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1. Introdução 

 

No presente relatório de carácter técnico e científico dá-se conhecimento dos resultados obtidos nos estudos 

geológicos, geofísicos, hidrogeológicos e de avaliação de dinâmica do litoral para o “Plano de Urbanização da 

Frente Mar, entre os sítios do Campo de Baixo e a Ponta da Calheta” – (plano designado pelo acrónimo 

PUPC), realizados na ilha do Porto Santo da Região Autónoma da Madeira, durante os meses de Junho, 

Julho, Setembro e Outubro de 2008.  

 

Os trabalhos de campo consistiram no desenvolvimento dos objectivos e valências seguintes:  

a) cartografia geológica e caracterização dos materiais geológicos cartografados tendo por base as 

designações atribuídas às unidades cartografadas na Carta Geológica, Carta de Solos, e Cartografia 

Geomorfológica da ilha do Porto Santo; 

b) delimitação das bacias de recepção hidrográfica, linhas de água principais, secundárias e 

canalizadas, e levantamento e inventário de poços e noras; 

c) realização de dezasseis (16) perfis de resistividade eléctrica tendo por objectivo o estudo e a 

delimitação da cunha salina; 

d) realização de cento e nove (109) perfis topográficos durante o mês de Julho (período de engorda da 

praia) e repetição dos mesmos 109 perfis nos meses de Setembro/Outubro (período de 

emagrecimento da praia após o equinócio de Outono), tendo por objectivo a avaliação da dinâmica 

do litoral sul da ilha do Porto Santo na área a que o Plano referido diz respeito. 

 

Foi pesquisada toda a informação disponível sobre a área de estudo, nomeadamente, dados climatológicos, 

relatórios técnicos das captações de abastecimento de água ou de outras captações públicas ou privadas 

existentes na área envolvente, e pesquisa de bibliografia geológica, pedológica e hidrogeológica existente e 

disponível sobre a dita área. 

 

A partir da integração e interpretação de toda a informação disponível foi preparado o presente relatório 

técnico - científico compreendendo os resultados dos trabalhos de campo e de gabinete e, foi proposto um 

conjunto de comentários e recomendações de carácter técnico para o plano PUPC. 

 

 
2. GEOLOGIA 

 

As formações geológicas que ocorrem na área de estudo do plano PUPC encontram-se inseridas na 

plataforma Sul da zona oriental do sistema de montanhas do sector SW da ilha. As referidas formações estão 

representadas na Carta Geológica de Portugal, folha da ilha do Porto Santo (Escala 1/25.000), por quatro 



  

 

8 

manchas de contornos irregulares que se estendem desde a costa, entre a Ponta da Calheta e a foz do Ribeiro 

Cochino, e se prolongam para o interior abrangendo a estrada regional ER 120 (Figura 1).  

 

As referidas manchas estão assinaladas na carta pelo rectângulo a tracejado verde e, geocronologicamente, 

da mais recente para a mais antiga, foram-lhes atribuídas as referências e as designações seguintes: Q1 e Q2 

(Depósito de praia), P (Paleossolo silto-argiloso) e Ec (Eolianito calcoarenítico).  

 

2.1. Cartografia Geológica 

 

A cartografia e a caracterização das formações geológicas que afloram na área do plano PUPC tiveram por 

base, sempre que possível, a denominação utilizada na Carta Geológica de Portugal, folha da ilha do Porto 

Santo (Portugal Ferreira e Cotelo Neiva, 1996) constante na Figura 1, na Carta de Solos (Cardoso Franco, 

1994) e na Cartografia Geomorfológica da ilha do Porto Santo (César Andrade et al., 2008). 

 

A cartografia geológica foi realizada entre 1 e 19 de Julho de 2008 com o auxílio de uma estação GPS fixa da 

marca Leica, modelo System 1200, ligada a uma estação móvel da marca Trimble, modelo R8 5800, que 

utilizou o sistema de coordenadas planimétricas UTM, Fuso 28, Datum Porto Santo, Base SE. A estação fixa 

foi colocada em dois lugares diferentes: no topo do antigo Forno de Cal do Cabeço da Ponta e permitiu o 

levantamento dos terrenos situados entre o Cabeço da Ponta, Ponta da Calheta e ER 120, e no terraço de 

uma casa particular localizada no Campo de Baixo permitindo o levantamento dos terrenos entre o Cabeço da 

Ponta, a foz do ribeiro Cochino e a ER 120.  

 

O levantamento cartográfico foi realizado de forma pormenorizada à escala 1/200 tendo permitido identificar 

onze (11) litologias distintas que foram cartografadas como formação/unidade/depósito e que receberam as 

designações e referências seguintes: Eolianito Calcoarenítico (EC); Eolianito Calcoarenítico - Lajedo (ECL); 

Conglomerado de Praia ou “Beach Rock” (BR); Eolianito Calcarenítico com Crostas Calcárias (ECCC); Areia 

de Praia (AP); Cascalheira de Praia (CP); Depósitos dunares (DD); Crostas Calcárias (CC); Fluvic-Calcaric 

Cambisols (CMcf) e Fluvic-Calcaric Vertic Cambisols (CMvcf); Materiais de Aterro (AT) e Depósito Temporário 

de Materiais – Litoteca (DM).  

 

A representação de formações geológicas, pedológicas e depósitos utilizou os sinais convencionados, estando 

de acordo com a nomenclatura, designação cor e textura, adoptadas nas referidas cartas. A representação 

referida consta nas Plantas com referências PUPC 01 e PUPC 02.  

 

Na planta com referência PUPC 01, Folha A, consta a cartografia geológica da área de estudo compreendida 

entre a Ponta da Calheta, Cabeço da Ponta e ER 120, enquanto que na planta PUPC 02, Folha B, consta a 
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cartografia geológica da área de estudo compreendida entre o Cabeço da Ponta, a foz do Ribeiro Cochino e a 

ER 120. 

 

Seguidamente, são caracterizadas, de forma sumária, cada uma das formações/unidades/depósitos de idade 

atribuída ao Quaternário que afloram na totalidade da área de estudo:  

 

Figura 1 – Carta Geológica do Porto Santo, com indicação da área estudada de configuração rectangular assinalada 

 a tracejado verde (adaptado de Ferreira, M. P. & Neiva, J. C., 1996). © Madeira Rochas, 2002 
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O Eolianito Calcoarenítico (EC) está representado nas plantas PUPC 01 e PUPC 02 por várias manchas de 

limites irregulares contíguas à estrada regional ER 120 e na zona da praia e, pela referência EC. A estas 

manchas corresponde a cor amarelo-claro onde foi colocado dois tipos de tramas de acordo com o local de 

ocorrência. O eolianito calcoarenito (EC) que se encontra contíguo à ER 120 é constituído, essencialmente, 

por fragmentos de algas calcárias e de exoesqueletos de organismos marinhos e terrestres, devendo ser 

classificadas, segundo Soares (1973) como um verdadeiro eolianito constituído por areia calcária. Ainda, para 

este autor, na areia calcária ocorrem intercalados alguns níveis de solo argilogresoso de cor castanho-

avermelhado, que correspondem ou a depósitos coluviais (contendo maiores ou menores concentrações de 

calhaus angulosos) ou a horizontes de evolução pedogenética (paleossolos). Os referidos níveis, 

correspondem a períodos de pausa no transporte e acumulação das areias, com instalação temporária de um 

solo, ou a ocorrências de inundações episódicas por leques de material lamacento (coluvial e/ou eluvial) 

oriundo dos relevos próximos, em períodos de pluviosidade mais intensa. Por sua vez, os solos contêm 

helicídeos em grande abundância, provando que a sua formação ocorreu em meio subaéreo, tendo havido 

ciclos de deposição e ciclos de não deposição das areias. As areias apresentam um paralelismo entre os 

vectores inclinação das lâminas e o declive das encostas dos aparelhos vulcânicos (Foto 1). 

 

Na planta PUPC 01 a formação eolianito calcoarenítico (EC) ocorre no sítio da Ponta junto ao antigo 

matadouro do Governo Regional. 

 

Na planta PUPC 02 a formação EC consta como uma extensa ocorrência que ocupa, essencialmente, a zona 

compreendida entre o Hotel Porto Santo, o Hotel Lua Mar e o limite de cota mais elevada (próxima de 40m).  

 

Junto à estrada regional ER 120 o EC pode atingir espessuras superiores a 8 m, confirmadas nas escavações 

feitas para a construção de uma habitação e, também, para a construção do Casino do Conjunto Turístico 

Colombo’s Resort (Foto 2).  

  

Foto 1 – Cartografia da formação Eolianito Calcoarenítico 

(EC) que aflora no sítio da Ponta. © João Baptista, 2008 

Foto 2 - Escavação da formação Eolianito 

Calcoarenítico (EC) no Casino do Conjunto Turístico 

Colombo’s Resort. © João Baptista, 2008 
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Os afloramentos de EC que ocorrem na zona de praia e que correspondem a uma antiga plataforma de 

abrasão (Foto 3), são designados localmente por “Lajedo” e encontram-se representados nas plantas por 

extensas manchas de contornos irregulares de cor amarelo claro, preenchidas com trama em bloco e pela 

referência (ECL). O ECL apresenta texturas variadas, inclui conchas e calhaus, e é composicionalmente 

semelhante ao eolianito calcoarenito. O componente básico é a areia carbonatada biogénica. O grau de 

litificação do ECL é maior do que no caso do EC. Este é litificado por dissolução, precipitação e cimentação da 

componente carbonatada, em meio subaéreo e com influência de aerossol marinho. A litificação em maior grau 

do ECL “grés de praia” que ocorre na zona de influência das marés, actual e pré-actual, é devida à 

cimentação, em meio submarino e em clima tropical a subtropical, por calcite magnesiana extraída por 

dissolução da areia de praia que cobre o grés de praia. Na composição da areia de praia participam três tipos 

de carbonato de cálcio, calcite, calcite magnesiana e aragonite, os dois últimos tipos termodinamicamente mais 

instáveis e, por isso, mais facilmente solúveis.  

 

Na faixa mesolitoral e supralitoral o ECL emerge em alguns locais da plataforma rochosa (Foto 3) na qual 

podemos observar cavidades com paredes lisas e arredondadas denominadas marmitas. Algumas marmitas 

de maior dimensão incluem outras mais pequenas onde se acumulam areias, calhaus, conchas e detritos de 

outra natureza. A abrasão devida ao movimento circular dos calhaus, contribui para o alargamento mecânico 

das marmitas. As marmitas encontram-se cobertas por algas, durante grande parte do ano, sendo muito difícil 

e, por vezes até perigoso, caminhar descalço sobre as mesmas, por apresentarem superfície escorregadia. 

 

Na planta PUPC 01 a formação ECL compreende um grupo de três grandes manchas, extensas e 

descontínuas, e um outro grupo disperso que compreende cinco pequenas manchas. Todo o conjunto se 

desenvolve entre a Ponta da Calheta e o Cabeço da Ponta, encontrando-se, por vezes, pontualmente coberto 

com areia de praia (Foto 3).  

 

Na planta PUPC02 a formação ECL apresenta uma extensão considerável e é praticamente contínua entre a 

zona frontal ao restaurante Sol e Mar e a porta da Quinta do Ribeiro Salgado. 

 

Sobre a primeira grande mancha ECL localizada na Ponta da Calheta foram cartografadas quatro pequenas 

manchas de um depósito conglomerático (Foto 4) interpretado como praia ou “beach rock” (Andrade et al., 

2008) que está representado na planta PUPC01 por pequenos retalhos de tonalidade cinzento escuro e 

referenciado por BR. O conglomerado de praia é constituído por diversos tipos de rochas vulcânicas roladas e 

muito heterométricas, ligadas por um cimento/matriz de carbonato de cálcio bem consolidado. Nas duas 

maiores manchas o BR encontra-se coberto pontualmente por crude. 
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O levantamento cartográfico do ECL e BR foi realizado no dia 3 de Julho de 2008 em regime de maré baixa – 

Lua Nova, entre as 6h30m e as 10h (Praia do Ribeiro Cochino - Praia do Ribeiro Salgado) e entre as 17h30 e 

as 23h (Ponta da Calheta – Cabeço da Ponta), tendo em vista cartografar o máximo possível da área emersa 

(Fotos 3 e 4). 

  

Foto 3 – Perspectiva da zona da Calheta sobre a a 

extensão da formação Eolianito Calcorenítico (ECL), 

designado localmente de lajedo. © João Baptista, 2008 

Foto 4 – Pormenor dos materiais geológicos que 

constituem o beach rock na zona da Calheta. © João 

Baptista, 2008 

 

O Eolianito Calcoarenítico com Crostas Calcárias (ECcc) está representado nas plantas PUPC 01 e PUPC 

02 por manchas de limites irregulares de cor amarelo torrado, tendo-lhes sido atribuídas a referência ECcc. Na 

zona envolvente à praia e aos depósitos dunares os afloramentos cartografados de ECcc são representados 

por dunas consolidadas com crostas calcárias (Fotos 5 e 6). Estas apresentam estratificação planar, oblíqua e 

entrecruzada, podendo observar-se que na maior parte das vezes os planos de estratificação estão 

cimentados por carbonato de cálcio que resultaram da consolidação, após dissolução e precipitação do 

carbonato de cálcio constituinte principal das areias carbonatadas biogénicas móveis, transformando estas em 

calcoarenito. Nesta unidade é possível observar o desenvolvimento de bancadas de arenito correspondentes 

às lâminas de estratificação mais endurecidas e salientes.  
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Foto 5 – Duna consolidada com desenvolvimento de estratificação 

planar obliqua, na zona da Calheta. © João Baptista, 2008 

Foto 6 – Pormenor da duna consolidada 

com crostas calcárias, na zona da Calheta. 

© João Baptista, 2008 

 

Na planta PUPC 01 a formação ECcc está representada por um conjunto de pequenas e grandes manchas, 

localizadas entre o depósito de Areia de Praia (AP) e os Depósitos Dunares (DD), na zona compreendida entre 

o sítio da Ponta e a Ponta da Calheta (zona da rocha Furada), enquanto que, na planta PUPC02 ocorre na 

zona envolvente e subjacente ao Bar Restaurante Tia Maria, junto à Quinta do Ribeiro Salgado. 

 

O Depósito de Praia (AP) constituído, essencialmente, por areia carbonatada biogénica está representado 

nas plantas por uma extensa mancha de contorno irregular, de cor castanho-claro, tendo-lhe sido atribuído a 

referência AP, enquanto que, o depósito de praia representado por Cascalheira de Praia (CP) está 

representado por pequenas manchas de cor cinzento – claro, tendo-lhe sido atribuído a referência CP. 

 

O depósito AP é formado por uma mistura de areia carbonatada biogénica e fragmentos de rocha vulcânica, 

de natureza diversa, granularidade fina a muito grossa (diâmetro médio das partículas compreendido entre 

0,250mm e 4 mm), Foto 7. Este depósito desenvolve-se entre a formação ECL e a base do depósito dunar 

(DD).  

 

O depósito CP é constituído por seixo, calhau e burgau, de formas achatada e arredondada, muito bem 

rolados, correspondendo mais de 80% deles a rochas vulcânicas (basalto, traquito, hialoclastito, tufo) e a 

restante parte a eolianito, crosta calcária, calcário recifal e “bolas” de crude (Foto 8). Durante as tempestades 

estes materiais são arrastados para a praia alta onde se amontoam, em regra na base do cordão dunar, nas 

concavidades dos crescentes de praia, ou ficam espraiados nas largas depressões eólicas (blow-outs) anexas 

à praia alta, como acontece na zona da Calheta e entre o Hotel Lua Mar e o conjunto turístico Colombo’s 

Resort. 
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Foto 7 – Pormenor do depósito de praia AP com marcas de 

corrente e desenvolvimento de manchas claras e escuras 

devidas à concentração de minerais pesados da 

componente não carbonatada (magnetite e fragmentos de 

rochas vulcânicas). © João Baptista, 2008 

Foto 8 – Pormenor de alguns materiais que constituem 

o depósito CP (moeda de 5 cêntimos sobre um calhau 

de basalto e moeda de 1 euro sobre uma das bolas de 

crude). © João Baptista, 2008 

 

Os Depósitos Dunares (DD) estão representados nas plantas por uma extensa e larga mancha de contorno 

irregular, de cor amarelo-esverdeado, tendo-lhe sido atribuído a referência DD. O cordão dunar corresponde a 

acumulações de areia carbonatada biogénica de granularidade fina a muito fina (diâmetro médio das partículas 

compreendido entre 0,125mm e 0,06 mm) e, ocorre como dunas primárias e dunas secundárias, em regra, 

revestidas por vegetação (Foto 9).  

 

Os DD apresentam várias descontinuidades, motivadas pela construção de infra-estruturas (casas de apoio à 

Lancha da Direcção Regional de Portos, moradias particulares, bares e restaurantes com esplanadas de 

apoio, passagens pedonais, passadiços de madeira, muros, etc.) e pela extracção de areias.  

 

A extracção de areias de duna e praia e de calcoarenito para a construção civil teve lugar nos anos 60, 70 e 80 

do século passado e causou modificações importantes na fisiografia do cordão dunar e da praia, 

proporcionando a formação de depressões eólicas (blow-outs), Fotos 9 e 10. 

  

Foto 9 – Perspectiva sobre o cordão dunar entre o sítio da 

Lagoa e a Ponta da Calheta© João Baptista, 2008 

Foto 10 – Depressão eólica do depósito dunar entre o Hotel 

Lua Mar e o Conjunto Turístico Colombo’s Resort. © João 

Baptista, 2008 
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As Crostas Calcárias (CC) estão representadas na planta PUPC01 por um conjunto de manchas de limites 

irregulares e cor amarelo-torrado tendo-lhes sido atribuída a referência CC (Foto 11). A sua formação é devida 

ao movimento ascendente de soluções ricas em bicarbonato de cálcio, que atingem a saturação próximo da/ou 

à superfície, sendo a precipitação do carbonato de cálcio, motivada por variações de temperatura. Nesta 

formação é possível observar o desenvolvimento de bancadas de arenito que incluem caracóis terrestres, mais 

endurecidas e salientes e, outras concreções riziformes, conhecidas localmente por “paus fósseis”, “bonecas” 

e “branqueiros”, resultantes da precipitação do carbonato de cálcio ao redor de raízes ou de outras perfurações 

do solo (Foto 12). 

 

 

Foto 11 – Perspectiva sobre a formação de crostas 

calcárias no sítio da Lagoa. © João Baptista, 2008 

Foto 12 – Pormenor das crostas calcárias e das 

concreções riziformes no sítio da Lagoa. © João 

Baptista, 2008 

 

Os solos de tipo Fluvic-Calcaric Cambisolos (CMcf) estão representados nas plantas por uma grande 

mancha de contorno irregular, de cor castanho-escuro e referência CMcf, enquanto que os solos de tipo 

Fluvic-Calcaric Vertic Cambisolos (CMvcf) estão representados por uma mancha de cor castanho-claro e 

referência CMvcf. Ambos os tipos de solo ocorrem nas cotas mais baixas dos terrenos abrangidos pelo 

estudo, entre a formação eolianito calcoarenítico (EC) e o cordão dunar (CD).  

 

De acordo com Franco Cardoso (1994), os solos do tipo Fluvic Calcaric Cambosoils (CMcf) são formados a 

partir de materiais de origem coluvionar mas, sendo também evidente uma componente aluvionar (Foto 13). 

Apresentam mais de 35% de argila em toda a superfície acima da descontinuidade litológica, superior a 85 cm 

e uma certa estratificação dos materiais. O horizonte B câmbico com cor situada nas matrizes 10YR a 7,5 YR 

apresenta estrutura anisoforme forte que passa a moderada com a profundidade; devido a compacidade média 

ou alta apresenta-se duro ou muito duro; o grau de saturação em sódio é superior a 6% e a condutividade no 

extracto de saturação é superior a 4 dS m-1.  
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Na planta PUPC 01 o solo CMcf ocorre numa grande mancha que se desenvolve entre a Ponta da Calheta e o 

Cabeço da Ponta, enquanto que na Planta PUPC 02 o mesmo solo ocorre entre os cursos inferiores do Ribeiro 

Salgado e do Ribeiro Cochino.  

 

Os solos de tipo Fluvic-Calcaric Vertic Cambisols são formados a partir de materiais coluvionares e 

apresentam algumas características relacionadas com deposição em meio líquido, incluindo a existência 

localizada de pequenas bolsas de areia ou de alinhamentos de materiais grosseiros. Apresentam textura 

argilo-limosa ou argilosa em toda a espessura. O horizonte B câmbico com cor situada na matriz 7,5 TR 

apresenta fendilhamento vertical definindo estrutura prismática (Foto 14); devido a compacidade alta ou média 

apresenta-se muito duro ou duro; o material calcário primário proveniente dos eolianitos calcoareníticos está 

presente em toda a espessura do solo; o grau de saturação em sódio é superior a 6% e a condutividade no 

extracto de saturação é superior a 4 dS m-1. O solo CMvcf só está representado na Planta PUPC 02 e ocorre 

numa grande mancha que se desenvolve entre a foz do Ribeiro Salgado e o Cabeço da Ponta. 

  

Foto 13 – Pormenor do contacto geológico entre o DD e o 

Fluvic-Calcaric Cambisols (CMcf) num terreno do sítio da 

Ponta. © João Baptista, 2008 

Foto 14 – Pormenor textural do Fluvic-Calcaric Vertic 

Cambisols (CMvcf) nos terrenos anexos ao Restaurante 

Bar Mar e Sol. © João Baptista, 2008 

 

Os Aterros de Materiais (AT) encontram-se representados na Planta PUPC01 por manchas de limites 

irregulares e contíguas à estrada regional ER 120, de cor cinzento-claro, tendo-lhes sido atribuído a referência 

AT.  Os AT são constituídos por diversos tipos de materiais de construção que foram utilizados no alargamento 

da estrada regional ER 120, em 2003 (Fotos 15 e 16). 
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Foto 15 – Aterro de materiais de natureza diversa na zona 

da Calheta, junto à estrada regional ER 120. © João 

Baptista, 2008 

Foto 16 – Pormenor dos materiais utilizados nos aterros e 

vazamento de resíduos de construção civil na zona da 

Lagoa. © João Baptista, 2008 

 

Os Depósitos Temporários de Materiais – Litoteca (DM) estão representados nas plantas por várias 

manchas de contornos irregulares tendo-lhes sido atribuída a referência DM. Os depósitos são constituídos por 

rochas e solos provenientes de escavações, materiais que, por vezes, estão misturados com materiais de 

construção e de demolição (Fotos 17 e 18). Na Planta PUPC 01 os DM cobrem o solo CMcf e consistem em 

blocos de grés de praia provenientes da escavação do Casino do Conjunto Turístico Colombo’s Resort, que 

serão utilizados num espaço museológico e nos jardins de pedra cuja construção está prevista na unidade 

hoteleira (Foto 17).  

 

Na Planta PUPC 02 os DM estão representados por areias calcárias e por solo CMcf misturados com diversos 

tipos de materiais de construção civil provenientes, essencialmente, da escavação e construção do Hotel 

Pestana Dunas e que foram colocados num terreno situado entre a unidade hoteleira e a Quinta do Ribeiro 

Salgado. Ocorre ainda um outro depósito DM junto à Estrada das Noras, constituído por hialoclastito 

vulcanoclástico (material conhecido localmente por salão cozido), blocos de pedra e materiais de construção 

(Foto 18). 

  

Foto 17 – Blocos de eolianito calcoarenito provenientes da 

escavação do Casino do Conjunto Turístico Colombo’s 

Resort e colocados num terreno no sítio da Ponta. © João 

Baptista, 2008 

Foto 18 – Depósito de materiais junto ao depósito 

dunar do Ribeiro Salgado. © João Baptista, 2008 
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2.2. Comentários e Recomendações  

 

Os trabalhos de cartografia geológica desenvolvidos no plano PUPC e a experiência técnica e científica 

adquirida na última década pelo coordenador dos trabalhos agora realizados no apoio prestado a trabalhos de 

engenharia levados a cabo na ilha do Porto Santo (Almeida et al., 2006; Silva, 2003, Silva et al., 2002, 2008a, 

2008b) permitem apresentar os comentários e recomendações seguintes: 

 

i) A rocha calcoarenítica (Eolianito Calcoarenítico - EC) que será desmontada nas escavações das unidades 

hoteleiras a construir, poderá ser utilizada no revestimento de paredes interiores e exteriores de algumas das 

infra-estruturas, na construção de muros agrícolas (conhecidos localmente por muros rendilhados ou em 

croché) e nos chamados “jardins de pedra”; os exemplares com maior interesse científico poderão ser 

guardados em espaços museológicos; 

 

ii) A formação do EC junto á praia, designada localmente por lajedo (representada nas plantas PUPC 01 e 

PUPC 02 com a referência ECL), apresenta grande extensão e quando se encontra coberta com algas 

apresenta-se escorregadia. Este facto poderá constituir um factor condicionante e penalizante no acesso ao 

mar. No entanto, a referida formação representa uma estrutura muito importante na dissipação da energia das 

ondas e na salvaguarda da praia e do cordão dunar. Por isso, não se recomenda qualquer tipo de desmonte 

nesta formação e sugere-se que sejam adoptadas soluções de acesso ao mar, como por exemplo, a colocação 

de passadiços removíveis em determinadas épocas do ano, sem prejuízo para os banhistas e para a 

formação; 

 

iii) As areias provenientes das escavações efectuadas nos depósitos de areia deverão ser utilizadas, 

essencialmente, na alimentação da praia e na reconstituição das depressões eólicas (blow-outs) que ocorrem 

no cordão dunar, com introdução de espécies vegetais fixadoras adequadas a esse habitat; 

 

iv) Seja proibida a remoção do depósito CP, representado por seixos, calhaus e burgaus que ocorre, 

essencialmente, junto à base da duna durante determinados períodos do ano (nas praias da Calheta, Ribeiro 

Salgado, Fontinha e no sector de praia compreendido entre a foz da ribeira do Tanque e a foz da ribeira do 

Touro); 

 

v) De acordo com o constante na alínea ii) as reentrâncias que ocorrem no cordão dunar foram, 

essencialmente, causadas pela extracção de areias efectuada nos anos 60, 70 e 80 do século passado para 

aplicações na construção civil (Fotos 9 e 10); estes locais poderão ser seleccionados para a construção de 

infraestruturas de apoio á praia, passadeiras e pontes em madeira, de modo que os futuros utentes não 

perturbem o cordão dunar; 
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vi) Os solos Fluvic-Calcaric Cambisols (CMcf) e Fluvic-Calcaric Vertic Cambisols (CMvcf) provenientes das 

escavações poderão ser utilizados tal e qual ou misturados e reintroduzidos para compor os terrenos agrícolas 

após a construção das infra-estruturas; seria oportuno referir que estes tipos de solos agrícolas são raros na 

ilha e que no futuro poderão deixar de existir, daí a necessidade do seu armazenamento num parque de 

materiais; 

 

vii) Os resíduos de materiais de construção civil  e de demolições e as areias misturadas com paleosolos 

encontrados em alguns depósitos DM, poderão ser utilizadas no enchimento de valas, em detrimento da areia 

explorada em depósitos terrestres utilizada na construção. 

 

 

3. HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA 

 

3.1 Hidrografia e Hidrologia 

 

A rede de drenagem superficial do sistema montanhoso sudoeste, de natureza vulcânica, é bastante 

diferenciada da que caracteriza a zona de cotas inferiores e de relevo suave, de natureza sedimentar. A rede 

de drenagem na encosta sudeste do Pico de Ana Ferreira apresenta características do tipo radial de alta 

densidade e integra sulcos, ravinas, córregos, barrancos, vales de erosão e vales de deposição, determinando 

uma activa modelação do terreno (Foto19). Por outro lado, a rede de drenagem entre o Cabeço da Ponta e a 

Ponta da Calheta, compreende um conjunto de sulcos, ravinas e abarracamentos de erosão (bad lands) que 

foram canalizados por baixo da estrada regional ER 120 e que drenam directamente sobre os terrenos da área 

de estudo PUPC (Foto 20). Os depósitos coluvionais são representados por materiais grosseiros constituídos 

por cascalheiras com clastos subangulosos de vulcanitos e de crostas calcárias envolvidos numa matriz silto-

argilosa e cobrem a formação de eolianito calcoarenítico.  
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Foto 19 – Ortofotomapa da encosta nascente do Pico da 

Ana Ferreira. © Instituto Geográfico do Exército, 1999. 

Foto 20 – Vista do cordão dunar sobre os sulcos de 

erosão torrencial no sítio da Ponta. © João Baptista, 

2008 

 

Na zona intercalar e de cotas mais baixas do terreno a rede de drenagem aproxima-se do tipo dendrítico de 

densidade muito baixa. As duas linhas de água principais, Ribeiro Cochino e Ribeiro Salgado, que atravessam 

os terrenos abrangidos pelo plano PUPC, apresentam leito pouco profundo, margens abruptas e abarrancadas 

e correm para a costa voltada a Sul, com orientação aproximadamente perpendicular à linha da costa, com 

declives que podem variar entre 15% a 5% entre os cursos superior e inferior. As restantes pequenas linhas de 

água com drenagem endorreica perdem-se na zona sublitoral. 

 

A morfologia das linhas de água é determinada pelos fluxos torrenciais que ocorrem durante o Inverno, 

mantendo-se o leito seco ou praticamente seco durante a restante parte do ano.  

 

Na Planta PUPC 03 estão assinaladas as principais linhas de água superficiais e linhas de água regularizadas 

que constituem a rede de drenagem superficial e os limites definidos e prováveis das sete (7) bacias de 

recepção hidrográfica da área de estudo.  

 

3.2 Captações de Água 

 

No total foram levantados vinte (20) noras e poços, estando nove (9) noras e poços (Nora do Hotel do Porto 

Santo/Nora Dona Inês 2, Nora Cândido de Ornelas 2, Nora do Campo da Junta, Nora dos Carriços/Nora 

Tomaz Caldeira/Nora da Tia Maria e os Poços Nascente, Poente, Sul, NSH7/NSH8, do Jardim ou Africano no 

conjunto turístico Colombo`s Resort) localizadas entre a Foz do Ribeiro Cochino e o Cabeço da Ponta e as 

restantes onze (11) noras e poços (Nora Dona Inês I, Nora Leacock, Nora José António, Nora B, Nora Pestana 

Júnior, Nora da Vargem, Nora Cândido de Ornelas I, Nora A, Poço Alemão III, Poço Alemão II, Poço do 
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Alemão I) posicionadas entre o Cabeço da Ponta e a Ponta da Calheta. O levantamento da maioria das noras 

e poços foi realizado durante o mês Julho de 2008 constando os dados relevantes em fichas de campo (Anexo 

I).  

 

Na Planta PUPC 03 estão representados todos os poços e noras que foram inventariados com o objectivo de 

prestar apoio aos trabalhos de prospecção geofísica, ou seja, de resistividade eléctrica. 

 

3.3 Comentários e Recomendações 

 

Na área do plano PUPC estão previstas a construção de novas unidades hoteleiras e de diversos tipos de 

infra-estruturas que vão ocupar e impermeabilizar grande parte dos terrenos. Tendo em conta a natureza 

geológica das formações cartografadas e representadas nas Plantas PUPC 01 e PUPC 02, a delimitação das 

bacias de recepção hidrográfica, a representação das linhas de água superficiais e regularizadas, e o 

levantamento dos poços e noras representados na Planta PUPC03 e no Anexo I, salienta-se o seguinte: 

 

i) Na zona compreendida entre a Calheta e o Cabeço da Ponta a maioria das linhas de água que apresentam 

fluxo torrencial foram canalizadas por baixo da estrada regional ER 120 e drenam directamente sobre os 

terrenos. Recomenda-se que na zona inferior e envolvente aos sulcos de erosão sejam construídas valas em 

betão armado e colocação de crivos na parte superior, com a finalidade de fazer a separação da carga sólida 

da água e dos materiais finos. Por sua vez, os materiais crivados deverão ser canalizados através de 

aquedutos e/ou galerias de betão armado ou de pré-fabricado, depois descarregados em poços ou em 

pequenas lagoas de retenção na zona frontal do terreno e das infra-estruturas a construir. Refira-se a título de 

exemplo a solução adoptada pelo Conjunto Turístico Colombo’s Resort que passou pela construção de duas 

galerias em betão armado de secção rectangular (2,5 m X 2 m) nas zonas laterais dos edifícios designados por 

NSH3 e NSH4; 

 

ii) A origem e a atribuição pela população local do nome sítio da Lagoa deve-se ao facto desse sítio ter sido 

objecto de várias inundações ao longo da história da ilha do Porto Santo. As inundações mais recentes, que 

ainda estão presentes na memória de muitos porto-santenses, ocorreram nos anos 50 e 60 do século passado, 

tendo inundado as culturas agrícolas e foram responsáveis pelo afogamento de animais bovinos e caprinos; 

 

iii) No total foram levantadas vinte (20) noras e poços na área de intervenção do PUPC. Tal facto, leva-nos a 

pensar e a meditar na necessidade que o povo porto-santense tinha para obter água para irrigação dos 

campos agrícolas e para o consumo doméstico. A maioria dos poços e noras representa estruturas 

arqueológicas com importância, histórica, social, cultural, económica e arquitectónica. Recomenda-se, caso 

seja possível, a reconstrução dos poços e noras colapsados e a preservação dos restantes, por se considerar 
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que as referidas estruturas, actualmente, ainda apresentam interesse sócio-cultural, económico e turístico para 

a ilha do Porto Santo; 

 

iv) Realização de ensaios de bombagem em alguns poços e noras de forma a determinar os níveis estático e 

dinâmico e a avaliar a produtividade;  

 

v) Após a realização dos ensaios de bombagem seria de todo conveniente efectuar amostragem da água 

captada nos poços e noras e proceder à realização de análises químicas e bacteriológicas, tendo em vista a 

melhor aplicação a dar à água. 

 

 

4. GEOFÍSICA 

 

O conhecimento do subsolo nas fases iniciais da concepção dum plano de construção civil contribui para 

suportar decisões das várias equipas técnicas envolvidas, no caso presente, no desenvolvimento do plano de 

urbanização da frente mar Campo de Baixo/Ponta da Calheta (PUPC). No caso vertente, de trabalhos 

relacionados com plano de urbanização de zona costeira, podem enunciar-se alguns dos objectivos que 

estiveram subjacentes para definição do modelo de subsolo.  

 

• Estimar a cota e a profundidade do subsolo com características geotécnicas capazes de suportar 

fundações directas de modo a racionalizar a distribuição espacial do edificado e das redes de infra-

estruturas; 

• Executar um zonamento do ambiente de dunas de areias móveis; 

• Caracterizar preliminarmente os aquíferos em termos de forma, resistividade e porosidade, em 

ambiente costeiro face à intrusão salina. 

 

Com a finalidade de ajudar a definir um modelo hidrogeológico da área de estudo foi realizado um conjunto de 

trabalhos de prospecção geofísica que, consistiram na realização de dezasseis (16) perfis de resistividade 

eléctrica e na medição do topo da formação do grés de praia no interior de poços e noras. Os trabalhos de 

campo decorreram entre 28 de Junho e 8 de Julho de 2008, sendo efectuados em condições de tempo seco.  

 

Para investigar o subsolo da área PUPC foram utilizados também dados e resultados de trabalhos técnicos e 

científicos desenvolvidos por várias empresas e investigadores na ilha do Porto Santo, no período 1980-2008, 

que usaram técnicas intrusivas destrutivas e técnicas não destrutivas: as primeiras obtêm informação directa, 

quer através de testemunhos de sondagens mecânicas, quer através de métodos de penetração dinâmica 

(PDL, DPSH, CPT), enquanto que as segundas tiram partido de métodos de prospecção geofísica para obter 
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um conhecimento indirecto das propriedades físicas do meio que constituiu o subsolo em cada caso particular 

de estudo. Destaca-se a utilização dos dados obtidos nos trabalhos de prospecção geológica, geotécnica, 

hidrogeológica e geofísica, realizados em Junho de 2002 e em Dezembro de 2007, no Conjunto Turístico 

Colombo’s Resort (Almeida et al., 2006; Silva et al., 2002, 2008a, 2008b). 

 

Geralmente, a prospecção geotécnica ligada aos métodos intrusivos é utilizada em fase de projecto para 

fornecer parâmetros mecânicos da rocha ou do solo onde a obra deverá ser implantada. Nesse sentido foi 

aplicado o método da resistividade eléctrica para caracterizar as formações geológicas que ocorrem no litoral 

sul da ilha do Porto Santo, numa perspectiva litológica e hidrogeológica.  

 

4.1. Metodologia 

 

A metodologia geofísica empregue foi a resistividade eléctrica efectuada em modo de cobertura múltipla de 

forma a obterem-se pseudosecções invertíveis tendo por base a metodologia definida por Loke (1996). Para tal 

os dados foram colhidos recorrendo à geometria Wenner-Schlumberger dispondo-se de 48 eléctrodos 

espaçados de 5 metros. Efectuou-se um elevado número de combinações possíveis no espaço total de forma 

automática e usou-se a técnica do rool-along nos cinco perfis mais longos (Referências P11, P12, P13, P14 e 

P15) com comprimentos superior a 235 metros (Foto 21). O equipamento empregue foi um resistivímetro de 

comutação automática com 200 Watts de potência (Foto 22). Houve necessidade de humedecer o solo em 

torno de alguns eléctrodos com água no sentido de promover a passagem de corrente (Fotos 23 e 24).  

 

Na Planta PUPC 04 – Figuras A e B estão representados os dezasseis (16) perfis de resistividade eléctrica 

realizados em Junho e Julho de 2008 (Referências P01 a P16), quatro (4) perfis de resistividade eléctrica 

realizados no mês de Junho de 2002 nos terrenos do Conjunto Turístico Colombo`s Resort (Referências P1-

CR, P2-CR, P3-CR e P6-CR), as sondagens rotativas, os poços e as noras levantados e o modelo celular de 

inversão dos perfis de resistividade eléctrica P01 a P04. 

  

Foto 21 – Perfil de resistividade eléctrica PS06 realizado 

na zona do Ribeiro Salgado. © João Baptista, 2008 

Foto 22 – Equipamento utilizado na aquisição de dados de 

resistividade eléctrica.  © João Baptista, 2008 
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Foto 23 – Colocação de eléctrodo em solo silto argiloso do 

tipo Fluvic-Calcaric Cambisols (CMcf). © João Baptista, 

2008 

Foto 24 – Irrigação de eléctrodos em depósitos de areia de 

duna.  © João Baptista, 2008 

 

4.2. Resultados 

 

A interpretação dos resultados obtidos na inversão dos vinte (20) perfis de resistividade eléctrica e da litologia 

dos poços, noras e furos efectuados na área de trabalho consta nas Plantas PUPC04 – Figura C, PUPC05, 

PUPC06. As secções de resistividade mostram a evolução dos níveis de resistividade em profundidade e estão 

ilustradas através de isolinhas e preenchimento colorido de acordo com a gama de exponencial de variação de 

resistividades dos locais (0,1 a 40000 Ohm.m), isto é, no modelo celular de inversão da resistividade eléctrica 

(Figura 2). Nas ditas secções foi também representada e integrada, recorrendo à ferramenta dos sistemas de 

informação geográfica, a litologia registada em furos, poços e noras. 

 

Figura 2 – Escala com a gama de resistividades utilizada na representação dos perfis de resistividade eléctrica 

e da litologia registada em furos, poços e noras. 
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O método da resistividade eléctrica foi aplicado para fornecer imagens bidimensionais em distância e 

profundidade das distribuições do parâmetro físico resistividade eléctrica obtidas por inversão de pseudo 

secções de resistividade. A interpretação destas imagens é tarefa que consiste na sobreposição de um 

zonamento relativo à litologia e ao grau de salinização. 

 

O grau de fiabilidade da interpretação geofísica que leva ao modelo do subsolo vai depender do conhecimento 

geológico de que se dispõe à partida. Quanto mais refinado for o modelo geológico prévio mais fiável se torna 

a interpretação. Este modelo constrói-se com base nas observações dos afloramentos da cartografia 

geológica, na informação obtida nas sequências litológicas das sondagens mecânicas e, ainda, na observação 

realizada nos poços de captação de água.  

 

Em termos litológicos estão identificadas quatro (4) unidades principais a saber: 

Unidade A - unidade superficial, situada entre a estrada da Calheta e a duna secundária, corresponde à 

formação  solo silto-argiloso e, é caracterizada por resistividades baixas (inferiores a 25 Ohm.m). 

 

Unidade B - unidade superficial, localizada entre a duna secundária e a linha de costa, caracterizada por 

valores elevados de resistividade (superiores a 150 Ohm.m); esta unidade é formada por depósitos de praia 

representados por areias com diferentes granulometrias e graus de humidade, incluindo por vezes alguns 

níveis silto-argilosos. 

 

Unidade C - unidade situada sob as unidades A e B, definida por uma gama larga de valores de resistividade, 

e correspondente ao eolianito calcoarenítico (EC); esta unidade tem uma pendente suave para o mar e está 

influenciada pela intrusão salina; o eolianito calcoarenitico em meio aéreo é constituído por uma alternância de 

níveis de paleossolos e dunas fósseis, enquanto que em meio submerso é possível identificar um nível de 

conglomerado onde se fazem as captações de água por poços; esta unidade é composta por níveis sub 

horizontais de distintas permeabilidades sendo os de maior porosidade (com níveis de conchas-lumachelas) os 

mais vulneráveis à intrusão salina. 

 

Unidade D - unidade mais profunda e subjacente à unidade C, caracterizada por uma grande variação dos 

valores de resistividade; esta unidade de acordo com os dados disponíveis poderá ser atribuída a formações 

vulcânicas constituídas por escoadas de hialoclastitos e depósitos vulcanoclásticos; observa-se em alguns dos 

perfis uma diminuição da resistividade em profundidade, facto que poderá estar relacionado com uma 

mudança de litologia, nomeadamente, entre a formação de escoadas de hialoclastitos, mais resistivas, e os 

depósitos vulcanoclásticos porosos, mais condutores. 

 



  

 

26 

A interpretação geofísica estabelece uma ligação entre as unidades litológicas e a distribuição espacial do 

parâmetro resistividade das rochas obtido por inversão que sofre do problema da ambiguidade (existem vários 

modelos teóricos de resistividade das rochas que explicam os dados geofísicos experimentais obtidos no 

campo). No contexto da zona costeira em análise o problema é mais complicado porque a intrusão salina 

determina a resistividade do electrólito que impregna a rocha.  

 

Para se considerar a influência da intrusão salina é importante conhecer a resistividade do electrólito e a 

porosidade da rocha para se determinar a resistividade da rocha. A tarefa interpretação tem que ser 

conduzida, tendo em consideração todas as indeterminações inerentes ao processo.  

 

Para conduzir o processo é necessário partir de algumas bases consistentes de medidas experimentais que 

permitam fixar alguns parâmetros, tais como: a resistividade da água do mar (0,2 Ohm.m) e da água nos poços 

utilizada na rega (2,09 Ohm.m), medida efectuada nos poços de captação do Casino do Colombo’s Resort. 

Na tabela 1 estão representados a relação entre os valores obtidos para a resistividade da rocha, a 

resistividade do electrólito, e a porosidade, para se definirem limites da interpretação da formação eolianito 

calcoarenítico. 

 

Tabela 1 - Valores obtidos da resistividade da rocha, da resistividade do electrólito e da porosidade. 

 

Resistividade da 

rocha Ohm.m 

Resistividade da 

água Ohm.m 

Factor de 

formação 

Areias não 

consolidadas 

Porosidade em % 

Areias consolidadas 

Porosidade em % 

Nível salinizado de 

baixa porosidade 
25 0.2 125 8 9 

Nível não salinizado 

de baixa porosidade 
150 2.09 72 11 12 

Nível salinizado de 

elevada porosidade 
3 0.2 15.0 23 26 

 

As pseudosecções dos perfis de resistividade eléctrica geraram no software Res2dinv secções de resistividade 

da rocha (Plantas PUPC04 – Figura C, PUPC05, PUPC06).  

 

Sobre estas imagens fez-se a interpretação que consistiu na identificação das unidades atrás referidas (A, B, C 

e D) e na determinação em perfil dos traços de cinco (5) superfícies que posteriormente foram alvo de 

regularização de malha e que estão representadas nas Plantas PUPC07, PUPC08 e PUPC09. Estas 

superfícies interpretadas são descritas seguidamente: 

 

1- Superficie BUB (base da unidade B), delimita a zona de areias com resistividades elevadas ligadas aos 

Depósitos Dunares (DD) da orla costeira; 
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2- Superficie TUC (topo da unidade C), corresponde ao topo da formação eolianito calcoarenítico (EC) onde 

se podem encontrar níveis de diferentes porosidades e água intersticial com diferentes graus de salinização; 

esta superfície coincide com a base da unidade A no sector NW (na proximidade da estrada regional ER120) 

que corresponde ao solo silto-argiloso, enquanto que a base da unidade B de areias móveis, está coincidente 

no sector SE com o Depósito Dunar; os perfis (P1-CR, P2-CR, P3-CR e P6-CR) do Colombo’s Resort mostram 

uma coincidência com a superfície resistente à penetração dinâmica de modo que a fundação dos edifícios 

sobre esta será uma boa solução; estima-se que a escavação abaixo desta superfície requer meios mecânicos 

pesados (martelo demolidor) para efectuar o desmonte de rocha (Silva et al., 2002); 

 

3- Superficie NSUC (nível salinizado na Unidade C), esta superfície passa pela espessura média do nível 

poroso e permeável interestratificado que se supõem existir na formação eolianito calcoarenítico; esta hipótese 

é baseada na observação da arriba fóssil da Fonte da Areia que mostra uma sequência de quatro ciclos de 

paleossolos intercalados no eolianito calcarenítico; a interpretação das sequências geológicas das sondagens 

(Referências Keller, JKP3 e JKP4 – Abastecimento de Água ao Complexo Turístico do Porto Santo) realizadas 

na zona de praia alta no sítio do Cabeço da Ponta, em frente ao Hotel Vila Baleira, mostram inter-estratificação 

de areias pouco cimentadas com calcoarenito mais resistente (cimentado); nos afloramentos de dunas 

consolidadas que ocorrem ao longo da praia alta, os planos de estratificação das dunas estão cimentados por 

carbonato de cálcio como resultado da consolidação por diagénese das areia carbonatada e passam a 

calcoarenito. 

 

Outras observações que suportam a existência de níveis porosos e permeáveis é a existência de fácies muito 

grosseiras, conglomeráticas, ricas em conchas (seixos, calhaus e burgaus rolados com lumachelas), que 

ocorrem na base de vários poços de captação de água inventariados, constantes no Anexo I do presente 

relatório (poço do Hotel Porto Santo, Nora do Cândido Ornelas 2, Nora do Campo da Junta, e Nora dos 

Carriços), na cave do Casino do Colombo’s Resort e num afloramento localizado para poente do Hotel Vila 

Baleira; tais fácies grosseiras representam o aquífero produtivo que é explorado para rega; a interpretação de 

todas as sequências geológicas feitas ao longo da praia, até à presente data, permitem-nos admitir que o grés 

de praia assenta sobre rochas vulcânicas, representadas por escoadas hialoclastitos e depósitos 

vulcanoclásticos submarinos (dV2) do Miocénico Médio (Figura 1). 

 

A sondagem com referência F30, situada no início do perfil P01, também refere em profundidade (12 e 21 m) 

uma zona produtiva que poderá enquadrar-se em níveis de porosidade elevada. 

 

4- Superficie BUC (base da unidade C), esta superfície representada na Planta PUPC10 foi ajustada tendo 

em conta o modelo geofísico de resistividades da rocha e a informação proveniente das descrições litológicas 

das sondagens mecânicas; a fiabilidade do modelo diminui quando a interpretação incide junto a orla costeira, 
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quer pela ausência de sondagens, quer pela influência da água do oceano que impregna as formações 

geológicas; dado que esta descontinuidade poderá estar associada à presença de um conglomerado e quando 

ocorre a cotas superiores ao nível médio do mar será de esperar a existência de aquíferos confinados; nesse 

sentido, como pode vir a ser considerado no plano opções que visem proteger ou explorar os aquíferos. 

 

Na figura 3 está representado o modelo de resistividade eléctrica a três dimensões da área de estudo 

integrada no plano PUPC. 

 

Figura 3 - Modelo de resistividade eléctrica a 3D da área de estudo do plano PUPC. 

 

Os resultados obtidos nas secções de resistividade eléctrica e a sua projecção no espaço tridimensional 

(Figura 3), permite-nos inferir que na zona da Calheta, os valores de resistividade elevada (150 Ohm.m) e 

baixa (3 Ohm.m), representados pelas cores vermelho e azul-marinho, respectivamente, identificam quer a 

formação de areias que aflora no terreno, quer o limite de influência da intrusão salina em terra. Por outro lado 

as secções na zona do poço do Hotel do Porto Santo e Nora do Cândido Ornelas 2 revelam, nitidamente, uma 

estrutura de elevada resistividade com pendor no sentido do mar. A influência da cunha salina (resistividade 

inferior a 3 Ohm.m) faz-se sentir nalguns perfis do Campo de Baixo, no Cabeço da Ponta, no sítio da Lagoa e 

na proximidade do mar, embora não tanto como nos perfis realizados na área da Calheta (Referência P15 e 

P16). 
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4.3 Comentários e Recomendações 

 

Os resultados obtidos nas campanhas geofísicas de 2002 e 2008 complementados com outros dados de 

campo, permitiram apresentar um modelo de resistividade eléctrica 3D da área de estudo integrada no plano 

PUPC, o qual poderá ser “afinado” com outros dados.  

 

Na Planta PUPC10 - Figuras A e B está representada a espessura interpretada (calculada) obtida da diferença 

entre a superfície topográfica - ST e o topo da superfície da unidade C -TUC, (formação eolianito calcoarenítico 

EC). Esta formação apresenta bons parâmetros litológicos face à capacidade de carga de infra-estruturas de 

acordo com os resultados obtidos por Silva et al, 2002, para a camada da “nega” (topo da formação EC com 

mais de 60 pancadas) nos trabalhos de prospecção geológicos/geotécnica desenvolvidos nos terrenos do 

Colombo`s Resort, utilizando os métodos de prospecção de penetração dinâmica ligeira (DPL) e super pesada 

(DPSH). 

 

A espessura encontra-se representada na legenda da planta PUPC10 por seis classes de espessura 

associada a uma escala cromática, onde as cores frias apresentam menor diferença da espessura, 

compreendida entre as superfícies ST -TUC e as cores quentes a maior espessura ST-TUC. Os valores 

inferiores a zero ([0,-6]) da escala resultam por um lado pela superfície topográfica ter sido construída com 

uma amostragem fina, que discrimina áreas de cota baixa (até à profundidade de 6 m) que cortam a unidade 

C, e por outro lado por o modelo interpretado para o topo dessa  unidade ser uma superfície suave, interpolada 

com base na amostragem dos perfis que não considera os cortes artificiais feitos pelo homem; deste facto 

resultam ainda artefactos (zonas negativas próximo de zero) nos locais onde a unidade C aflora que são 

originados pelo processo de interpolação entre os perfis. 

 

Nas figuras A e B da planta PUPC10 a linha a negro representa um alinhamento médio da zona de difusão que 

estabelece a fronteira entre a água doce e a água salgada na unidade C e que foi estimada em cerca de 50 m 

(Silva et al., 2008a). 

 

A Planta PUPC10 permite, nesta fase de planeamento do projecto, aos técnicos definirem os locais mais 

favoráveis para a construção e distribuição espacial do edificado (caves e edifícios) e redes de infra-estruturas 

(galeria de emergência, redes de água e esgotos, entre outras) e conhecerem a zona de difusão que 

estabelece a fronteira entre a água doce e a água salgada na unidade C. 

 

No entanto, propõe-se a realização de outros trabalhos de prospecção geológica e geotécnica tais como: 
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i) Sondagens com ensaios SPT  

Os trabalhos de prospecção geotécnica compreendem sondagens à rotação em solos e rochas. Durante a 

furação serão executados ensaios SPT sempre que o terreno apresente comportamento terroso ou de rocha 

branda, com intervalos de 1,5m, anotando-se o número de pancadas para a cravação de cada uma das 3 

fases de ensaio (15+15+15cm); em ambiente rochoso, far-se-á a recuperação dos testemunhos para a sua 

descrição e classificação. As amostras recolhidas nos ensaios SPT e na furação à rotação serão devidamente 

acondicionadas em caixas apropriadas e referenciadas à respectiva sondagem e profundidade, fotografadas e 

caracterizadas, ficando disponíveis para análise posterior.  

 

As sondagens devem dar-se por concluídas quando se obtiver em simultâneo as seguintes condições: três (3) 

negas consecutivas no ensaio SPT ou 3 metros de furação em rocha com pelo menos 80% de recuperação; 

quando for atingida uma cota de 4,5m abaixo da cota prevista para a escavação e implantação das infra-

estruturas; 

 

ii) Colocação de Piezómetros  

Execução de piezómetros em furos de sondagem para a monitorização dos níveis de água subterrânea. Os 

piezómetros deverão ser constituídos por tubo em PVC rígido de duas polegadas, sendo o tubo crepinado da 

mesma natureza do tubo cego; deverá ser introduzido e preenchido nos furos de sondagem, após a limpeza 

dos mesmos, o espaço anelar com areia de granulometria adequada que terá a função de filtro. Após a 

instalação do piezómetro deverão ser feitas várias leituras do nível de água, até à sua estabilização, devendo 

ainda fazer-se, posteriormente, duas leituras, respectivamente 12h e 24h após a estabilização; 

 

iii) Ensaio de permeabilidade do tipo “Lefranc” 

Ao longo da perfuração, desenvolvida em material terroso ou rocha alterada, deverão ser realizados ensaios 

de permeabilidade do tipo “Lefranc”. Estes ensaios serão efectuados em determinados trechos da coluna de 

sondagem de forma a poder obter-se por meio expedito um valor aproximado da permeabilidade de 

determinados estratos litológicos (de comportamento terroso). 

 

Prevê-se que o ensaio seja realizado a carga constante (função das litologias em causa) o qual consiste na 

aplicação de uma carga hidráulica no furo, limitada pela boca do tubo de revestimento à superfície, 

determinando-se o tempo necessário para o solo absorver um volume conhecido de água, mantendo a carga 

hidráulica constante. A geometria do furo, a carga hidráulica introduzida no terreno e o caudal necessário para 

a manter, permitem calcular o coeficiente de permeabilidade dos terrenos; 
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iv) Ensaios de laboratório  

Realização de ensaios de laboratório de identificação e de caracterização dos materiais existentes na zona de 

escavação para o seu eventual reaproveitamento como materiais de aterro, para reconstituição dos núcleos de 

erosão ou para utilização em futuros espaços agrícolas ou jardins. Deste modo, propõe-se a realização dos 

ensaios seguintes: análise granulométrica por peneiração húmida; determinação dos limites de consistência, 

isto é, do limite de liquidez (LL) e do limite de plasticidade (LP); determinação da absorção de azul-de-metileno 

para avaliar o teor de finos; determinação do teor de matéria orgânica; ensaio de compactação PROCTOR; 

determinação do CBR. 

 

Por outro lado, os dados dos parâmetros climatológicos e analíticos obtidos nas análises químicas das águas 

com referências PS01, PS02, PN, PP (poços localizados no Conjunto Turístico Colombo’s Resort), PS03 (Poço 

Hotel do Porto Santo) e PS06 (Poço do Zarco Shopping) realizadas em Maio de 2008 (Silva et al., 2008a, 

2008b), permitiram classificar as águas como cloretadas-sódicas, possuindo um quimismo muito próximo do 

das águas utilizadas na irrigação de espaços verdes no Hotel do Porto Santo e nos jardins do edifício Zarco 

Shopping. Estas águas cumprem parcialmente a legislação que permite a sua utilização para água de rega no 

que diz respeito à maioria dos parâmetros (só excedendo os limites relativos aos teores de B (boro), de Mo 

(molibdénio), de F (flúor), de Cl (cloro) e de CE – Condutividade Eléctrica). 

 

A interpretação dos dados obtidos nas campanhas de prospecção geofísica e nas análises químicas da água 

das amostras colhidas na zona do Casino do Colombo’s Resort (Silva et al., 2008a, 2008b) confirmam que não 

existe nenhuma pluma de contaminação da água subterrânea originada por actividades antrópicas, existindo 

apenas uma cunha de intrusão salina que importa monitorizar (Figura 3). Julga-se que muitos dos poços e 

noras inventariados na área de estudo do Plano PUPC poderão ter aproveitamento para a irrigação de 

espaços verdes. Deste modo, tendo em vista o melhor aproveitamento da água recomenda-se o seguinte: 

 

i) Que sejam feitas colheitas de amostras de água nos poços e noras e análises da sua qualidade química e 

bacteriológica; 

 

ii) Monitorização da qualidade química e bacteriológica da água das captações, assim como a instalação de 

equipamento para monitorização dos níveis de água subterrânea nos poços principais (caudais de bombagem, 

rebaixamento e recuperação do nível de água e avaliar a produtividade); 

iii) Simultaneamente deverá ser realizado um estudo hidrogeológico que forneça um modelo do aquífero de 

modo a prever o avanço da intrusão salina em função dos caudais de exploração previstos; só a partir do 

modelo aferido com a monitorização instalada será possível equacionar a melhor solução para explorar 

racionalmente o aquífero de forma sustentada; 
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iv) Colocação nos poços com maior bombagem de um conjunto de equipamentos tais como: piezómetro e 

sonda de Condutividade-Temperatura-Profundidade (sugestão: sondas CTD-Diver da Sclumberger). Estes 

equipamentos medem simultaneamente condutividade eléctrica, temperatura, profundidade do nível de água, 

hora e data, e permitirão fazer uma melhor gestão dos recursos de água subterrânea; 

 

v) Salienta-se, novamente, a importância da monitorização dos parâmetros físicos, químicos e biológicos 

referidos nos pontos i e ii para que não exista um avanço da intrusão salina, para que a exploração de água 

subterrânea seja sustentável. 

 

 

5. DINÂMICA DA PRAIA E DO CORDÃO DUNAR DO LITORAL SUL DA ILHA DO PORTO SANTO 

 

5.1. Introdução 

 

As estruturas da praia e do cordão dunar na costa sul da ilha do Porto Santo têm sofrido, nas últimas décadas 

alterações geomorfológicas importantes. A extracção de inertes (areia, seixo, cascalho e burgau) na praia, o 

desmonte de grés de praia ou “lajedo”, que foi utilizado na construção de pequenas habitações, na construção 

de poços e noras e nas obras do Porto de Abrigo que utilizaram o lajedo desmontado entre a foz do Ribeira do 

Tanque e a foz da Ribeira do Touro, a construção do Porto de Abrigo, a remoção de areia com crude após o 

desastre ecológico -“Maré Negra”- ocorrido em Janeiro de 1990, a construção de infra-estruturas e a remoção 

do coberto vegetal no cordão dunar, o abandono do cultivo agrícola na zona do flanco norte do cordão dunar, o 

pisoteio e o elevado número de acessos à praia abertos aleatoriamente, a retenção da carga sólida na 

construção de pequenas barragens nos Ribeiros Salgado e Cochino e o elevado índice de construção na zona 

centro ocidental da ilha, são algumas das causas que têm contribuído para as modificações morfológicas 

ocorridas na linha de costa e no perfil da praia (Silva, João, 2003). 

 

Considera-se oportuno referir que foram realizados, entre 2003 e 2007, diversos trabalhos e estudos sobre os 

temas ”Manutenção e Melhoramento da Praia do Porto Santo” e “Levantamento de Perfis Topo-Hidrográficos 

da Praia da Ilha do Porto Santo”, por uma equipa de investigadores do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, Departamento de Hidráulica e Ambiente, Núcleo de Portos e Estruturas Marítimas, para a Secretaria 

Regional do Equipamento Social e Transportes da R.A.M., Direcção Regional de Ordenamento do Território.  

 

Os referidos trabalhos e estudos foram financiados no âmbito dos Programas INTERREG III B e FEDER, tendo 

os resultados sido reunidos numa colecção de 7 CD - Rom. 
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A praia do Porto Santo tem, aproximadamente, 9 km de comprimento, valor contado entre a Ponta da Calheta 

(a ocidente) e a Ponta do Passo (a oriente), e largura variável entre cerca de 20 m e 230 m, valores contados 

junto à foz da Ribeira do Touro e no Cabeço da Ponta, respectivamente. 

 

A praia é parcialmente interrompida pelas cinco ribeiras (os) que desaguam na costa sul, as quais se 

encontram posicionadas de oriente para ocidente do seguinte modo: Ribeira do Touro, Ribeira do Tanque, 

Ribeira da Fontinha, Ribeiro Cochino e Ribeiro Salgado.  

 

A praia da costa sul da ilha do Porto Santo é cerca de onze vezes mais estreita no sector oriental do que no 

sector ocidental, na base de medidas realizadas em baixa-mar em altura de marés vivas no mês de Setembro. 

No entanto, na Ponta da Calheta a praia é quase tão estreita como entre a Ponte Cais e o Porto de Abrigo.  

 

O perfil da praia é convexo-rectílineo, com declive fraco devido à granulometria fina das areias. A praia alta é 

plana, entre o flanco sotavento da duna e a crista da berma que estabelece o degrau para a praia média. Nas 

marés vivas ocorrem ondas altas e forma-se uma depressão longitudinal onde a praia alta é mais larga. O 

perfil da praia média é convexo-rectilíneo e apresenta declive médio entre 7º e 10º, enquanto que o perfil da 

praia baixa é quase plano com declive ligeiro entre 1º e 3º (Moreira & Dantas, 1989).  

 

De acordo com os dados climatológicos relativos à ilha do Porto Santo dominam os ventos dos quadrantes 

norte (N, NO e NE). Estes ventos originam ao largo uma ondulação que difracta pelas pontas da ilha, isto é, 

pelos Ilhéus de Baixo e de Cima, atingindo a praia com ondas baixas (0,5 m a 1 m de altura) de sudoeste ou 

de sudeste. A rebentação das ondas dá origem a correntes de deriva litoral que, umas vezes, se deslocam de 

sudoeste e, outras vezes, de nordeste.  

 

Nos meses de Inverno ou de início da Primavera ocorrem ventos de sudoeste, em regra, tempestuosos. Estes 

ventos geram uma ondulação de sudoeste que atinge a praia com vagas de mais de 2 m de altura, provocando 

uma forte corrente de deriva litoral que transporta as areias ao longo da praia e as lança ao largo, ao mesmo 

tempo que exerce grande acção erosiva sobre a extremidade oriental da ilha.  

 

Os ventos de sudeste geram ondas que têm a mesma direcção, com 1 a 2 m de altura, e que rebentando na 

praia formam uma deriva rápida que se desloca para sudoeste, ao longo da praia, transportando os 

sedimentos nesse sentido (Moreira & Dantas, 1989).  

 

A circulação de sedimentos no litoral com derivas compensatórias “mantém” a estabilidade dinâmica da praia, 

embora esta tenda para o emagrecimento progressivo, no sector oriental, e para a engorda, no sector 

ocidental, principalmente nos meses de Verão.  
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O perfil da praia modifica-se, considerando-se típicos os traçados do início da Primavera (Março), resultantes 

do emagrecimento invernal, e os do início do Outono, consequência da engorda da praia durante a Primavera 

e o Verão. Este fenómeno é devido ao efeito da deriva proveniente de sudeste e dos ventos com o mesmo 

rumo. A deriva devolve à praia a areia arrastada pelo refluxo (para a praia baixa e faixa pré-litoral), enquanto 

que os ventos responsáveis pelo transporte da areia da duna para a praia são ventos de N e NE, e o 

transporte da praia média para a praia alta está relacionado com ventos de SE.  

 

No ano de 1995, durante trabalhos de campo realizados na praia, teve-se oportunidade de constatar em 

alguns locais a elevação da praia alta em cerca de 3 m e da praia média em cerca de 1,5 m a 2 m, durante o 

Verão. Este facto faz com que os aglomerados rochosos de eolianito, de conglomerado e de arenito de praia, 

sejam periodicamente soterrados no Verão (fenómeno que se tornou menos frequente a partir do ano de 1995) 

e sejam exumados no Inverno. De acordo, com Moreira & Dantas (1989), as variações sazonais do perfil da 

praia e a acumulação de areias na extremidade ocidental da praia, mormente quando não há temporais, fazem 

com que as formas cársicas da plataforma de calcarenito da faixa entre marés sejam quase completamente 

assoreadas durante o Verão e o Outono.  

 

As antigas dunas desenvolvem bancadas com cerca de 3 a 4 m de espessura e 30 a 100 m de largura, junto 

ao Porto de Abrigo e na Calheta, respectivamente, e estendem-se pelas faixas mesolitoral e infralitoral 

mantendo sempre submersa a orla exterior. O arenito corresponde a uma antiga praia cuja posição em relação 

ao nível actual do mar se encontrava ligeiramente mais baixa (cerca de -1 metro). Este facto, associado à 

grande abundância de fósseis observada em alguns locais, levou Moreira & Dantas, 1989, a atribuir-lhe idade  

Holocénico. Todavia os resultados das datações que dispomos obtidos através do método do radiocarbono 14 

apontam para idades compreendidas entre 15.000 – 31.000 anos (Silva, João, 2003) para a base e o topo da 

formação eolioaníto calcoarenítico (EC)  na Fonte de Areia, respectivamente. 

 

Nos trabalhos actuais para o plano PUPC o desenvolvimento dos estudos da dinâmica do litoral tiveram como 

objectivo avaliar a tendência evolutiva no tempo e no espaço da praia e do depósito dunar no período de Verão 

(engorda da praia) e no período de Inverno (emagrecimento da praia).  

 

5.2. Equipamentos utilizados para a execução dos Perfis Topográficos de Dinâmica do Litoral 

 

Os equipamentos utilizados no levantamento topográfico dos perfis de dinâmica do litoral foram os seguintes: 

uma estação GPS fixa da marca Leica e modelo GX 1230, uma estação móvel da marca Leica e modelo RX 

1250 X e, ainda, uma estação móvel da marca Trimble e modelo R8 5800, que utilizaram o sistema de 

coordenadas planimétricas UTM, Fuso 28, Datum Porto Santo, Base SE. O grau de precisão destes 

equipamentos ronda um centímetro (1cm) em planimetria e um centímetro e meio (1,5cm) em altimetria (pois 
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são todos equipamentos de dupla frequência), variando mais ou menos um centímetro para cada variável 

consoante a hora do dia e disposição da constelação dos satélites de Posicionamento Global. Por isso, teve-se 

em consideração as referidas variáveis de forma a minimizar o erro, executando o trabalho nas horas em que a 

constelação oferece melhor precisão. 

 

Todo o trabalho teve como base de saída o marco geodésico do Cabeço da Ponta, porque este está localizado 

no centro da área de intervenção PUPC. Partiu-se dele para duas estações irradiadas, uma para Este, e outra 

para Oeste, para se ter maior proximidade entre as zonas de trabalho. Desta forma conseguiu-se concretizar 

ambas as fases do levantamento dos perfis com o GPS fixo montado em cada um dos pontos. 

 

5.2.1 Procedimento 

 

O procedimento utilizado para a marcação do perfis ao longo da praia teve por base os acessos pedonais e 

rodoviários, os acessos por pisoteio, as zonas sem e/ou com pouca cobertura vegetativa e as reentrâncias do 

cordão dunar.  

 

Foram marcados 109 perfis ao longo da praia, compreendidos entre a Ponta da Calheta e a foz do Ribeiro 

Cochino, os quais estão representados na Planta PUPC11. A área de levantamento foi dividida em duas 

subáreas, visto a praia fazer uma pequena inflexão na zona do Cabeço da Ponta, junto ao Hotel Lua Mar. A 

extensão total da área de trabalho foi de 192 hectares, cabendo 107 hectares à área compreendida entre a 

estrada regional ER 120, a Ponta da Calheta e o Cabeço da Ponta, e 85 hectares à área entre o Cabeço da 

Ponta, o Ribeiro Cochino e a estrada regional ER 120. 

 

Os perfis topográficos de dinâmica de litoral foram realizados em duas fases distintas, correspondente ao 

período de engorda (Verão: 9 de Julho a 23 de Julho de 2008) e de emagrecimento da praia (Outono: 25 de 

Setembro a 8 de Outubro de 2008). 

 

Deste modo, foram executados, entre a Ponta da Calheta e o Cabeço da Ponta, setenta e quatro (74) perfis 

(nº1 ao 74), com a orientação SE-NO (Sudeste – Noroeste) e rumo de 306º. Os perfis correspondentes ao 

período de engorda foram realizados entre 9 de Julho a 14 de Julho de 2008 e o período de emagrecimento 

entre 2 a 8 de Outubro de 2008. Nas Plantas PUPC 12 (perfis nos 1 ao 21), PUPC13 (perfis no 22 ao nº 43) e 

PUPC14 (perfis no 44 ao nº 74) os perfis topográficos do levantamento de Verão estão representados com a 

linha verde contínua e os perfis de Outono com a linha vermelha tracejada, todos à escala 1/1.000. 

 

Os restantes trinta e cinco (35) perfis foram executados entre o Cabeço da Ponta e o Ribeiro Cochino, com a 

orientação SE-NO (Sudeste – Noroeste) e rumo de 315º. Os perfis topográficos de Verão foram realizados 
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entre 20 a 23 de Julho e os perfis de Outono entre 25 de Setembro a 1 de Outubro de 2008, e estão 

representados na Planta PUPC 15 (perfis no 75 ao nº 109) com a linha verde contínua e a linha vermelha 

tracejada, respectivamente. 

 

A execução dos perfis teve por base os seguintes pressupostos: maré em regime de baixa-mar, com o 

objectivo de representar o início do perfil com a cota zero, com excepção de algumas zonas da formação EC-

Lajedo; fora de obstáculos, evitando interceptar as construções existentes; referenciar as zonas de passagem 

pedonal e de veículos para além da charneira da duna, e ultrapassar em cerca de cinquenta metros o limite do 

contacto geológico entre a formação do depósito dunar e a formação do solo agrícola. 

 

Nos Anexos II e III constam, em várias tabelas, os dados obtidos nos levantamentos de campo e de gabinete 

que foram realizados nos períodos de Verão e de Outono, tais como: número do perfil, coordenadas do perfil 

(início e fim), direcção do perfil, comprimento do perfil, número de obstáculos interceptados, distância entre 

perfis, vegetação e data de execução.   

 

5.3 Interpretação dos Resultados 

 

Os dados constantes nos Anexos II e III, a representação e a interpretação dos resultados dos perfis 

apresentados nas Plantas PUPC12 a PUPC15 dos levantamentos efectuados nos períodos de Verão e de 

Outono, permitem tecer as considerações seguintes: 

 

i) Nas plantas PUPC12 a PUPC15 podemos verificar que foi na zona da praia compreendia entre a cota 0 

metros e a base da duna (3,40 metros aproximadamente) onde ocorreram as maiores modificações 

topográficas. Ao comparamos os perfis de Verão com os de Outono, verifica-se que houve mais deposição 

(acreção) de areia ao longo da praia, com excepção dos perfis 4, 5, 7 (PUPC12), 34, 36, 37 (PUPC13), 59 a 62 

(PUPC14), de 89 a 96 e no perfil 106 (PUPC15). 

 

ii) Tendo por base outros trabalhos de campo anteriormente desenvolvidos, podemos afirmar que a referida 

situação já não ocorria desde 1996, na faixa de praia compreendida entre os sítios da Ponta e da Ponta da 

Calheta (Foto 25); 
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Foto 25 – Perspectiva da zona da Calheta sobre a a extensão da formação Eolianito Calcorenítico (ECL), designado 

localmente de lajedo. © João Baptista, 2001 

 

iii) Nas zonas compreendidas entre os perfis P10 a P21; P26 a P33; P62 a P72; P95 a P105 podemos verificar 

o soterramento de sebes, de vedações metálicas, de vegetação, de muros e de culturas agrícolas (Fotos 26 e 

27). Tal facto, deve-se essencialmente ao abandono agrícola e à falta de vegetação de sustentação, que 

criaram condições favoráveis à migração de areia; 

  

Foto 26 – Soterramento de vedação metálica no Cabeço 

da Ponta. © João Baptista, 2008 

Foto 27 – Soterramento de sebe e vegetação numa 

moradia junto ao sítio da Ponta. © João Baptista, 2008 

 

iv) As variações sazonais dos perfis de Verão e de Inverno ao longo da praia são, por vezes, muito grandes e 

podem funcionar a diferentes escalas temporais (trimestral, semestral, anual,…). Assim, durante o Inverno, 

devido à existência de ondas de tempestade e a possível sobre-elevação de origem meteorológica (storm 

surge?), tudo se passa como se houvesse uma subida do nível do mar. O perfil torna-se mais tenso junto à 

antepraia provocando a formação de bermas e/ou de pequenas arribas na base das dunas. A praia emersa vê 
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o seu perfil rebaixado por erosão fazendo com que as formas cársicas da plataforma de calcarenito ou beach 

rock (representado nas plantas PUPC01 e PUPC02 pela rewferência ECL) da faixa entre marés fiquem quase 

completamente descobertas. Apontam-se, como exemplo, as praias do Ribeiro Salgado e do Penedo, após a 

tempestade ocorrida entre os dias 9 a 11 de mês de Abril de 2008 (Fotos 28 a 29); 

  

Foto 28 – Praia do Ribeiro Salgado, vista para poente. © 

João Baptista, 2008 

Foto 29 – Praia do Ribeiro Salgado, vista para nascente. 

© João Baptista, 2008 

 

v) Os dados de campo obtidos nos levantamentos topográficos nos períodos de Verão e Outono foram 

processados através de um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os resultados obtidos constam no 

Anexo IV e foram representados na Planta PUPC16 – Figuras A1, A2 e A3 e B1, B2 e B3 e no quadro sumário 

da Planta PUPC16. Para a interpretação dos dados estabeleceu-se uma divisão na área de trabalho (Perfis 

topográficos P1 a P109 – Planta PUPC11), criando dois sectores, um da Ponta da Calheta ao Cabeço da 

Ponta e outro do Cabeço da Ponta ao Ribeiro Cochino. Cada um destes sectores foi subdividido em dois 

troços, um Terrestre e outro Depósito Dunar/Praia, através da marcação de uma linha longitudinal irregular que 

passa pelo topo da duna primária (linha tracejada a roxo nas Figuras A3 e B3 e zonamento a ponteado na 

Figura C: zonamento interpretativo, planta de localização da área de trabalho, à escala 1/25000). 

 

Nas figuras A1, A2 e A3 que compreende o troço de praia Ponta da Calheta – Cabeço da Ponta (Sector SO – 

Perfis Topográficos P1 a P74), estão representadas a superfície topográfica de Verão, a superfície topográfica 

de Outono e as variações altimétricas entre as superfícies obtidas no Verão e no Outono, respectivamente. 

 

Nas figuras B1, B2 e B3 que compreende o troço de praia Cabeço da Ponta – Ribeiro Cochino (Sector NE- 

Perfis Topográficos P75 a P109), estão representadas a superfície topográfica de Verão, a superfície 

topográfica de Outono e as variações altimétricas entre as superfícies obtidas no Verão e no Outono, 

respectivamente.  

 

A interpretação das figuras A3 e B3 mostram que as maiores modificações ocorreram no troço do Depósito 

Dunar/Praia, verificando-se que a cota 2 m, marca o limite superior da faixa de variação. As variações 
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altimétricas ocorridas em ambos os troços terrestres para o período estudado, poderão estar associadas há 

movimentação das areias pela acção éolica. 

 

Na legenda da planta PUPC16, estão representadas as variações altimétricas entre as superfícies obtidas no 

Verão e Outono de 2008, através de seis classes de espessura (m) associadas a uma escala cromática, onde 

as cores frias representam as zonas de acreção (variações positivas, com valor máximo de 1,49 m – Anexo IV) 

e as cores quentes representam as zonas de erosão/remoção (variações negativas, com o valor mínimo de -

1,78 m – Anexo IV). No quadro, apresentado na Figura A, estão representados os resultados obtidos para as 

variações volumétricas (m3) entre os dois modelos digitais do terreno (MDT) no período de Outono e Verão. O 

balanço global da diferença obtida nos dois períodos (Verão e Outono) é “reduzido” e foi de + 1958 m3.  

 

Ao interpretarmos os valores obtidos no quadro e nas Figuras A3 e B3, verifica-se, com muito interesse, que 

no troço do Depósito Dunar/Praia compreendido entre a Ponta da Calheta – Cabeço da Ponta, houve uma 

acreção de areia da ordem dos +18.454 m3 (manchas de cor azul escuro localizadas nos sítios do Cabeço da 

Ponta, Lagoa, Ponta e Ponta da Calheta). Por outro, lado, no troço do Depósito Dunar/Praia compreendido 

entre o Cabeço da Ponta e o Ribeiro Cochino, houve uma remoção da areia da ordem dos - 15.364 m3 

(manchas tonalidade castanha e vermelha localizadas no Ribeiro Salgado e no sector de praia em frente ao 

Dunas Pestana Hotel e ao Conjunto Turístico Colombo`s Resort). Esta remoção formou em alguns sectores da 

praia uma estrutura em forma de lomba-canal que segundo Andrade et al, 2008, …”uma vez formado, pode 

demorar semanas (ou meses) a devolver à praia alta a volumetria original e a diluir-se num perfil reflectivo com 

terraço de baixa-mar, localmente substituído pela plataforma de abrasão”. 

 

Tal facto indica que ocorreu dinâmica sedimentar, possivelmente com transferência de areia de um sector de 

praia para outro, motivada pela mudança do regime de ventos e marés. Entre perdas e ganhos foi calculada 

uma diferença de cerca de 300 m3 entre a análise global e a dos dois sectores, que estará associada às 

variações de geometria dos compartimentos analisados pelos algoritmos que executam os modelos digitais de 

terreno. 

 

5.4 Comentários Finais e Recomendações  

 

Tendo em conta as modificações que o cordão dunar e o perfil de praia sofreram nos últimos anos em alguns 

troços costeiros e, também, à consciência que as entidades competentes têm vindo a adquirir sobre a 

preservação e a importância da praia, sobretudo para o sector turístico, recomendamos que: 

 

i) Se proceda à reconstituição parcial ou total dos núcleos de erosão localizados no sector ocidental, mais 

precisamente nos sítios do Cabeço da Ponta (proximidades do Hotel Lua Mar - consultar planta PUPC15, 
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perfis P80 a P 84 - e Conjunto Turístico Colombo`s Resort), Ponta, Lagoa (consultar plantas PUPC12 e 13, 

perfis P13 ao P25 e Fotos 9 e 10) e Ponta da Calheta, de acordo com os itens III, IV e V constantes no Ponto 

2.2 do presente relatório (toda e qualquer actividade que directa ou indirectamente conduza à existência de 

mais areia no litoral é benéfica); 

 

ii) Consideramos oportuno referir que no início do mês de Fevereiro de 1960, ocorreu uma tempestade 

marítima que galgou o depósito dunar junto à casa do Exmo Senhor Dr. Anthony Milles (casa contígua do 

Hotel Lua Mar, localizada para poente), tendo as fundações da mesma ficado parcialmente descobertas e 

tendo-se formado uma lagoa na depressão interdunar, isto é, entre a duna frontal e a actual estrada ER 120 

(consultar planta PUPC14, perfis P70 e P71). Os efeitos de um grande temporal podem ter consequências 

graves neste troço de praia; 

 

iii) O aproveitamento agrícola da antepraia e da zona interdunar pelos agricultores porto-santenses foi 

intensivo até meados dos anos 90 do século passado e, por vezes, foi até abusivo, visto existirem culturas 

(sobretudo vinhas) nas zonas pertencentes ao domínio público marítimo (consultar cartas PUPC12 e PUPC13, 

perfis P26 a P33); 

 

iv) Nos trabalhos de campo levados a cabo tivemos a oportunidade de verificar que o abandono do cultivo 

agricultura, criou condições favoráveis para a movimentação da areia e conduziu ao soterramento de 

vegetação de pequeno e médio porte, árvores de fruto (figueiras e amoreiras), logradouros, antigas parcelas 

agrícolas e muros de pedra aparelhada (consultar plantas PUPC12 a PUPC15 e Fotos 26 e 27). Deste modo, 

sugerimos que se faça o cultivo de espécies hortícolas e frutícolas na zona de antepraia. Um bom exemplo foi 

a solução adoptada em 2007 na zona interdunar da unidade hoteleira Pestana Dunas Hotel, onde foram 

construídas pequenas hortas (divididas com sebe morta e viva de tamargueira intercalada com rede metálica 

de malha fina, com o intuito de evitar os danos provocados pelos coelhos e ratos) e foram cultivadas espécies 

hortícolas e frutícolas tendo como objectivo a fixação das areias (Fotos 30 e 31); 

  

Foto 30 – Cultivo na zona interdunar na unidade hoteleira 

Pestana Dunas Hotel. © João Baptista, 2008 

Foto 31 – Pormenor da construção de uma sebe, com 

tamargueira intercalada com rede metálica de malha 

fina . © João Baptista, 2008 
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v) De acordo com Rui Vieira (2001), para o melhoramento e recuperação da vegetação da praia e das dunas, 

deve dar-se prioridade à escolha de espécies indígenas ou espontâneas, isto é, as que sempre existiram no 

Porto Santo, mesmo antes da sua descoberta e povoamento; no que diz respeito às plantas naturalizadas a 

tamargueira (Tamarix gallica L.), dada a sua rusticidade e fácil emissão de rebentos das raízes é a planta a 

escolher, quando o revestimento das dunas for uma tarefa prioritária; a planta referida também é de grande 

utilidade, em sebe morta, para proteger as plântulas doutras espécies, contra os ventos fortes carregados de 

grãos de areia que as podem destruir; 

 

 vi) Julgamos ser conveniente que se proceda à manutenção dos passadiços construídos em 2004 pela Vice 

Presidência do Governo Regional da Madeira através da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., 

e se proceda à construção de mais infra-estruturas de apoio á praia, passadeiras e pontes em madeira, do tipo 

das que já existem, mas em maior número (actualmente existem 5 passadiços na área PUPC e 7 passadiços 

em toda à praia), de modo que os utentes da praia não perturbem o cordão dunar, tendo em conta a 

conveniência de reduzir o número de acessos pedonais e caminhos à praia; 

 

vii) Os depósitos dunares apresentam várias descontinuidades, motivadas pela construção de infra-estruturas 

(casas de apoio à Lancha da Direcção Regional de Portos, moradias particulares, bares e restaurantes com as 

respectivas esplanadas de apoio, passagens pedonais, passadiços de madeira, muros, etc.) e pela extracção 

de areias. As construções instaladas no cordão dunar e na praia, no passado e recentemente, devem ser 

encaradas e resolvidas, tendo em vista a construção de um Porto Santo mais desenvolvido, harmonioso e com 

respeito pela natureza. Para tanto, sugerimos que as construções sobre o cordão dunar e na zona de praia 

deverão estar limitadas ao essencial; 

 

viii) Deveria ser dada continuidade aos estudos de monitorização de dinâmica do litoral na zona do plano 

PUPC e na restante zona de praia compreendida entre a foz do Ribeiro Cochino e o contra- molhe do Porto de 

Abrigo, com a realização de levantamentos topográficos regulares (Janeiro/Fevereiro e Julho/Agosto de 2009, 

e Janeiro/Fevereiro e Julho/Agosto de 2010, …) na zona terrestre, assim como o prolongamento dos perfis na 

zona marítima até à batimétrica dos -15 metros, de forma a ser possível continuar a avaliar a evolução da 

dinâmica do litoral sul da ilha do Porto Santo. Sugerimos por questões de ordem metodológica que a praia seja 

dividida em 7 zonas de estudo e que sejam realizados um total de 178 perfis, em cada um dos 

levantamentos propostos, da seguinte forma: Zona 1 (Contra Molhe do Porto de Abrigo – Foz da ribeira do 

Touro), 29 perfis; Zona 2 (Foz da Ribeira do Touro - Foz da Ribeira do Tanque), 17 perfis; Zona 3 (Foz da 

Ribeira do Tanque - Foz do Ribeiro Cochino), 39 perfis; Zona 4 (Foz do Ribeiro Cochino - Foz do Ribeiro 

Salgado), 8 perfis; Zona 5 (Foz do Ribeiro Salgado - Cabeço da Ponta), 30 perfis; Zona 6 (Cabeço da Ponta – 

Ponta), 13 perfis e Zona 7 (Ponta – Ponta da Calheta), 42 perfis. Tal facilitaria os trabalhos de levantamento de 

campo, processamento e interpretação de dados; 
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ix) Proceder-se ao processamento e tratamento dos dados dos levantamentos efectuados através do Sistema 

de Informação Geográfica (SIG), importantes para apoiar a análise e a interpretação espacial dos dados em 3 

dimensões referentes a diferentes épocas; 

 

x) Fazerem-se estudos de avaliação da dinâmica marítima e quantificação do volume de areia existente na 

zona exterior e de entrada do Porto de Abrigo e no interior da bacia portuária (com uma área de 225.000 m2, 

aproximadamente) de forma a garantir que as condições de navegabilidade e as manobras de atracagem e 

desatracagem das grandes embarcações (de mercadorias e de passageiros) se façam em condições de 

segurança e sem limitações no regime de maré baixa-mar (Fotos 32 e 33); 

  

Foto 32 – Vista do miradouro da Portela sobre o Porto de 

Abrigo. © João Baptista, 2008 

Foto 33 – Pormenor da areia levantada do fundo da 

bacia portuária aquando das manobras de atracagem do 

Lobo Marinho. © João Baptista, 2008 

 

xi) A dragagem de areia do interior da bacia portuária e a sua exportação para a praia deverá ser precedida de 

estudos de caracterização textural, composicional, química e microbiológica. Refira-se, a título de exemplo, 

que no interior da bacia do Porto de Abrigo nesta última década, já foram realizadas três operações de 

dragagem, com elevados custos financeiros. Tendo por base informações obtidas junto das empresas 

Administração de Portos da RAM, Porto Santo Line, Rhodenlsson em consórcio com a Arinerte, Tecnovia 

Madeira e Farrobo S.A. e Grupo Cimentos Madeira, S.A., as dragagens de areia decorreram durante o período 

de Verão nos anos 2001, 2005 e 2008. Em 2001 foram dragados 112 m3 de areia e exportados para o sítio da 

Barroca (sector de praia compreendido entre a foz da Ribeira do Touro e o Ribeiro do Atalho), no ano 2005 

foram dragados 160.000 m3 e colocados no mar na zona frontal ao Penedo do Sono (por detrás do Porto de 

Abrigo, retirando do trânsito litoral parte das areias que ali transitavam) e no ano 2008 foram dragados 8.000 

m3, e colocados entre a foz da ribeira do Touro e a foz da Ribeira do Tanque (Fotos 34 a 36). De acordo com 

Alvarinho et al., 2005, as zonas dragadas ficam em desequilíbrio dinâmico, tendendo a ser assoreadas de 

novo a curto ou médio prazo, o que obriga a novas operações de dragagem. Tivemos a oportunidade de 

verificar que a areia colocada na última operação, no final do mês de Setembro de 2008, tinha sido removida 

pelo mar e que as casas de apoio à lancha e outras infra-estruturas, formam um degrau que apresenta um 
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desnível de 2,5 a 3 metros entre a base da praia e a plataforma onde estas se encontram construídas (Foto 

37); 

  

Foto 34 – Trabalhos de dragagem no interior do Porto de 

Abrigo do Porto Santo e transporte e descarga de areia na 

praia do sítio da Barroca. © João Baptista, Julho de 2008 

Foto 35 – Descarga e distribuição dos materiais 

dragados no sítio da Barroca. © João Baptista, 

Julho de 2008 

 

 

 

 

Foto 36 –. Colocação e distribuição dos materiais dragados 

com auxílio de máquinas na zona compreendida entre o 

ribeiro do Atalho e a Ribeira do Tanque. © Ricardo Jorge, 

Agosto de 2008 

Foto 37 – Desnível em degrau com 2,5m aprox. 

entre a “casa de apoia à lancha” e a praia © 

João Baptista, Setembro 2008 

 

xii) As obras pesadas de engenharia costeira têm, em geral, consequências para o troço litoral onde são 

implantadas. Basta o facto de se tratar de estruturas estáticas, rígidas, inseridas num meio que é 

profundamente dinâmico (litoral), para poderem causar perturbações profundas no meio. Tendo por base 

trabalhos desenvolvidos entre 1996 e 2007 e, de acordo com a classificação adoptada pela Eurosion 2004 

(Francisco Pinto, 2008), consideramos que o sector de praia compreendido entre a foz da ribeira do Touro e a 

foz da ribeira do Tanque, apresenta um nível de exposição da costa à erosão classificado como de risco alto a 

muito alto (Fotos 38 e 39). Valerá a pena fazer uma análise custo-benefício, a curto e longo prazo, dos custos 

económico-financeiros envolvidos na recarga da praia, na colocação de carga sólida (blocos de pedra) na base 

de diversos tipos de infra-estruturas (casas de apoio às lanchas, moradias, bares, condutas, …), dos bens a 

defender, e decidir quem deverá suportar financeiramente o risco da erosão costeira, as autoridades nacionais 

ou regionais ou os donos dos bens em risco; 
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Foto 38 – Colocação de carga sólida na base das casas de 

apoio à lancha no sítio da Barroca, de forma a 

salvaguardar o conjunto de casas de apoio a pequenas 

embarcações. © João Baptista, Janeiro de 1999 

Foto 39 – Degrau formado entre as casas de apoio 

à lancha e a praia no sítio da Barroca, após a 

recarga da praia realizada nos meses de verão de 

2008. © João Baptista, Setembro de 2008 

 

xiii) Nem sempre a limpeza e conservação da praia é levada em consideração pelos milhares de banhistas que 

a frequentam durante todo o ano, apesar das campanhas de sensibilização ambiental levadas a cabo pela 

Câmara Municipal do Porto Santo e pela Empresa Porto Santo Verde. Infelizmente, ainda é colocado muito lixo 

(restos de comida, papéis, latas e embalagens de plástico, fraldas de bebés, etc) na vegetação que cobre a 

duna, havendo, paradoxalmente, recipientes para o efeito distribuídos ao longo de toda a praia. Este tipo de 

atitudes desencadeia o desenvolvimento de determinadas espécies, como por exemplo os ratos, que ali 

encontram alimento, com todas as consequências nefastas que daí advêm. Durante os trabalhos de campo 

tivemos a oportunidade de observar que foram colocados na zona interdunar vários tipos de desperdícios de 

materiais de construção e de demolição (loiça sanitária, materiais de cobertura de habitação, 

electrodomésticos, embalagens de plástico e cartão, etc) – Fotos 40 e 41; 

  

Foto 40 – Materiais de construção e de demolição 

diversos colocados no depósito dunar compreendido entre 

o Bar do Henrique e o Restaurante Mar e Sol. © João 

Baptista, 2008 

Foto 41 – Loiça sanitária e resíduos de materiais de 

construção colocados no cordão dunar, junto ao Bar do 

Henrique. © João Baptista, 2008 

 

xiv) Outro acto comum é apagar e enterrar na areia os restos dos cigarros fazendo do areal um grande 

“cinzeiro”. A título de curiosidade um filtro de cigarro demora, pelo menos, 5 anos a decompor-se na areia 
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podendo constituir a origem de algumas doenças do foro dermatológico como as micoses. Deste modo, 

sugerimos às entidades competentes, que sejam realizadas campanhas de sensibilização no campo da 

educação ambiental, junto das escolas, meios de transportes de passageiros entre a Madeira e o Porto Santo, 

unidades hoteleiras, empresários e banhistas, durante todo o ano; 

 

xv) Todas as sugestões apresentadas, têm em vista a protecção, a recuperação, a limpeza e a conservação da 

praia, exigindo a cooperação entre dirigentes, investigadores, técnicos, pessoal administrativo e operários, 

entidades públicas e privadas que, em conjunto, deverão criar sinergias de forma a preservar e valorizar um 

dos elementos naturais mais valiosos da ilha do Porto Santo. 
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ANEXOS 

Anexo de Tabelas 

Anexo I - Levantamento das noras e poços do plano de urbanização para a frente mar Campo de Baixo/Ponta 

da Calheta, Ilha do Porto Santo 

Anexo II – Perfis topográficos de dinâmica do litoral – Período de Verão, 2008  

Anexo III – Perfis topográficos de dinâmica do litoral – Período de Outono, 2008  

Anexo IV – Variações volumétricas entre os MDT do período de Outono e de Verão, 2008 

 

Anexo de Plantas 

PUPC01, Folha A – Cartografia geológica da área de estudo compreendida entre a Ponta da Calheta,  

Cabeço da Ponta e a ER 120 

PUPC02, Folha B - Cartografia geológica da área de estudo compreendida entre o Cabeço da Ponta, 

 a foz do Ribeiro Cochino e a ER 120 

PUPC03 – Bacias de recepção hidrográfica, linhas de água, poços e noras 

PUPC04 – Localização e modelo celular de inversão dos perfis de resistividade eléctrica P01 a P04, linhas de 

água, poços e noras 

PUPC05 - Modelo celular de inversão dos perfis de resistividade eléctrica P05 a P09 e P01-CR, P02-CR, P03-

CR e P06-CR 

PUPC06 - Modelo celular de inversão dos perfis de resistividade eléctrica P10 a P16 

PUPC07 – Superfícies geofísicas, BUB, TUC, NSUC e BUC, Cabeço da Ponta – Ponta da Calheta  

PUPC08 - Superfícies geofísicas, BUB e TUC, Cabeço da Ponta – Ribeiro Cochino (1) 

PUPC09 - Superfícies geofísicas, NSUC e BUC, Cabeço da Ponta – Ribeiro Cochino (2) 

PUPC10 - Superfícies geofísicas, ST-TUC, Cabeço da Ponta – Calheta e Cabeço da Ponta – Ribeiro Cochino 

PUPC11 – Localização dos perfis de dinâmica de litoral, Ponta da Calheta - Ribeiro Cochino 

PUPC12 – Perfis de dinâmica do litoral (nos 1 ao 14) – Levantamentos de Verão e Outono de 2008 

PUPC13 – Perfis de dinâmica do litoral (nos 22 ao 43) – Levantamentos de Verão e Outono de 2008 

PUPC14 – Perfis de dinâmica do litoral (nos 44 ao 74) – Levantamentos de Verão e Outono de 2008 

PUPC15 – Perfis de dinâmica do litoral (nos 75 ao 109) – Levantamentos de Verão e Outono de 2008 

PUPC16 – Superfícies topográficas e variações altimétricas da praia e do depósito dunar obtidos a partir dos 

levantamentos topográficos realizados no Verão e Outono de 2008 

 


