

A temperatura média anual das Fontinhas, a uma altitude de 430 m, é de 14",3, 
com uma temperatura média mensal mais baixa em Janeiro (11°,1) e mais elevada em 
Agosto (18",6). O Aeroporto, a uma altitude de 100 m, tem uma temperatura média anual 
de 17O.5, com temperatura média mensal mais elevada em Agosto (22") e uma temperatura 
média mensal mais baixa em Fevereiro (14'). 



A diferenqa entre estes dois lugares baseia-se apenas no factor altitude, pois 
come se sabe a temperatura desce na ordem 0°,7 por 100 rn. 

Note-se que estas temperaturas n8o estHo longe das restantes i lhas do 
arquipblago, nem tIo pouco superiores a elas de tal forma que a ilha seja tomada corno 
urna ilha seca, la1 como as precipitaqbes nao estgo inferiores 2s restantes ilhas como jB se 
slientou. 

Santa Cruz das Flores tern urna ternperatura rn6dia anual de 17",8 corn urna minima 
mensal mais baixa em Fevereiro e Marqo corn 14",4 e uma mAxima mensal mais elevada em 
Agosto corn 23",2. 

Podemos assim concluir que se a precipitaqao e a aemperatura apresentam valores 
que ngo diferem acentuadamente dos das outras ilhas, tal facto 1150 justifica que a ilha de 
Santa Maria seja considerada urna ilha seca e Arida. 

23. Amp1 itudes term icas 

Analisando em terceiro lugar as amplitudes terrnicas mensais. jii que as diitrias 
seriam, sem ddvida, irnpossiveis de apresentar neste trabalho, dada a sua grande 
extensgo, vcrificamos que em Santa Maria, no observat6ri0, do Aeroporto, ela oscila entre 
4.5 e 6 sendo not6tjo observar que as mais baixas se verificam de Outubro a Marqo (43  a 
5.1) e as mais elevadas de Abril a Setembro (5,5 a 5,8) ,  e no das Fontinhas, corn urna 
humidade relativa mais elcvada devido 5 altitude ( p i s  ela aumenla corn a altitude), e 
corn urna hurnidade mais constante ao longo do ano, n8o se verificam amplitudes tkrmicas 
mensais superiores do Aeroporto. Estas, sscilando entre 3,5 e 4,3 apresentam-se mais 
constantcs ~odo o ano, n2o havendo, por assim dizer, meses do ano mais destachveis. 

No Aeroporto, as amplitudes tkrmicas mais acentuadas de Abril a Setembro, 
coincidem precisamente corn a Cpoca de mcnor humidade e corn ternperaturas mais 
elevadas durante o dia. Ai ,  neste periodo, a amplitude termica C mais notbria, nas 
Fontinhas, pelo contrkjo. corn temperaturas menos acen tuadas c corn mais humidade, as 
amplitudes tornam-se mcnos accnluadas. 

Assim, a ilha de Santa Maria niio possuindo amplitudes termicas mcnsais nern 
anuais, sinal de  excessiva secura (temperatura) nem miximas nem minimas, vcm 
confirmar que 6 urna ilha t5o h6mida como as restantes e contrariar a primeira analise 
que fez quem a visita e observa por toda a ilha, como que urna paisagem Arida, os ribeiros 
secos por vexes ate no lnverno e urna vegeta~go rasteira. corn caclos lembrando urna 
paisagem mediterranica corn vegetaqso xer6fila. 

0 mis menos hhmido no Aeroporto, apresenta urna precipita~Io de 15,8 mm e urna 
temperatura de 20°,8 {Julho), sendo das zonas menos hlimidas da ilha. 

Pc2.T 15,8<2 20,8 
Este rnEs C considerado scco assim como os de Junho e Agosto no Aeroporto (s6 

mesmo na hea do Aeroporto) c, para as Fontinhas nlo existe nenhum mes seco. Corn tudo 
isto, estes valores estiio longe d e  ser mcses secos na verdadeira acepqiio da palavra corn 
precipitagbes quase nulas mensajs e de temperaturas mensais elevadas, como d o caso das 
regihes medi terrinicas. 

Na irea do Aeroporto os meses menos h6midos tern urna precipitaqlo de 15,R 
(Julho) e 32,9 (Agosto) para temperaturas de 203 e 22 rnensais, respectivamente. 

Assim, verifica-se que Santa Maria nIo tern, por assim dizer, razilo para urn clima 
do tipo Csa, tipo rnediterrdnico corn ver6es quentes, mas sim Csb, segundo Koppen, como 
atrds ji Eoi analisado. 

Quanto 5 pressgo (Hpa) ela 6 mais ou menos constante em todas as ilhas 
registando-se valores i volta de 1.015, corn maximas nos meses de Junho a Setembro, 
quando as altas press6es anticiclbnicas se rnantCm sobre o arquipelago (1.016 a 1.021), e 
minimas de Outubro a Maio quando prevalecem centros cicl6nicos ou de baixas pressBes 
sobre as ilhas (1.01 1 a 1.015). 



2.5. Yentos 

0 s  ventos, em Santa Maria, (Aeroporto onde existe a dnico anemdmetro), sEo 
varifiveis, predorninandr, o quadrante NE corn 17,68%. corn rnaior incidCncia de Junho a 
Agosro e minimas em Fevereiro e Marqo de 9,4 e 9-88 respectivamente. A velocidade 
deste quadrante t de 22,6 K/H corn maim velocidade nos meses de Outubro e Novembro, 
25 e 28.1 K/H. respectivamente. Segue-se o quadrante w corn 15.8% e o quadrante N corn 
13.4%. 0 s  ventos dos quadrantes SE e E sAo os menos frequentes, respectivarnente corn 
9,8% e 7,9%. 0 periodo de calma C de 1,8% distribuido ao Iongo do ano. A velocidade do 
vento 6 rnais acentuada do quadrante Sul de Outubro a Abril corn mCdia anual de 26,4 
K/H . 

1. Aspectos gerais 

Ao contrllrio da maior parte das ilhas do Arquipblago dos A~ores, a popula~go da 
ilha de Santa Maria distribui-se de uma maneira dispersa, nPe obcdcccndo A regra do 
arquipelago corn urn povoamento linear seguindo a linha dc costa. 

Tal incto dew-se, acima dc tudo. h influEncia que o clima exerce sobre a 
populaq5e. A ilha 6 relativamente baixa (dcsprovida de nevoeiros grande pane do ano) 
except0 m a  pequena h e a  A volta do Pico Alto que atinge a altitude maxima de 587m e o 
povoamento, ao longo das vias de comunica@o, d3o-lhe urna paisagem rural tipicamente 
dispersa, com tendencia em algumas zonas, para o t i p  linear. 

Santa Maria, pequena e pobrc, a partir do seculo passado foi excessivamente 
retalhada corn o desaparecimcn~o das casa vinculares scndo, pouqulssimos as 
proprietArios corn mais de 400 alqucircs. 

0 s  habiiantes da ilha. execpto os de Vila do Porto, possuem, mesmo assim, casa 
pequena (casa rural) corn wCs quartos, cozinha e urn curral de porco, A saida da porta do 
quintal. A moradia 15 sempre construida em lugar onde ha boa vista. Cada casal isolado do 
seu vizinho, possui urn cxtcnso canteiro para o cultivo da batata doce, da abobora, do 
mogango (muitas vezes utilizado na alimcntaqHo do porco) e das hortaliqas; urn pasto 
maneiro que suslcnta uma ou duas vacas e algumas cabras, cujo leite sc des~ina ao 
fabric0 dos queijos frescos, bolos de manteiga e sopas de leite corn p2o de rnilho, cornidas 
ao lusco fusco; dois serrados. geralmente com menos de urn hectar, urn para o trigo e 
outro para a centeio, entremeado de lentilha. feijaes e ervilha. E uma cultura de auto- 
suficiencia. A vinha, amgo-de-obra que existe d insuficiente, pois no Inverno ela ocupa- 
se da poda, na Primavera pel0 zrahalhado agricola, dcpois da sulfatagem exigida pelas 
invas6es criptoginicas e, no fim do Vera0 da vindima. Por seu turno, o vinho neccssita de 
cuidados ao longo do ano: evitar as mudan~as bruscas de recipiente, retirar Ientamente o 
depbsito, etc. Trata-se pois de uma cultura artesanal, sendo o viticultor ainda o linico 
obreiro da transformaq5a da uva ern vinho, a maior parte das vezes. 

A ilha de Santa Maria no inicio do stculo tinha ti30 grande abundincia de trigo, 
que chegava at& a exportar da zona do Aeroporto e Anjos (toda esta grea plana da ilha, 
praticarnente urn quarto do total da sua irea. foi desarborizada para o cultivo do trigo). 
Abundavam ainda nlo s6 os legumes (deles faziam urna massa denominada "cuscus" que 
subsrituia o arroz e era rnuito apreciada), assim como urna qualidade de nabos que os 
camponeses usavarn e que cosido corn a carne de porco Ihe dava urn excelente paladas. A 
ilha, nesta altura, era abundante em gad0 vacum. que atd era exportado, e caprino que 
dava para vestir a populac;5o corn as suas peles. 

Nesta epoca fazia-se urn tecido grosseiro "a estamenha" e outro mais fino "a 
sergilha" e ainda excelentes cobertores e colchas. A popula~iio nesta altura (1940) 
randava os 8.000 habitantes. 
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Saljente-se que a ind6stria da cerirnica do barro pardo estava no seu auge, 
faziam-se l o i p s  diversas, canos, tijolos e telha, que eram exportados para todas as 
outras ilhas. Esta inddstria empregava algumas dezenas de homens, e estd infelizmente, 
em decadhcia nos nossos dias. 

Otil para compreender determinadas situaq6es chave para o desenvolvimento de 
urna ilha C sem d6vida a extrutura da evolugo da populag:~. A data mais antiga de uma 
estirnativa da papulaqFio da ilha 6 de 1572 distribui-se pelas seguintes Areas: Vila do 
Porto corn 1.600 habitantes; Sgo Pedro corn 600 habitantes; Santo EspErito corn 800 e 
Santa Bdrbara corn 600, totalizando na altura 3.600 habitantes. 

Em 1817 a ilha tern urna populaqgo total de 5.000 habitantes. Em 1852, Vila do 
Porto possui 2.384. Sgo Pedro 727. Santo Espfrito 1.597 e Santa Bdrbara 983. o que 
totaljza 5.691 habitantes. Em 1900, totalizava 6.400 habitantes. Em 1960 a sua 
populaqHo sobe vertiginosamente para 13.233 habitantes. Em 1970 Vila do Porto tern 
4.245 habitantes, SHo Pedro 1.075, Santo Espirito 1.380 e Almagreira 990 (freguesia que 
aparece pela primeira vez), lotalizando 9.765 habitantes. 

Nota-se, assim, urna acentunda descida do total da populaqgo em geral, e neste 
espaqo de 10 anos. diminui de 13.233 para 9.765, (dtcada de 60). 

Mais tarde, em 1981. Vila do Porto tern 3.468 habitantes; SHo Pedro 788: Santa 
Espirira 1.005; Santa B5rbara 621 e Almagreira 618, o que totaliza 6.500 habitantes. 

De 1970 a 1981 a populaqgo desce de  9.765 para 6.500 e actualmente corn o 
evoluir normal desta situaqlo deve rondar os 5.000 habitantes, precisarnente o que tinha 
em 1817. Note-se que em 1572 a popula~Ho da ilha era de 3.600 habitantes. Vila do Porto 
desce de 4.245 em 1970 para 3.468 em 1981; S%o Pedro de 1.075 para 788: Santo Espfrito 
de 2.075 para 1.005; Santa BArbara de 1.380 para 621 e Almagreira de 990 para 618 
habitantes. 

Em 20 anos, de 1960 para 1981, a populaq%o desce de 13.233 para 6.500 
habitantes. 

Pode assirn concluir-se que Santa Maria necessita de urn esludo geral da 
popula@o ao nivel de ilha em 20 anos, apenas, a sua popula~60 desceu para metade. 

Surgiu a ernigraqlo, nesta altura, em todas as ilhas do Arquip6lago dos &ores 6 
urn facto, mas Santa Maria foi das mais prejudicadas, porque se verificou ernigra~Bo para 
o estrangeiro e para as restantes ilhas do arquipelago (acima de tudo para SBo Miguel), 
em t3o grande escala? 

A conslruqGo do  Aeroporta veio dar 2 ilha urna kpoca, sem ddvida de 
desenvolvimento exceptional. Durante a IT Guerra Mundial e principalmente o ap6s a 
guerra. grande parte da populaqiia da ilha beneficiou deste desenvolvimento, tendo a 
populaqfio aumentado nas dtcadas de 50 e 60. 

Presentemente Santa Maria parece-nos urna ilha motivada ao abandono, a n lo  ser 
que, algo seja feito, ngo sB da parte dos governantes como dos Marienses. A zona franca 
de que se tern Ealado sera urna solu~5o que ir5 realmente beneficiar esta ilha e sua 
popula~5o ou sera urn beneficio para meia dirzia de pessoas corn determinados interesses, 
tal como j6 foi o "aeroporta" que apenas beneficiou interesses exteriores enquanto 
existiu, ficando a ilha abandonada totalmente ao seu destino, ao cstagnarnento e 
retrocesso quando a sua import3ncia diminuiu? 

3. A analise demogrftfica 

Numa analise surngria das pirCmides etdrias das decadas de 60. 70 e 80. 
verificamos que s8o bastanre elucidativas de urna situaq30 autenticamente dr8stica. 

Na dbcada de 60, encontramos urna popula@o distribuida uniformemente por 
todos os escalfies etArios, mas a de 80, a pirAmide mostra-nos urna populago 
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envelhecida, em que a populaqBo activa se encontra quase na totalidade no funcionalismo 
pfiblico e na "ANA". 

Quanto 3 populagb absoluta da ilha, eIa em 1990 tern a mesma populaq5o que em 
1864, apresentando urn pique na decada de 60, quando o aeroporto era a fonte de vida 
daqueIa ilha. 

0 saldo fisiol6gico do concelho, se bern que sempre positivo, no que respeita % 
natalidade, esta tern vindo sempre a decrescer e no ano de 1990 6 inferior B mortalidade. 

Este saldo, por freguesias, excepto o de Vila do Potto. 6 por vezes, negativo e por 
vezes positivo. 

0 de Vila do Porto, se bem que tcnha vindo sempre a decrescer. s6 em 1990 
apresenta urn saldo negativo. A tnxa de natalidade na dtcada de 60 e de 36.94% em 1970 
26.6% e em 1980 17.35%0, a que mostra que tern vindo sempre a decrescer. A taxa de 
mortalidade na decada de 60 d de 13%, em I970 7.59% e em 1980 9.70%. Quanto ao 
crescimento efectivo da popuIa~5o dde Santa Maria, negativa nas duas dCcadas, de TO e 
SO. respectivarnente -14,96 e -41.3%. 

Quanto i densidade populational 6 bastantc elucidative da crise que a i lha 
atravessa na presente dicada. 

A Ilha tstd. sujeita (ver c~imatologia) la1 como todas as outras, 3 influtncia de 
chuvas frontais, excepto as orogrificas, verificando-se apenas nas zonas de maior 
al t i tude.  

Dois grandes processes vBo por assim dizer aczuar nesta llha corn grande 
intensidade: o clima e o homem. Este jB actuou, jB que a maior parte dos scus solos se 
cncontram a descoberte e corn urna finissima carnada dc solo, sujeitos i erosgo que 
intensarnenie ir8 actuar ap6s o que o homem desbravou. As inunda~8es s5o frcqucnles de 
Inverno e levam consigo grande parte de solo arAvel, deixando em seu lugar grandes 
sulcos. E tantas sZo estas enxuradas, e tat a inCrcia dos marienses, que n%o construindo 
paredes e tapumes, a terra agrlcola arrastada para o mar em grandes quantidades. 

Jir em 1980, o DrP. JAIME SOARES DE FIGUEIREDO, a dada altura do seu trabalho 
relata-nos o seguinte: 

"Sc pelas condicdes oragrdficas a Ilha C pouco dado o urn regime de chuvas, 
regular c periddicos, (aqui, o autor refere-se apenas as chuvas orogrificas, mas s8o 
frequentes as chuvas frontais em todo o Arquipt!lago, principalmente no Invetno) esre 
ma1 ainda mais sc acenlua pela falta de manchas dc arvoredo, que chamem a humidade e 
que assim modifiquem as suas precdrias condi~des climattricas.". 

Esta passagern era alarmante para a situa~zo em que a llha se encontrava jB h i  60 
anos e agravar-sc-50 ainda mais se tudo continuar na mesma. 

Naquele tempo e corn a intensifica@o da culrura agricola, foram-se desbravando 
as forrnas6es arb6reas existentes (Cpoca das descabertas), dando origem a urna 
diminuicZo drPstica das Areas cobertas. Em 1928 apenas 1 %  do total da 6rea da ilha 
estava arborizada e mais tarde hd uma grande degradaqHo dos solos c do relevo em si. 

Niio esqueqamoa ainda que o albedo em solo descaberto 6 de 25% enquanto que 
para zonas de vegetaqgo ele oscila de 3% para matas e 10% para pastos. AlCm disso a 
diversidade de mareriais que constituem a superficie terrestre contribui para a 
diferenciaqgo de clirnas locais. Assim, se fosse criado urn project0 de arboriza~ao para 
toda a Area. o micro-cIima seria modificado. As amplitudes tCrmicas seriarn menotes. os 
dias deixariam de ser a o  quentes de Verso e tHo frios 2 noile trelativamente) porqae a 
vegetaq5o regula a humidade existente no ar. A evaporaq5o deixaria de ser grande devido 
2 cobertura vegetal e a vegeta@o reteria mais a humidade no solo, a erosso e6lica e a 
meteoriza~50 jA n5a actuariarn corn tanta intensidade como corn o solo a descoberto. 0 s  
ravinamentos diminuiriam j i  que o irnpacto da Bgua das chuvas no solo j i  niio seria 
directa, mas indirect0 atravks da cobertura vegetal, etc. 
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Assim simples facto de existir revestimento vegetal este modifica o meio em que 
seimplanta e vive. Constitui urn resguardo contra as radiaqks, absorvendo 
uma parte deIas (albedo). A temperatura h superffcie e no solo & rnodificada por ele. 
assim como a evaporaqiio, referindo-se esta Bs medias e, sobretudo ao regime. A 
amplitude das varia~bes 6 retardada. As precipitrt~fies s5o em parte interceptadas pela 
vegetaqgo. A energia cinttica das gotas das chuvas dispersa-se. A energia do aguaceiro 
disponivel para a morfogenese d muita diferente numa floresta ou numa formaqJo de 
arbustos que numa ao ar livre, sem vegeta$Fto. 

Para viver, o revestimento vegetal capta uma parte de energia solar e extrai urna 
parte da agua infiltrada. Dirninui assim a intensidade de certos processos fisico- 
geogr6Jicos. Modifica a morfogenese, diminvindo o cscoamento das &as e reforqando os 
proccssa bioquimicos (nomeadarnenle a meteoriza$lo). 

Enfim, o revestirnento vegetal interfere tambem nos processos morfogen€ticos, As 
plantns contituem urn obstAcuIo i e m i g r a ~ i o  das particulas. Ocasionam urna certa 
rugosidade da superficie, que trava o escoamento da dgua e provoca a dispersso de uma 
parte da sua energia, o que entrava a sua concentra$io e EncisHa de pequenas ravinas. 
Dctern urna parte do material afectado pela reptaqgo ou creeping (geornorfologia), que se 
acumula a montante dos troncos. enquanto a sua fase a jusante 6 descarnada. Em 
compensaq50, as fwores n5o impedem os movimenlos de massa que pbem em jog0 encrgia 
bem maior, e sHo levados por eles. 0 s  pracessos morfogenCticos, tal como as 
manifcstapbes hidroldgicas depcndem portanto, em parte, directamcntc do clima. 


