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1

INTRODUÇÃO

A Ilha do Porto Santo localiza-se no Atlântico Norte, cerca de 550 milhas a sudoeste de Portugal Continental,
entre 16º 16’ e 16º 25’ de longitude Oeste e 32º 59’ e 33º 08’ de latitude Norte (Fig. 1). Faz parte do
Arquipélago da Madeira, juntamente com as ilhas da Madeira (737 km 2) e dois grupos de ilhas desabitadas
Desertas e Selvagens, localizado entre as latitudes 30° e 33°N e as longitudes 15° e 17°W.
A Ilha do Porto Santo situa-se a cerca de 21 milhas a NE da Madeira (Fig. 1B), desenvolve-se numa direcção
aproximada NE-SW e ocupa uma superfície de 42 km2, com cerca de 12 e 5 km de comprimento e largura
máxima, respectivamente. É envolvida por um conjunto de ilhéus que correspondem a prolongamentos das
suas maiores saliências, dos quais se destacam, pela sua dimensão, o ilhéu de Baixo (ou da Cal), localizado a
S da Ponta da Calheta e o ilhéu de Cima, a ESE da Ponta da Galé.
A área de intervenção do presente projecto restringe-se a parte da costa sul da Ilha do Porto Santo, entre a
Ponta da Calheta e o Campo de Baixo, numa faixa com largura variável, que atinge, no máximo, 600 m para o
interior.

A.
30º

40º

30º
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Figura 1- A – Localização do Arquipélago da Madeira no Atlântico Norte (adaptado de Gomes & Silva, 1997).
B – Localização relativa das ilhas do Arquipélago da Madeira.

2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA COSTEIRA

2.1 Geologia do Porto Santo
O conjunto da Madeira-Porto Santo faz parte de um grande acidente estrutural localizado em pleno domínio
oceânico que se prolonga entre as latitudes de Cabo Verde e Portugal Continental aproximadamente paralelo
à dorsal médio-atlântica (Galopim de Carvalho & Brandão, 1991). É interpretado como uma “pluma” quente,
mantélica, de longa duração, responsável por actividade vulcânica descontínua associada a translação da
placa africana para NE desde o Miocénico. Porto Santo representa o edifício vulcânico mais antigo, com
estrutura complexa e fortemente erodida, da qual resultou a exposição de rochas que testemunham as fases
de construção submarina, de transição e subaérea (Cachão et al., 1998; 2000; 2001).
A ilha e ilhéus do Porto Santo apresentam grande diversidade no que se refere aos tipos petrográficos
aflorantes (Fig. 2) variando desde litótipos básicos (basanitóides, basaltos e hawaiitos) a intermédio-ácidos
(traquitos e riolitos) (Cachão et al., 1998). Na sua maioria, os afloramentos rochosos correspondem a
vulcanitos efusivos e, à luz dos conhecimentos actuais e com base em datações absolutas, todos os episódios
vulcânicos têm idade miocénica. Por cima ocorre uma cobertura sedimentar, quase exclusivamente formada
por areias e arenitos calcários, que ocupa extensão apreciável na parte central da ilha, e tem idade
quaternária.
8

Figura 2- Geologia da Ilha do Porto Santo
(extraído da Carta Geológica de Portugal, folha da Ilha do Porto Santo, Portugal Ferreira & Neiva, 1996).

As formações mais antigas correspondem a escoadas de hialoclastitos e a depósitos vulcanoclastíticos
submarinos, com intercalações de escoadas submarinas de basaltos e hawaitos e, mais raramente, de
traquitos. No topo desta sequência ocorrem níveis de conglomerados e tufitos e alguns calcários pararecifais,
que constituem a transição do vulcanismo submarino para o subaéreo. Este período de evolução desenvolveuse pelo menos desde o Miocénico Inferior até ao Miocénico Médio (18 Ma - 13.5 Ma), em ambiente submarino,
e construiu uma "ilha primitiva" do tipo vulcão escudo (Ferreira, 1985).
Este núcleo insular foi remodelado e acrescentado por novos episódios vulcânicos, caracterizados por
actividade subaérea, que perduraram desde os 14 Ma até ao final do Miocénico (8.3 Ma). O vulcanismo
9

subaéreo produziu essencialmente escoadas efusivas de basaltos, mugearitos, hawaitos, traquitos e riolitos e
ainda escoadas de clastolavas e de escórias, basálticas. As manifestações vulcânicas mais recentes estão
representadas por algumas chaminés (Pico da Ana Ferreira), a que se associam escoadas de dimensão
reduzida que se conservam nos Picos de Bárbara Gomes, do Facho e de Juliana.
Terminada a edificação eruptiva, seguiu-se um longo intervalo de tempo do qual não restam evidências de
actividade geológica. Finalmente, já no Quaternário, formou-se um conjunto de depósitos sedimentares que
consolidaram a morfologia actual do Porto Santo. O depósito com maior expressão (que cobre cerca de 1/3 da
sua superfície) ocorre na região centro-oeste da ilha e é composto por eolianitos (arenitos calcários),
caracterizados do ponto de vista textural e composicional em Ferreira Soares (1973). Esta formação, de
origem eólica, é constituída por areias essencialmente calcárias originalmente marinhas cuja composição inclui
uma fracção organogénica predominante (foraminíferos, fragmentos de algas calcárias, de moluscos, de
equinodermes e de briozoários, e ainda fósseis de gastrópodes pulmonados e restos ósseos de aves
marinhas) e clastos de rochas vulcânicas (5 a 20%). Trata-se de areias bem calibradas, de granularidade
média a fina, pouco consolidadas (Ferreira Soares, 1973; Galopim de Carvalho & Brandão, 1991). A
mobilização destas areias esteve relacionada com um nível do mar bastante mais baixo que o actual, que pôs
a descoberto uma extensa plataforma arenosa (Fig. 3), susceptível de ser actuada por ventos fortes em regime
diferente do actual. Os indicadores geológicos e geomorfológicos sugerem que os afloramentos actuais desta
formação são retalhos remanescentes de uma cobertura original que revestiu no passado praticamente toda a
ilha. Estas areias, médias a finas, essencialmente carbonatadas e muito homogéneas do ponto de vista
composicional, apresentam-se frequentemente consolidadas por cimento calcário e ocasionalmente contêm
níveis intercalados de paleosolos argilo-arenosos, com abundantes helicídeos. No seu conjunto é-lhe atribuída
uma espessura média de 10 metros observando-se um máximo de 30 metros na região da Fonte da Areia.
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Figura 3 – Configuração da plataforma insular da Ilha do Porto Santo.
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Embora com espessuras diminutas, ocorrem ainda crostas calcárias resultantes da alteração quaternária de
piroclastos (cinzas, escórias e brechas vulcânicas) em clima sem-árido, perto da extremidade norte da pista do
aeroporto e da povoação da Camacha, prolongando-se para N até às proximidades da Estação. Existem
também crostas calcárias, rizoconcreções e outras formas de re-precipitação de carbonatos associadas a
alteração dos eolianitos. Completam as formações recentes alguns afloramentos de paleosolos silto-argilosos,
associados a algumas linhas de água, como as do Cochino, ribeiro Salgado e ribeira do Lombo, na parte SW
da ilha.
Ao longo do litoral sul da ilha, têm expressão superficial e morfológica os depósitos de praia e duna, de
natureza detrítica, estudadas quanto à textura e composição por Pureza (1961), Reis Moura (1961) e Ferreira
Soares (1973). Trata-se de areias semelhantes do ponto de vista textural e mineralógico aos eolianitos já
referidos.

2.2 Sedimentos da plataforma insular
Estudos recentes sobre a plataforma insular sul da Ilha de Porto Santo permitem, pela primeira vez,
caracterizar detalhadamente a natureza e estrutura daqueles fundos, a partir de elementos batimétricos
obtidos com sonda multifeixe, de informação geofísica (e.g. sonar de varrimento lateral e sísmica de reflexão
ligeira) e ainda do estudo e processamento de amostras de sedimentos superficiais (Instituto Hidrográfico,
2008). Destes elementos salienta-se a identificação de numerosos afloramentos rochosos, alguns localizados
para terra da batimétrica dos 10 m; ao largo do Cabeço da Ponta existe um destes afloramentos cuja presença
pode influenciar a dinâmica costeira, interferindo, nomeadamente, com a propagação e a dissipação de
energia das ondas e com a retenção sedimentar. Ainda assim, a plataforma insular sul é dominada por uma
cobertura sedimentar não consolidada de natureza essencialmente arenosa. Estes sedimentos apresentam um
conteúdo em finos que, em geral, aumenta com a profundidade; para terra da batimétrica dos 20 m são
materiais limpos, idênticos do ponto de vista textural às areias do sistema praia/duna da baía adjacente. Os
fundos próximos aos ilhéus de Cima e de Baixo são de natureza mais grosseira e incluem uma fracção
apreciável de cascalho. A cobertura sedimentar é geralmente pouco espessa (< 5 m) mas nos fundos
adjacentes à área de intervenção deste projecto a sua espessura aumenta para valores superiores a 10 m com
um máximo pontual de 30 m.
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2.3 Geologia da área em estudo
A área objecto do presente estudo integra exclusivamente formações quaternárias (Fig. 2 e 4) que afloram
para sul da estrada marginal. Trata-se de depósitos essencialmente arenosos, que afloram em faixa contínua
entre a Ponta da Calheta e o Campo de Baixo e definem uma planície costeira estreita, localizada entre o
sistema de praia-duna actual e as encostas definidas em substrato eolianítico e vulcânico.
Na Carta Geológica do Porto Santo – Fig. 2 e 4 - (Portugal Ferreira & Neiva, 1996) a planície costeira define-se
em dois tipos de suporte: (1) eolianitos (Ec), numa mancha de contorno irregular que compreende a sua região
interna e (2) depósitos de praia (Q2), cartografados ao longo da costa em mancha estreita, que margina o
bordo interior da duna frontal. No esboço geológico de Galopim de Carvalho & Brandão (1991) os depósitos
arenosos são identificados em três manchas alongadas: “areias organogénicas mal calibradas”, cujo limite
norte coincide com o bordo interno da planície costeira e se estende até ao sistema praia-duna actual; “areias
organogénicas bem calibradas”, correspondendo aos depósitos de praia e duna actuais; “beach-rock” em faixa
estreita e externa aos depósitos de praia/duna actuais. Esta representação sugere uma origem essencialmente
meteórica in situ (meteorização e pedogénese de substrato eolianítico) associada a acumulação de coluviões
para os depósitos mais internos. As observações de terreno indicam que a geologia desta planície na área em
estudo corresponde nos seus traços gerais a uma combinação destas duas representações.

Figura 4- Pormenor da Geologia da Ilha do Porto Santo na área em estudo (ver legenda da Fig. 2).
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Na faixa norte da planície costeira, mais próxima da estrada marginal, afloram os eolianitos (Desenho 1),
cobertos localmente por aterros de natureza variada (AT, DM), que por vezes se prolongam para sul quase
tocando o sopé interno da duna costeira (Desenho 1) – um exemplo destes últimos é o depósito de materiais
resultantes das escavações do empreendimento Colombo’s Resort (Fig. 5).

A
.

B
.

Figura 5- Aterro formado pelos rejeitos das escavações do empreendimento Colombo’s Resort.
A – Aspecto do depósito. B – Localização na planície costeira.
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Seguem-se-lhe, para sul, os depósitos da rampa (ver item “Geomorfologia da área em estudo”), que podem ser
divididos em dois grupos:
- a E do Cabeço da Ponta, foram designados CMcf (Desenho 1) e consistem essencialmente em lodos
arenosos (amostras 1 a 4, A e O – Tabela I Anexo I, Desenho 2), com teor em matéria orgânica baixo (0.5 a
1.3%); a fracção fina é essencialmente siltosa; a fracção arenosa, normalmente inferior a 30%, é mal calibrada
(Fig. 6, Tabela I Anexo I), média a fina, a que se acrescenta uma fracção cascalhenta de natureza
predominantemente vulcânica, ambas oriundas provavelmente da lavagem dos afloramentos da encosta
adjacente a norte; correspondem a Cambisols (Fluvi-calcaric cambisols) da Carta dos Solos da Ilha do Porto
Santo (Franco, 1994);
- a W do Cabeço da Ponta, foram designados CMvcf (Desenho 1) e consistem em areias lodosas (amostras
H1, F1 – Tabela I Anexo I, Desenho 2), com teor de matéria orgânica da mesma ordem de grandeza; a fracção
fina é inferior a 40%; a fracção arenosa é mal a muito mal calibrada (Fig. 6, Tabela I Anexo I), média a
grosseira, a que se acrescenta uma fracção cascalhenta de natureza predominantemente vulcânica, ambas
oriundas provavelmente da lavagem dos afloramentos da encosta adjacente a norte; correspondem também a
Cambisols (Fluvi-calcari vertic cambisols) da Carta dos Solos da Ilha do Porto Santo (Franco, 1994).
Estas características, associadas a teor em CaCO3 tipicamente da ordem de 20 a 30% a leste do Cabeço da
Ponta e superiores (40 a 70%) a oeste (Tabela I Anexo I), sugerem tratar-se de cobertura de alteração dos
eolianitos subjacentes, pedogenizada, cuja espessura não foi possível avaliar objectivamente, misturada com
depósitos de descarga torrencial.
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Figura 6 – Curvas granulométricas dos sedimentos da rampa.

O bordo sul desta rampa corresponde na maior parte da área a uma ruptura de declive acentuada (escarpa)
fortemente modificada pela actividade humana. A leste do Cabeço da Ponta esta escarpa encontra-se
recoberta por uma acumulação arenosa alongada, formada por areias de feição eólica (areia fina, muito bem
calibrada – Fig. 8 - contendo 90% de carbonato de cálcio – amostra V Tabela II Anexo I, Desenho 2) sugerindo
tratar-se de uma duna antiga – terceira duna do Desenho 3 – cujo prolongamento para leste foi completamente
obliterado. A oeste do Cabeço da Ponta, esta escarpa é menos nítida, e esbate-se completamente na região
da Calheta.
Para sul da escarpa define-se uma depressão com bordo meridional esbatido (depressão axial – Desenho 3)
intensamente utilizada para fins agrícolas. Encontra-se preenchida por sedimentos de fácies aluvial (amostras
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5, 6, G, M, P, E1 e I1 – Tabela III Anexo I, Desenho 2), correspondendo a lodos arenosos a E do Cabeço da
Ponta e a areias lodosas a W do mesmo local, com componente arenosa fina e geralmente bem a muito bem
calibrada; esta fracção (arenosa) é inferior a 30 e 75%, a E e W do Cabeço da Ponta, respectivamente. A
fracção cascalhenta diminui de importância relativamente à rampa e é composta preferencialmente por
fragmentos de eolianito. O teor de matéria orgânica é igualmente baixo (0.9 a 1.2%) e os teores de CaCO3
podem atingir 44% a leste do Cabeço da Ponta e 83% a oeste - Tabela III Anexo I. Embora o conteúdo
sedimentar da depressão axial seja distinto do da rampa, ambos foram agrupados sob a mesma designação
na Cartografia Geológica (Desenho 1) proposta neste estudo.
Para o lado do mar, o bordo da planície costeira inclui um sistema de praia-duna frontal activo e uma segunda
duna, separada daquele por uma depressão interdunar (Desenho 3 e Fig. 9); a duna frontal pode ser adjacente
à praia ou encontrar-se dela separada por afloramento de eolianito (EC), mais ou menos alterado pela reprecipitação de calcite sob a forma de nódulos, septos e crostas (ECcc e CC).
A segunda duna (Desenho 3) (amostras B, L, N, Q, D1, J1 – Tabela IV Anexo I, Desenho 2) é composta por
areia fina, muito bem a bem calibrada e com 80 a 90% de carbonato; o teor em finos é geralmente inferior a
1%. A distribuição granulométrica das areias da segunda duna (Fig. 8) é muito semelhante à das areias do
cordão dunar frontal, e na Cartografia Geológica proposta neste estudo ambas estão referidas com a mesma
designação (DD – Desenho 1).
A depressão interdunar (Fig. 9, Desenho 3), nos locais onde está mais desenvolvida, é atapetada por
sedimento bimodal, essencialmente arenoso (areia média) mas incluindo uma fracção apreciável (14%) de
material fino (Fig. 7); o teor em carbonatos é elevado, rondando os 80% (amostra K – Tabela V Anexo I,
Desenho 2). A leste da Calheta, esta depressão expõe crostas calcárias resultantes da alteração do substrato
eolianítico (Desenho 1).
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Figura 7 – Curvas granulométricas dos sedimentos da depressão axial e da depressão interdunar.
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Figura 8 – Curvas granulométricas dos sedimentos de duna.
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Figura 9 – Aspecto da 2ª duna, depressão interdunar e aba interna da duna frontal.

A duna frontal activa (Fig. 10) (Desenho 3) é invariavelmente constituída por areias lavadas, médias a oeste do
Cabeço da Ponta e finas a leste deste local, muito bem calibradas, definindo uma única população
granulométrica (Fig. 8) e apresentando 80 a 94% de carbonato de cálcio (amostras 9, 10, F, J, R, HTPD, K1 –
Tabela VI Anexo I, Desenho 2).
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Figura 10 – Duna frontal.

As areias de praia formam uma unidade contínua referenciada por AP na cartografia geológica proposta neste
trabalho (Desenho 1) (amostras 7, 8, D, H, I, E, S, U, HL, PL, PW, RC, HTPD, Calheta, L1 e M1 – Tabelas VII e
VIII, Desenho 2). Trata-se de areias médias a finas, bem a moderadamente calibradas e maioritariamente
(mais de 80%) carbonatadas. Embora haja pequenas diferenças texturais entre os sedimentos típicos da face
e da berma de praia (Fig. 11 e 12), traduzidas por um ligeiro aumento do diâmetro médio e pior calibragem
nestas últimas, elas não são significativas para os objectivos do presente estudo e pode considerar-se que o
espectro granulométrico contido no intervalo 0.50 (0.707 mm) a 3.0 (0.125mm) é representativo do
sedimento residente na praia e em equilíbrio com o regime de agitação.
Os extremos da praia do Porto Santo (Calheta, a poente, e a leste do porto de abrigo, a nascente) são
singularidades morfológicas e sedimentares (Fig. 11 e 12). De facto, em ambos os casos não existe duna
frontal, que é substituída por arriba talhada em substrato de natureza distinta (eolianitos e complexo vulcânico,
respectivamente); na região do porto a vertente costeira encontra-se fortemente abarrancada, alimentando
directamente a praia. O teor em carbonatos baixa substancialmente a leste do porto de abrigo (68%) e as
fracções de areia grosseira e cascalho são significativas em ambos os casos, excedendo 10%. Por outro lado,
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estes locais situam-se na área mais afectada pela difracção da agitação predominante dos quadrantes de
norte, diferenciando-se nesta característica da restante baía.

Figura 11 – Curvas granulométricas dos sedimentos da berma de praia.
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Figura 12 – Curvas granulométricas dos sedimentos da face de praia.

Para além de areia, os depósitos de praia podem incluir cascalheiras (CP – Desenho 1) formadas por seixos
bem rolados de rochas vulcânicas, concentrados em manchas bem localizadas (Fig. 13), principalmente a leste
da Calheta e preferencialmente associados à superfície deprimida de estruturas de deflação. Estes depósitos
podem estar associados a eventos de tempestade e ao desmantelamento de níveis conglomeráticos existentes
na parte mais baixa da praia, embora não seja claro se a sua mobilização é actual ou se representam a
exumação de um depósito antigo.
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Figura 13 – Depósito de cascalheira sobre areia de praia na região da Calheta.

As areias de praia assentam sobre, e recobrem parcialmente, uma unidade rochosa formada por eolianito
(ECL – Desenho 1) (unidade de “beach-rock” de Galopim de Carvalho & Brandão, 1991; cf. também Ferreira
Soares, 1973 e Moreira e Dantas, 1989) que forma uma plataforma de abrasão (Desenho 3), aflorante em
baixa-mar, em retalhos descontínuos, representada principalmente nos extremos da área em estudo (Fig. 14).
Na região da Calheta, os eolianitos são coroados por um depósito conglomerático interpretado como beach
rock (BR - Desenho 1) heterométrico, com elementos vulcânicos bem rolados de dimensão decimétrica a
métrica, embebidos em matriz calcarenítica muito bem consolidada (Fig. 15).
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Figura 14 – Plataforma de abrasão talhada em eolianito.

Figura 15 – Depósito conglomerático (beach rock) sobre eolianito na região da Calheta.

Independentemente da sua origem, os materiais que preenchem a planície costeira correspondem a depósitos
certamente pouco espessos (de ordem métrica), a julgar (1) pelas cotas de afloramento do substrato eolianítico
junto à estrada (2) pelos afloramentos permanentes de eolianitos que emergem do sopé da aba barlavento da
duna frontal e na alta praia em diversos pontos da baía, e que também ocorrem como escolhos nos fundos
próximos da praia; (3) pela exposição frequente de substrato rochoso eolianítico na praia, imediatamente após
temporais mais violentos que rebaixam a cota da berma de cerca de 2 m.
Embora não representada na Carta Geológica de Portugal Ferreira e Neiva (1996), merece referência a
Prainha, praia de areia e cascalho, que ocasionalmente se acumula no extremo NE do Ilhéu da Cal (Fig. 16)
entre a Lajinha e a Pedra Branca.
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Figura 16 – Praia de areia e cascalho no extremo NE do Ilhéu da Cal.

2.4 Geomorfologia do Porto Santo e da plataforma insular
A morfologia da Ilha do Porto Santo resulta de condicionantes climáticas e da geologia dos aparelhos
vulcânicos que lhe deram origem. A ilha apresenta uma morfologia superficial bastante arrasada, com cotas
máximas nos “Picos”, que constituem relevos proeminentes (Fig. 17 e 18). Os Picos do Espigão, de Eiras, de
Bárbara Gomes, do Castelo, do Facho e de Juliana definem uma linha de festo de primeira ordem, arqueada e
côncava para SE, que determina acentuada assimetria entre as abas que drenam para a baía do Porto Santo
(52% da superfície), para norte (27%) e para leste (21%). O terço nordeste da Ilha mostra relevo vigoroso,
determinado pela abundância destes núcleos de dureza que também ocorrem na sua extremidade poente,
embora localizados e com menor expressão superficial. Entre estes dois sistemas orográficos define-se uma
região central, com formas e declives adoçados. No seu conjunto, estas características morfológicas impõem
ao Porto Santo uma morfologia em colo, ou sela, assimétrica.
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Figura 17 - Localização e cotas dos relevos mais importantes da Ilha do Porto Santo
(adaptado de Galopim de Carvalho & Brandão, 1991). A azul representa-se uma linha de festo de 1ª ordem.
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Figura 18 – Ilha do Porto Santo. A – Relevos da região nordeste. B – Região aplanada central (em primeiro plano) e
relevos da região nordeste (ao fundo). C – Baía do Porto Santo e relevos da extremidade poente (ao fundo).

Os Picos correspondem a relevos muito vigorosos definidos em unidades vulcanoestratigráficas distintas e
coincidem com afloramentos rochosos escassamente meteorizados (chaminés, escoadas, diques),
frequentemente escarpados e, na sua região apical e nas vertentes de maior declive, o escoamento é difuso
devido a uma cobertura de alteração inexistente ou incipiente. Nas faldas, a rede de drenagem é de alta
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densidade, consequente e radial quando estruturada, e inclui nos tributários de primeira ordem uma rede
desorganizada, também consequente, de barrancos (Fig. 19 e 20) que localmente chega a reproduzir a
morfologia de badlands.
A região central da ilha desenvolve-se sobre materiais vulcânicos não soldados, de escoada ou queda,
brandos, frequentemente alterados para massas argilosas, e ainda por rochas sedimentares móveis e
consolidadas (areias e arenitos calcários). O fraco vigor do relevo, associado a elevada permeabildade da
cobertura arenosa, impõem um padrão de ecoamento superficial dendrítico, mas de baixa densidade. Parte
dos canais e barrancos consequentes tornam-se cegos e influentes quando encontram a cobertura permeável
a jusante. As linhas de água - mesmo as mais importantes, como as ribeiras do Tanque, do Cochino e do
Salgado - são temporárias, assegurando um regime de escoamento torrencial e muito intenso. Os seus leitos
são largos, com fundo arenoso ou cascalhento e vertentes marginais abruptas ou escarpadas, semelhantes
aos oueds dos desertos, reflectindo a condicionante climática ao desenvolvimento de erosão areolar. Os
entalhes de arregueiramento e abarrancamento são tributários frequentes destas e outras linhas de água, bem
como de alguns pontos da faixa costeira.

Figura 19 - Barranco em vulcanoclastos submarinos na encosta sul do Pico de Ana Ferreira.
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Figura 20 – Barrancos na vertente SE do Cabeço do Zimbralinho (ponta SW da Ilha).

O Porto Santo apresenta assimetria morfológica pronunciada do litoral e da plataforma insular adjacente. A
linha de costa é muito recortada e alcantilada a oriente, norte e ocidente, com arribas talhadas em rochas
vulcânicas ocupando cerca de 3/4 do seu comprimento e contendo raras praias encaixadas. O litoral virado a
sudeste é baixo e arenoso, formando uma ampla baía (Baía do Porto Santo – Fig. 21), constituída por praia
com cerca de 9 km de extensão e campo dunar associado.
Os ilhéus, tal como os “Picos” da Ilha do Porto Santo, coincidem com afloramentos rochosos e são verdadeiros
núcleos de resistência à erosão. Testemunham uma maior extensão ocupada no passado pela parte emersa
do aparelho e relevo vulcânico primitivos. A morfologia regional dos fundos submarinos que envolvem Porto
Santo confirma esta interpetação (Fig. 3): as ilhas assentam sobre plataforma submarina muito arrasada, de
configuração abaulada para cima e que se prolonga substancialmente para norte por duas pontas contendo
baixios a profundidades muito pequenas; a região mais interna desta plataforma pode ser definida pela
batimétrica dos 50 m, que envolve a totalidade dos elementos emersos da ilha e ilhéus, na região sul, e
aqueles baixios, a norte, e desce suavemente até à isóbata dos 100 m, a qual define grosso modo o seu
perímetro; este limite mostra-se algo boleado e passa para o exterior a vertentes abruptas que se prolongam
para lá dos 1000 m de profundidade; a região superior destas vertentes apresenta-se indentada por amplos
vales submarinos cujas cabeceiras mordem e perturbam o bordo da plataforma insular.
2.5 Geomorfologia da área em estudo
No âmbito do presente trabalho cartografaram-se as principais unidades geomorfológicas da área abrangida
pelo estudo (Desenho 3 e Anexo V). Do ponto de vista geomorfológico a área de estudo deve ser enquadrada
no contínuo formado pela zona costeira sul da Ilha do Porto Santo. Esta zona é geralmente baixa, com cotas
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inferiores a 12 m, e situa-se entre o mar e a estrada marginal (Fig. 21). Tem largura e complexidade
morfológica variáveis e suporta diferentes tipos e densidades de ocupação. Em termos gerais, é composta por
uma planície costeira situada entre a estrada e a aba sotavento da duna frontal, e por um cordão marginal
activo (sistema de praia-duna) que a separa do oceano. Entre a Ponta da Calheta e o Cabeço da Ponta e mais
a leste, na região da Quinta do Ribeiro Salgado, este cordão inclui um degrau formado por rocha eolianítica
consolidada (ARS, Desenho 3) separando a duna da praia e, do lado do mar, uma plataforma de abrasão (PA,
Desenho 3).
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Figura 21 – Redução da Carta Militar do Porto Santo (SCE).
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Entre o porto de abrigo e o cais de Vila Baleira, a faixa costeira reduz-se a uma praia estreita (<20 m) com
perfil reflectivo (Fig. 22), constituído por uma face de praia inclinada que se articula por vezes numa berma
vestigial. A berma liga-se a um aparelho dunar em erosão ou termina de encontro a protecções aderentes ou
edificados (Fig. 22). Ocasionalmente observam-se acumulações de balastros bem rolados (Fig. 23).
Imediatamente a poente do porto de abrigo, observa-se uma praia de difracção, com largura da ordem de 50
m, sustentada pelo esporão a poente do porto. Para nascente do porto, ocorre outra praia de difracção (com
20 m de largura), arenosa no encosto ao molhe, e de rebolo heterométrico para leste que se encosta a uma
arriba alta, talhada em depósitos de vertente, em erosão.

Figura 22 – Vistas para NE da praia do Porto Santo, entre o pontão de Vila Baleira e o porto.
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Figura 23 – Acumulação de balastros no troço da praia do Porto Santo entre o pontão de Vila Baleira e o porto.

Para poente de Vila Baleira e até ao Hotel Luamar, o perfil transversal torna-se mais complexo e, para terra do
sistema de praia-duna, ocorrem vários elementos morfológicos no espaço da planície costeira, organizados em
bandas descontínuas e alongadas sub-paralelamente à linha de costa (Desenho 3).
A praia (P – Desenho 3) é constituída por uma face com inclinação de 6-8º (1:7-1:10) e por uma ou duas
bermas sub-horizontais, que, colectivamente, ocupam extensão variável entre 25 e 75 m (Fig. 24). A berma
mais alta pode mostrar sintomas de eolização. Esta configuração pode ser perturbada por eventos de alta
energia e a recuperação morfológica e volumétrica que lhes sucede é marcada pela definição e persistência de
um dispositivo de lomba-canal (Fig. 25) que, 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.
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Figura 24 – Aspecto da praia do Porto Santo entre o pontão de Vila Baleira e o Cabeço da Ponta.

Figura 25 – Perfil lomba-canal na praia do Porto Santo entre o pontão de Vila Baleira e o Cabeço da Ponta.
A – Vista aérea. B – Foto de terreno.
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A duna frontal activa (DF – Desenho 3) é quase sempre constituída por um corpo singular, com cotas apicais
de 8-10 m (ZH). A aba barlavento apresenta-se muito inclinada (28º a 36º) e pode ter sinais de avalanche junto
à crista, indiciando instabilidade. A vegetação, quando presente, ocupa os 2/3 superiores desta vertente, que
apresenta traçado linear ou côncavo e grada progressivamente para a berma eolizada. Regra geral, não se
encontram dunas embrionárias nem vegetação pioneira, sugerindo reactivação marinha episódica e eficiente
da alta praia. A aba sotavento é habitualmente vegetada mas pontuada por manchas de deflação, tendo-se
observado algumas evidências de escorrência de areias para a sua base. A inclinação desta superfície é
invulgarmente forte pelo que o cordão se apresenta, regra geral, quase simétrico em secção transversal. O
sopé da vertente sotavento da duna pode encontrar-se muito perturbado por actividade antrópica associada ao
cultivo da vinha (Fig. 26), hoje quase abandonado. Esta perturbação traduz-se nomeadamente por
regularização do talude natural, pela construção de muros de pedra solta formando uma estrutura em “favos” e
pela implantação de corta-ventos em caniço que obliteraram o contorno original do sopé da duna (Fig. 27).

Figura 26 – Cultivo da vinha na aba sotavento da duna frontal da Ilha do Porto Santo.
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Figura 27 – Corta-vento em caniço no sopé da duna frontal da Ilha do Porto Santo.

Não foram observados sintomas de galgamento ao longo do cordão dunar frontal mas existem corredores
eólicos incipientes naturais; em locais de grande actividade antrópica estes corredores adquirem maior
expressão e sulcam intensamente o edifício dunar. Duas estruturas de deflação de contorno parabólico
merecem destaque: uma, localiza-se 100 m a leste do acesso do Hotel Pestana à praia (Desenho 3); a
segunda, de muito maior dimensão, representa a cicatriz de uma antiga exploração de areia localizada 250 m
a E do hotel Luamar (Fig. 28). Em ambos os casos ocorreu significativa remodelação da duna frontal; no
segundo caso, implicou a deflação da berma alta até à exposição de um nível de seixos basal e recuo de uma
frente quase parabólica do edifício frontal que remobilizou, recobriu e se amalgamou com a segunda duna,
estrangulando a depressão interdunar.
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Figura 28 – Estrutura de deflacção eólica a leste do Hotel Luamar.

A segunda duna (SD - Desenho 3) é um corpo arenoso alongado sub-paralelamente à costa e à duna frontal,
da qual está separado por uma depressão interdunar (DI – Desenho 3) bem conservada (Fig. 29), produzindo
uma morfologia de crista/cava (ridge and swale). Nas vizinhanças do Hotel Luamar, a perturbação introduzida
pela deflacção eólica, conduziu à soldadura da duna frontal com a segunda duna, não se distinguindo uma da
outra.

Duna frontal
Segunda duna

Depressão interdunar

Figura 29 – Corpos dunares (duna frontal e segunda duna) separados por depressão interdunar.

A depressão interdunar apresenta fundo plano e cotas semelhantes à da berma de praia. A segunda duna e a
depressão interdunar representam antigos sistemas de praia/duna frontal localizados numa posição mais
interior do que o seu equivalente actual. A segunda duna apresenta-se muito degradada em grande parte
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devido à sua utilização para fins agrícolas, piorando de modo geral o seu estado de conservação de NE para
SW e do mar para terra; as suas abas mais inclinadas foram aproveitadas e afeiçoadas para limites de
propriedade.
A planície costeira, com largura variável entre 120 m perto do Hotel Luamar e 450 m na Quinta do Ribeiro
Salgado, é a unidade morfológica de cartografia mais difícil; para tal contribui a sobreposição de diferentes
elementos morfogenéticos e o elevado grau de artificialização, essencialmente resultante da exploração
agrícola, e, mais recentemente, da construção, a que se adiciona o esbatimento das formas pela erosão
natural. Nos dois terços mais interiores desta planície costeira, numa faixa sub-paralela ao litoral, que
corresponde a terrenos coluviais e de alteração dos eolianitos, o relevo é muito esbatido e a superfície desce
muito suavemente em direcção ao mar, com declive regular e pouco acentuado (3 a 4%) – Rampa (R Desenho 3). A passagem à faixa mais exterior é geralmente feita por uma ruptura de declive acentuada,
localmente afeiçoada, revestida e aproveitada para divisão de propriedade; a poente, este limite coincide com
o testemunho densamente vegetado de uma duna alongada (Terceira duna TD– Desenho 3) mais antiga e
muito degradada do ponto de vista morfológico e actualmente integralmente ocupada pelo Colombos’ Resort.
A rampa confina para o lado do mar com uma região aplanada, horizontal ou muito ligeiramente inclinada para
SE, facilitando o encharcamento e a formação de pequenas lagoas – Depressão axial (DA - Desenho 3).
Para poente do Hotel Luamar, entre o Cabeço da Ponta e a Ponta da Calheta, repete-se a organização
morfológica acima descrita, no que se refere à rampa e depressão axial.
A segunda duna está aqui muito mal definida morfologicamente; na maior parte da sua extensão, reduz-se a
um prolongamento para N da aba sotavento da duna frontal, da qual está separada por um acanalamento sem
expressão cartográfica (Desenho 3). Apenas na região da Calheta se observou a depressão interdunar, cujo
fundo é definido em afloramento rochoso eolianítico com crostas calcárias (Fig. 30) e uma melhor definição da
segunda duna; aqui, é igualmente perceptível a mobilidade deste corpo dunar mais interno, através da
escorrência de areias ao longo da aba sotavento (com afogamento de vegetação e de corta-ventos) e
deslocamento do edifício dunar levando ao descalce e ruína de muros (Fig. 31).
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Figura 30 –Depressão interdunar expondo crostas calcárias na região da Calheta.

Figura 31 – Muro deformado, “descalço” e parcialmente arruinado pela movimentação eólica da segunda duna.
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A duna frontal, onde confina com a praia, apresenta localmente sintomas de escarpamento e reactivação pelas
ondas na face virada ao mar. A sua largura é da ordem de 25 a 80 m (Desenho 3) e as cotas apicais variam
entre 8 e 15 m, apresentando, como no sector anterior, faces barlavento e sotavento quase simétricas e muito
inclinadas. É perturbada na região da Calheta por uma estrutura de deflação eólica de grandes dimensões
associada à exploração de areias e ainda pela cicatriz de outro antigo areeiro em forma de depressão fechada
(Fig. 32) (Desenho 3).

Figura 32 – Grande estrutura de deflação eólica na região da Calheta.

Em mais de metade da extensão deste segmento litoral, a duna frontal é separada da praia por um
afloramento rochoso supratidal (ARS, Desenho 3, Fig. 33), modelado em socalco que emerge da duna e
termina do lado do mar por escarpa activa. Apresenta sintomas de carsificação e corrasão eólica (Fig. 34),
cotas de 6 a 8 m, largura entre 20 e 30 m, inclina ligeiramente para sul e é por vezes revestido por seixos
maioritariamente basálticos, achatados, rolados e organizados em manchas descontínuas (Fig. 35);
ocasionalmente observa-se uma morfologia reticulada nesta superfície, definida por paredes poligonais que
delimitam pequenas bacias contendo acumulações de seixos, cuja organização e dimensões são semelhantes
aos análogos observáveis na plataforma de abrasão actual. A escarpa que constitui o bordo exterior desta
plataforma (Fig. 33), pode definir um ressalto quase vertical superior a 2 m e que adoça para NE.
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Escarpa
Socalco

Duna

Figura 33 – Socalco em eolianito entre a duna e a praia.

praia
escarpa

socalco

Figura 34 – Socalco em eolianito carsificado e com crostas calcárias.
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Figura 35 – Socalco em eolianito recoberto por balastros.

Tal como no troço anteriormente descrito, a praia é reflectiva e constituída por uma face com inclinação de 6-8º
(1:7-1:10) e por uma ou eventualmente duas bermas sub-horizontais, que, colectivamente, ocupam extensão
variável entre 35 e 90 m. A berma mais alta pode mostrar sintomas de eolização (Fig. 36). Também aqui se
observa um dispositivo de lomba-canal em épocas de recuperação morfológica e volumétrica da praia (Fig. 37)
sucedendo a eventos de alta energia (Fig. 38), igualmente persistente durante diversas semanas. Perto da
Ponta da Calheta, a praia adquire características mais dissipativas, incluindo redução do declive da face de
praia.

Figura 36 – Marcas de ondulação produzidas pelo vento na berma alta.
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Canal

Lomba

Figura 37 – Perfil lomba-canal na praia do Porto Santo (Calheta).

Figura 38 – Escarpa de erosão por tempestade (Junho 2008).

A margem exterior da praia arenosa assenta sobre plataforma rochosa de abrasão (Fig. 36, PA - Desenho 3)
que se prolonga para o domínio submarino (veja-se a este respeito Moreira e Dantas, 1989). Modelada em
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eolianito e “beach-rock” conglomerático (Fig. 14, 15 e 37), a plataforma apresenta numerosas formas típicas de
carso marinho, como “ninhos de abelha”, regueiras, cúpulas de bioerosão, marmitas, superfícies polidas por
corrasão, e charcas poligonais, aprisionando seixos heterométricos mas bem rolados de rochas vulcânicas e
de eolianito (Fig. 39).

Figura 39 – Forma de erosão (marmita) na plataforma de abrasão.

3 HIDROGEOLOGIA
3.1 Caracterização climática da Ilha do Porto Santo
3.1.1 Introdução
O clima observado numa determinada região depende de factores gerais relacionados com a sua localização
geográfica e de factores locais ou regionais condicionados, essencialmente, pela altitude e orientação do
relevo.
O Arquipélago da Madeira situa-se na região subtropical e o estado do tempo durante o ano é mais
nitidamente influenciado pelos anticiclones continentais do noroeste da África e da Europa Ocidental do que
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pelo anticiclone subtropical do Hemisfério Norte (anticiclone dos Açores) e mais raramente pela superfície
frontal polar que pode descer até à latitude dos Açores. Da influência daqueles anticiclones depende a
possibilidade da região da Madeira ser atingida pelos sistemas frontais do Atlântico-Norte e pelas depressões
que se formam no Atlântico, na Península e no Noroeste da África (Machado, 1984).
Em geral, o arquipélago da Madeira apresenta um clima ameno, tanto no Inverno como no Verão, excepto nas
zonas mais elevadas onde se observam as temperaturas mais baixas. O efeito moderador do mar faz-se sentir
na reduzida amplitude térmica observada nas ilhas. Durante o Inverno, quando alguns sistemas
depressionários descem até à latitude do Arquipélago podem originar precipitações abundantes. Predominam
os ventos com rumo do quadrante Norte (Santos e Aguiar, 2006).
No entanto, as grandes diferenças geomorfológicas verificadas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo têm
reflexo no clima observado em cada uma destas ilhas. Na Madeira encontram-se muitos microclimas
relacionados com o seu relevo complexo. As encostas, frequentemente de grande inclinação, originam uma
alternância entre zonas de sombra e zonas com exposição solar elevada. A topografia, com altitudes muito
elevadas e orientadas perpendicularmente à direcção predominante do vento, favorece a ocorrência de
precipitação orográfica, tornando as zonas mais altas da ilha muito húmidas e abundantes em recursos
hídricos. Em contraste, a Ilha do Porto Santo, apesar de afectada pelos mesmos sistemas meteorológicos, é
muito mais seca, devido à sua altitude média mais baixa.
A caracterização do clima do Porto Santo foi efectuada com base nas normais climatológicas do período 19611990 (IM, 1961-1990), observadas na única estação meteorológica existente na ilha - Porto Santo/Aeroporto cedidas pelo Instituto de Meteorologia (Tabelas IX, X e XI, em Anexo).
3.1.2 Precipitação
A precipitação anual média na estação Porto Santo/Aeroporto é de 386 mm. A variação espacial da
precipitação na ilha é muito pouco relevante, sendo máxima na zona do aeroporto e mínima no Pedregal
(PRAM, 2003) (Fig. 40), pelo que se consideram os dados registados na estação meteorológica
representativos da globalidade da ilha.
A variação temporal é acentuada, verificando-se que 80% da precipitação ocorre entre Outubro e Março (Fig.
41), sendo o mês mais pluvioso Dezembro (59.4 mm) e o de menor precipitação Julho (3.1 mm).
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Figura 40 – Distribuição espacial da precipitação anual média para a Ilha do Porto Santo (PRAM, 2003).

Figura 41 – Distribuição da precipitação mensal média na Ilha do Porto Santo (Aeroporto).

A precipitação distribui-se, em média, por 194 dias durante o ano (53%), dos quais 120 dias são de
precipitação ligeira (≥ 0.1 mm), 65 dias são de precipitação moderada (≥ 1 mm) e 9 dias são de precipitação
elevada, superior a 10 mm. A precipitação máxima diária observada foi de 78.5 mm em Outubro. Estas
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precipitações intensas que praticamente duplicam a precipitação mensal média nos meses mais chuvosos
adquirem um particular significado no Porto Santo pela erosão que originam, uma vez que o solo se encontra
quase desprovido de vegetação. São bem visíveis os ravinamentos provocados pelas chuvadas intensas (Fig.
19, 20, 42), existindo mais de uma centena de estruturas de correcção torrencial (Fig. 43), instaladas nos
principais cursos de água da ilha - não existem rios no Porto Santo, os cursos de água são ribeiros de carácter
torrencial que asseguram o escoamento ocasional, por vezes muito energético mas sempre breve, após as
maiores chuvadas que ocorrem de Outubro até Março.

Figura 42 – Ravinamentos na Ilha do Porto Santo.

Figura 43 – Diques de correcção torrencial.
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Os diques ou barragens de correcção torrencial construídos nos ribeiros, têm o objectivo de diminuir a
velocidade do escoamento, minimizar a erosão hídrica do solo e evitar os eventuais desastres causados pelas
cheias.
A queda de granizo é um fenómeno muito pouco frequente ocorrendo, em média, 0.4 dias por ano, deixando a
praia coberta de branco (Fig. 44).

Figura 44 – Praia do Porto Santo coberta por granizo (PRAM, 2003).

3.1.3 Temperatura do ar
A temperatura média no Porto Santo (Aeroporto) é de 18.4 °C. Agosto é o mês mais quente com 22.3 °C e
Fevereiro o mês mais frio com 15.4 °C, sendo a amplitude térmica de 6.9 °C (Fig. 45). Aqui, o efeito de Foehn
que ocorre na encosta Sul da ilha da Madeira, devido à orografia, não se verifica.
A temperatura máxima absoluta observada foi de 35.3 °C no mês de Agosto e a mínima absoluta de 6.4 °C
registou-se em Fevereiro. Não foram em média observados dias com temperaturas do ar negativas enquanto
os dias com temperaturas superiores a 25 °C são frequentes sobretudo em Agosto e Setembro, em que se
observam 11 e 10.5 dias respectivamente.
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Figura 45 – Distribuição da temperatura mensal média na Ilha do Porto Santo (Aeroporto).

3.1.4 Vento
No Porto Santo os ventos do quadrante Norte são fortemente dominantes (64%), com a direcção Norte a
contribuir com 37% das ocorrências: o vento no Porto Santo é aproximadamente representativo do vento sobre
o mar, ou seja, do vento à escala sinóptica que incide sobre a orografia da Madeira (Santos e Aguiar, 2006).
A velocidade média do vento no Porto Santo é elevada, com intensidades próximas de 20 km/h, devido ao
escoamento ser pouco afectado por efeitos topográficos.
Os ventos do rumo SW são os menos frequentes (2%) e os do rumo SE os menos intensos com velocidades
médias de 15 km/h. As calmas representam 5% das ocorrências.
3.1.5 Insolação e nebulosidade
A insolação, intervalo de tempo de sol descoberto, pode exprimir-se em horas ou em percentagem (quociente
entre a insolação observada e a insolação máxima possível nesse local, dada por tabelas astronómicas).
O ciclo anual da insolação para o Porto Santo está representado na figura 46. A insolação mensal média tem
uma distribuição bimodal ao longo de todo o ano, com máximo em Agosto (245 h e 60%), sendo Dezembro o
mês com menos horas de sol (132 h o que corresponde a 43%). O Porto Santo totaliza anualmente apenas 2
242 h de sol.
A nebulosidade total média distribui-se de forma regular ao longo de todo o ano, seja às 9 h, às 15 h ou às 21
h, com valores entre 6/10 e 7/10, à excepção dos meses de Agosto e Setembro com uma e duas observações
de 5/10, respectivamente.
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Figura 46 – Distribuição da insolação mensal média na Ilha do Porto Santo (Aeroporto).

3.1.6 Evaporação
A evaporação tem um papel muito importante na manutenção do teor de humidade do solo, contribuindo, em
grande parte, para a aridez verificada no Porto Santo. A evaporação mensal média encontra-se representada
na figura 47, atingindo o valor máximo no mês de Agosto (167.4 mm) com um total anual de 1 723 mm.

Figura 47 – Distribuição da evaporação mensal média na Ilha do Porto Santo (Aeroporto).

3.1.7 Classificação climática
A - Classificação do clima feita com base em critérios tradicionais (temperatura, amplitude média da variação
anual da temperatura do ar, humidade relativa e precipitação):
De acordo com a temperatura média anual (T) os climas classificam-se em:
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•

Quente, se T for superior a 20 °C;

•

Temperado, se T for superior a 10 °C e inferior a 20 °C;

•

Frio, se T for superior a 0 °C e inferior a 10 °C;

•

Glacial, se T for inferior a 0 °C.

Os dados fornecidos pelo IM indicam que T no Porto Santo é 18.4 °C, donde se conclui estarmos perante um
clima Temperado.
Em relação à amplitude média da variação anual da temperatura do ar ΔT (diferença das temperaturas médias
do ar no mês mais quente e no mês mais frio):
•

Continental, se ΔT for superior a 20 °C;

•

Moderado, se ΔT for superior a 10 °C e inferior 20 °C;

•

Oceânico, se ΔT for inferior a 10 °C.

O Porto Santo classifica-se como Oceânico, pois ΔT é 6.9 °C.
Quanto à humidade relativa média do ar (U), classificam-se em:
•

Muito seco, se U for inferior a 55%;

•

Seco, se U for superior a 55%, mas inferior a 75%;

•

Húmido, se U for superior a 75%, mas inferior 90%;

•

Muito húmido, se U for superior a 90%.

De acordo com os dados fornecidos pelo IM (U=74%), verificamos estar em presença de um clima Seco.
O clima de um local, ou de uma região, diz-se, quanto ao valor médio no ano da quantidade de precipitação R:
•

Desértico, se R for inferior a 125 mm/ano;

•

Árido, se R for superior a 125 mas inferior a 250 mm/ano;

•

Semi-árido, se R for superior a 250 mas inferior a 500 mm/ano;

•

Moderadamente chuvoso, se R for superior a 500 mas inferior a 1000 mm/ano;

•

Chuvoso, se R for superior 1000 mas inferior a 2000 mm/ano;

•

Excessivamente chuvoso, se R for superior a 2000 mm/ano.

Estamos, pois, perante uma zona semi-árida, uma vez que R = 386 mm/ano.
B - A classificação de Köppen é uma classificação quantitativa que se baseia nos valores médios da
temperatura do ar, da quantidade de precipitação e na distribuição correlacionada destes dois elementos
climáticos pelos meses do ano. Adapta-se bastante bem aos factos da paisagem geográfica e aos aspectos do
revestimento vegetal da superfície do globo, dispondo de uma nomenclatura que permite descrever a maior
parte das formas climáticas por grupos de três ou quatro símbolos (Ferreira, 1955).
Nesta classificação, o clima do Porto Santo é da forma BSs: clima seco de estepe com a estação seca de
Verão.
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C - A classificação de Thornthwaite e Mather engloba elementos meteorológicos complexos calculados a partir
da simulação do balanço hídrico.
Após a quantificação dos índices propostos por aqueles autores, Índice de Aridez, Ia = 60%; Índice de
Humidade, Iu= 0%; Índice Hídrico, Ih= -36%; e Eficiência Térmica, Et= 36%, o clima do Porto Santo classificase da forma D B'3 da', o que significa que é um clima semi-árido (índice hídrico entre -20 e -40%), mesotérmico
(evapotranspiração potencial elevada, da ordem dos 900 mm), com índice de humidade entre 0 e 10% (com
excesso de água nulo no ano) e pequena ou nula eficiência térmica no Verão.
3.2 Caracterização e disponibilidades dos recursos hídricos do Porto Santo
Foram muitos os estudos elaborados desde o início da década de 50 com o objectivo de avaliar as
potencialidades hídricas da Ilha do Porto Santo, tendo todos chegado à mesma conclusão: no Porto Santo
existe uma escassez crónica de água!
3.2.1 Recursos Hídricos Subterrâneos
Os ambientes insulares vulcânicos, categoria na qual o Porto Santo se inclui, são, na maioria dos casos, meios
caracterizados por grande heterogeneidade petrológica, de modos de jazida, de estrutura e grau de alteração
dos seus materiais, que vão, desde as rochas vulcânicas, provenientes das actividades efusivas e explosivas,
submarinas e subaéreas, a rochas intusivas, depósitos sedimentares e paleossolos, entre os mais importantes
(ver item Geologia).
A diversidade de formações que constituem as ilhas vulcânicos, caracterizadas pelos mais variados
parâmetros hidrodinâmicos, conferem ao meio vulcânico um carácter altamente heterogéneo e anisótropo,
razão pela qual se torna praticamente impossível definir um modelo global de escoamento subterrâneo que
represente a circulação num meio insular vulcânico.
As potencialidades dos recursos hídricos subterrâneos são muito reduzidas em virtude da ocorrência de
condições climáticas e litológicas desfavoráveis ao processo de recarga, não permitindo a existência de
aquíferos importantes. Com efeito, as litologias dominantes, essencialmente basálticas, encontram-se
muitíssimo alteradas nas áreas de menor cota, o que implica a não existência de aquíferos com alguma
importância.
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A alteração, predominantemente argilosa, torna os materiais geológicos impermeáveis. Nestas circunstâncias
apenas as zonas de fracturação não preenchida por argilas e as estruturas filoneanas quando fracturadas e
não alteradas, podem constituir reservatórios de água subterrânea de capacidades muito limitadas. A provar
este tipo de comportamento existem, disseminadas pela ilha, um número significativo de nascentes as quais
têm caudais quase insignificantes e em muitos casos são temporárias.
As formações sedimentares, devido à sua fraca e irregular espessura e à heterogeneidade litológica, não se
podem considerar aquíferos; quando muito, podem funcionar como aquitardos das formações geológicas
subjacentes.
A existência de uma densa rede filoneana com um comportamento hidrogeológico muito diversificado complica
bastante as condições hidrogeológicas, que em certos locais parecem ser favoráveis mas onde não existe
continuidade hidraúlica.
Da análise do comportamento hidrogeológico das formações geológicas existentes no Porto Santo, Duarte
(1994, 1998) definiu, de acordo com a sua permeabilidade, duas grandes zonas principais (Fig. 48):
a) Aquíferos pouco produtivos ou eventualmente de boa produtividade em zonas muito localizadas, com
permeabilidade fraca a muito fraca: englobam as formações sedimentares como os calcarenitos e as areias de
duna e de praia.
A cobertura calcoarenítica ocupa uma extensa área na zona central da ilha com uma espessura média de
cerca 10 m, que diminui de norte para sul. Embora apresente uma porosidade que pode atingir os 35 a 40%
em função do grau de cimentação, a permeabilidade poderá classificar-se como baixa a média pela maior ou
menor presença de níveis argilosos e granulometria do material constituinte. No entanto, a área de ocorrência
dos calcoarenitos é também uma região sujeita ao efeito “salinizante” das neblinas de norte, pelo que as águas
subterrâneas são fortemente influenciadas por estas neblinas, apresentando valores de 500 mg/l de cloretos.
Seja como for, o caudal do conjunto total das captações, precisamente nestas formações mais favoráveis,
demonstra as fracas potencialidades da ilha em águas subterrâneas.
Lobo Ferreira et al. (1981) indicam permeabilidades entre 10 -6 e 10-5 m/s o que não as permite classificar como
aquíferos importantes, funcionando apenas como recarga das formações vulcânicas subjacentes, tanto mais
que o nível aquífero se encontra na maior parte dos casos abaixo da cobertura calcoarenítica. Assim,
considerando a pequena espessura destas formações sedimentares, a variação espacial da permeabilidade e
a sua localização em zonas não saturadas, não serão classificadas como verdadeiros aquíferos.
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Quanto às areias de duna e da praia, têm permeabilidades mais elevadas, enquanto os depósitos aluvionares
e coluvionares, devido à elevada percentagem de finos e argilas, deverão ter uma diminuta porosidade eficaz.
b) Aquicludo ou região sem água subterrânea apreciável, mesmo em profundidade, com permeabilidade
extremamente reduzida: inclui as rochas vulcânicas fracturadas com baixa a reduzida permeabilidade e as
rochas vulcânicas muito argilosas praticamente impermeáveis.
As rochas vulcânicas fracturadas são constituídas essencialmente por basaltos e riolitos, apresentam
permeabilidade do tipo “em grande”, e correspondem aos afloramentos eruptivos menos meteorizados; estão
assim cartografados: a mancha de basaltos e andesitos de Pico Ana Ferreira, a mancha de basaltos, andesitos
e tufos vulcânicos do litoral NW da ilha, entre a Ponta da Calheta e para lá da Ponta da Fonte da Areia, na
bordadura com o extremo NE dos eolianitos; os cabeços mais elevados na bordadura litoral entre a Ponta das
Amaziadas e Focinho do Forte englobando tufos vulcânicos, riolitos e traquitos e alguns basaltos e andesitos;
a vertente SW do Pico dos Maçaricos desde a Ponta da Galé, no sector acima dos depósitos de vertente,
englobando as brechas vulcânicas, basaltos e andesitos e escórias basálticas do topo destes picos; as
formações basálticas, os afloramentos de maior cota de tufos vulcânicos que constituem as zonas altas do
Pico do Facho ao Pico da Juliana; a região do Pico do Castelo-zona de nascente do Ribeiro do Atalho
incluindo as zonas altas dos cabeços constituídos por afloramentos riolíticos/traquíticos, os tufos vulcânicos
das zonas altas do Pico do Castelo e parte da mancha de basaltos e andesitos que se estende desde o Pico
do Facho.
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Figura 48 – Hidrologia subterrânea da Ilha do Porto Santo (Duarte, 1994).

As rochas vulcânicas alteradas para materiais praticamente impermeáveis incluem rochas piroclásticas
alteradas para materiais de natureza argilosa bem como outras rochas vulcânicas completamente alteradas,
em grande parte, para bentonite. A maior parte da superfície da ilha é constituída por estas formações
impermeáveis, assumindo maior significado na zona nordeste.
Uma ressalva particular deve ser feita para a rede filoneana que se comporta por vezes como drenante e
outras vezes como um conjunto de diques impermeáveis, compartimentando os aquíferos subterrâneos.
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Exploração de aguas subterrâneas
A área com melhor aptidão aquífera situa-se na zona central da ilha e corresponde à cobertura das formações
sedimentares, sendo aqui onde se concentram as captações mais produtivas da região. A qualidade química
destas águas poderá considerar-se, para esta ilha, como favorável, pois os teores em cloretos situam-se entre
284 e 800 mg/l.
A grande maioria das captações localizadas nas zonas nordeste e sudoeste são pouco importantes pois além
de baixas produtividades a água apresenta elevados teores de cloretos, chegando a atingir 5325 mg/l.
Os recursos hídricos subterrâneos são explorados através das seguintes captações:
Poços – Localizam-se ao longo das principais linhas de água, pois apresentam maiores probabilidades de
existência de um nível freático elevado subjacente e nas áreas correspondentes às planícies de nível de base
junto ao litoral sul (Fig. 49). Estas captações quando equipadas com sistemas elevatórios costumam ser
designadas por noras, já tendo estado, as mais importantes, integradas na rede de abastecimento público
como é o caso das noras Leacock, Júlio Santos, Língua de Vaca (Fig. 50), Heréus e Araújos, todas situadas
na bacia da Ribeira do Tanque. Actualmente, só duas destas captações são utilizadas, a nora Leacock (40
m3/d) e nora Araújo (86 m3/d) e apenas para rega. Por vezes, junto ao litoral, caso dos poços e noras da zona
de intervenção, apresentam as soleiras abaixo do nível do mar, verificando-se naturalmente fenómenos de
intrusão salina.
Foram identificados cerca de 20 poços e noras na área de intervenção do PU (Fig. 49), numerados de 1 a 15,
de 17 a 19, e de 22 a 24. No entanto, a sua extracção só deverá ser autorizada após terem sido efectuados
todos os ensaios necessários à definição do regime de exploração adequado, de modo a não potenciar a
intrusão marinha.
Uma vez que as noras, hoje praticamente em desuso, fazem parte da história dos aproveitamentos hídricos do
Porto Santo, recomenda-se que à semelhança do que foi feito na nora da Língua da Vaca (Fig. 50), outras
noras venham a ser recuperadas e posteriormente tornadas visitáveis, dado o elevado interesse sócio-cultural,
arquitectónico e turístico que possuem.
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Figura 49 – Localização de poços e noras na Ilha do Porto Santo (Lobo Ferreira et al., 1981).
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Figura 50 – Nora Língua de Vaca recuperada e visitável, situada na zona do aeroporto.

Furos – Foram efectuadas numerosas campanhas sondagens de pesquisa e eventual captação em 1967,
1974, 1977, 1978 e 1986, a grande maioria com resultados desfavoráveis, quer do ponto de vista quantitativo,
quer qualitativo (Fig. 51). No interior da área de intervenção situam-se os furos F28, na bacia da ribeira da
Ponta, SP5 e F29, na bacia do ribeiro Salgado e F30 na bacia do ribeiro Cochino. Actualmente, em utilização
no sistema público de rega, encontra-se apenas o furo localizado nas proximidades do Hotel do Porto Santo
(F30), com a produtividade de 192 m3/d e teor de cloretos de cerca de 400 mg/l.
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Figura 51 – Localização de furos de pesquisa de água na Ilha do Porto Santo (Lobo Ferreira et al., 1981).
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Galerias – Estas captações foram executadas para o aproveitamento e melhoria de algumas nascentes cuja
água depois de captada é conduzida para depósitos e, posteriormente bombeada para reservatórios. Existem
duas galerias com cerca de 500 m de extensão, uma na margem direita do Ribeiro Cochino (galeria C) e outra
nas proximidades da Senhora da Graça (galeria E), cujos teores em cloretos variam entre 2000 e 3000 mg/l
(Fig. 52). As galerias mais importantes destinavam-se ao abastecimento público, como é o caso do
Zimbralinho (galeria A), do Ribeiro Salgado (galeria B), do Ribeiro Cochino (galeria C), do Perregil e Fonte
Velha (galerias F). Na base de algumas noras foram executadas galerias, sendo a mais importante a que liga a
nora Língua de Vaca à nora de Heréus (galeria D). Actualmente o diminuto caudal das galerias B e C, situadas
nas bacias que atravessam a área de intervenção, do ribeiro Salgado e ribeiro Cochino, é apenas aproveitado
por privados.
Nascentes - Existem igualmente aproveitamentos de nascentes que se situam em contactos geológicos ou em
fracturas como é o caso da ribeira da Fontinha. A grande maioria são de carácter sazonal e as produtividades
são baixas, destinando-se à rega de privados e a abastecer pequenos fontanários (Fig. 52).
Existem várias pequenas nascentes de carácter sazonal que funcionam como descargas da água infiltrada no
topo do maciço e que ao atingir os níveis argilosos das vertentes são obrigadas a emergir. No entanto, o
inventário das 31 emergências existentes em toda a ilha, mostrou a produção total de 596 m 3/d o que prova as
precárias condições existentes, tanto nas formações sedimenteres como nas lávicas (Paradela, 1980).
A grande quantidade de nascentes não aproveitadas caracterizam-se por caudais extremamente baixos e pelo
facto da sua dispersão inviabilizar o seu aproveitamento para abastecimento público. Algumas destas
nascentes estão situadas nas cabeceiras de bacias que atravessam a área de intervenção nomeadamente nas
bacias do ribeiro do cabeço das Flores (nº5); do ribeiro do Serrado (nº6); do ribeiro do Lombo (nº7); no ribeiro
Salgado (nº9) e no ribeiro Cochino (nº 10, 11 e 12).
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Figura 52 – Localização de galerias e nascentes na Ilha do Porto Santo (Lobo Ferreira et al., 1981).
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Qualidade Química das Águas
Um outro aspecto francamente desfavorável para a utilização das águas subterrâneas tem a ver com a sua
qualidade. De um modo geral, trata-se de águas excessivamente mineralizadas, alcalinas, de fácies cloretada
sódica, podendo haver variações pontuais em função do tempo de residência e do tipo de formação geológica
onde circula.
De acordo com as análises mais recentes, efectuadas em 34 águas subterrâneas provenientes de nascentes,
furos e noras da Ilha do Porto Santo (Mottconsult e Mott MacDonald, 1996; boletins de análise de 2000 e 2001,
inéditos, arquivados na IGA – Investimentos e Gestão de Água, S.A.) podemos concluir que estas apresentam,
em geral, fraca qualidade para consumo humano (Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto). Os graves
problemas de poluição orgânica detectados até a década de 90, atribuídos ao elevado número de fossas
sépticas, tem vindo a ser ultrapassado com a implementação do sistema actual de drenagem de águas
residuais.
pH - Do ponto de vista físico-químico e em relação ao pH verifica-se que são todos superiores a 7.0, variando
de 7, na zona do Pico do Castelo, a 8.78, indicando portanto uma água alcalina.
O valor do pH de uma água destinada ao abastecimento público é um parâmetro importante pois influencia o
gosto da água e a eficácia de alguns tratamentos, como a cloragem, bem como o comportamento da água
relativamente à tubagem de distribuição. No que respeita à cloragem verifica-se que é mais fácil desinfectar as
águas de baixo pH (inferior a 7.2) do que aquelas em que pH ultrapassa 7.6. O cloro residual livre, numa
concentração de 0.05 mg/l, revela-se eficaz para a desinfecção da água com um tempo de contacto de 10
minutos, desde que o pH varie entre 7.0 e 8.5; para obter a mesma eficiência para um pH entre 8.0 e 9.0 é
necessário duplicar o tempo de reacção. Verifica-se assim que o pH das águas do Porto Santo não é favorável
do ponto de vista da desinfecção.
Por outro lado, o pH existente pode favorecer a formação de depósitos calcários, por elevação da temperatura
ou evaporação, o que é hidraulicamente inconveniente para o funcionamento das canalizações.
Condutividade eléctrica - Quanto aos valores de condutividade eléctrica das águas subterrâneas da Ilha do
Porto Santo variam entre 1 170 e 15 500 S/cm. Analisando os resultados medidos, verifica-se que
praticamente apenas na Fonte de Areia na nora Leacock se observam valores abaixo dos 2 500 µs/cm,
podendo pois considerar-se a água subterrânea da ilha como não utilizável para abastecimento público
segundo os critérios definidos na legislação em vigor.
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Cloretos - A análise dos teores em cloretos revelou que praticamente todas as águas da ilha são fortemente
cloretadas, com valores compreendidos entre 284 e 5 325 mg/l. Os teores limites para abastecimento público
referenciados pela Organização Mundial de Saúde são no máximo 200 mg/l, em condições normais, e 600
mg/l, em condições extremas.
Contribuem para esta situação a intrusão marinha, o facto de a circulação se dar preferencialmente nas rochas
eruptivas depositadas em meio submarino e a existência de aerossóis marinhos, os quais por acção da
evaporação existente na ilha tendem a aumentar a sua concentração em sais, nomeadamente em cloreto de
sódio.
Um dos problemas que se manifesta na exploração de aquíferos costeiros, relaciona-se com a intrusão
marinha. A existência de água salgada na formação aquífera subjacente ao fundo do mar provoca a formação
de uma zona de contacto entre a água doce, menos densa que se dirige para o mar e a água salgada, mais
densa. Esta zona de contacto designa-se por interface água doce–água salgada. Uma vez que se tratam de
fluídos miscíveis, a zona de contacto entre eles constitui uma zona de mistura causada por dispersão
hidrodinâmica. Em condições de não perturbação do aquífero costeiro mantém-se um estado de equilíbrio
regulado pelas componentes do balanço hídrico, com uma interface estacionária e um fluxo de água doce, por
cima desta, para o mar (PRAM, 2003).
Uma vez que a costa sul da ilha é constituída, na sua maior parte, por formações de tipo detrítico, porosas e
relativamente permeáveis, em contacto directo com o mar, não existindo barreiras naturais que impeçam a
intrusão marinha, este fenómeno começa a verificar-se logo que as condições hidráulicas sejam compatíveis
com o escoamento no sentido mar - terra. Admite-se assim que, do ponto de vista hidrogeológico, alguns dos
elevados teores de cloretos possam ser devidos a processos de intrusão marinha.
Os locais onde as águas subterrâneas apresentam características hidroquímicas mais favoráveis são as
captações (poços/nascentes) nos calcoarenitos, nomeadamente as captações da Fonte da Areia e a nora
Leacock onde, apesar de algumas insuficiências, é possível que apresentem características hidroquímicas
aceitáveis.
O teor excessivo de cloretos na água, para além de lhe comunicar um sabor desagradável, apresenta outros
inconvenientes, como por exemplo tornar a água imprópria para certos tipos de indústria e de agricultura, para
a alimentação de gado, e poder ainda originar a corrosão dos metais; no que respeita à saúde pública, quando
as concentrações não são muito elevadas, considera-se habitualmente não ser prejudicial; no entanto, se além
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de se tratar de uma água cloretada for também alcalina, como é o caso do Porto Santo, torna-se laxativa e
pode ser prejudicial para pessoas com deficiências cardiovasculares e renais.
O sabor de uma água cloretada é mais ou menos marcado consoante a existência de iões cálcio ou a
presença de iões cálcio e magnésio. No caso do Porto Santo, a predominância dos primeiros relativamente
aos segundos acentua desagradavelmente o sabor da água.
Potencialidades dos Recursos Hídricos Subterrâneos
Foram levados a efeito numerosos trabalhos de pesquisa e prospecção, através de reconhecimentos
geofísicos e de sondagens, em praticamente todos os locais que se mostravam promissores e tecnicamente
aconselhados nos estudos intervenientes na Ilha do Porto Santo.
A grande maioria dos resultados foram desfavoráveis, quer sob o ponto de vista quantitativo quer qualitativo,
não se afigurando possível a satisfação das necessidades do abastecimento de água potável, através da
exploração dos aquíferos.
Devido à sua constituição geológica e geomorfológica, à pequena área de recarga e às condições climáticas
presentes na Ilha do Porto Santo, podemos considerar que os seus recursos hídricos subterrâneos são
diminutos.
3.2.2 Recursos Hídricos Superficiais
No Porto Santo os valores anuais médios da precipitação variam entre 379 e 340 mm, com variação sazonal
elevada. Espacialmente a variação da precipitação é muito pouco relevante, sendo, no entanto, a zona do
Pedregal a menos chuvosa e a zona do Aeroporto a de maior precipitação, figura 40, (PRAM, 2003). Ainda de
acordo com o mesmo estudo a precipitação anual média ponderada, calculada para as 4 estações existentes
no Porto Santo (uma meteorológica e três postos udométricos), é de 355 mm.
Como já foi referido, não existem rios no Porto Santo, os cursos de água são ribeiros de carácter torrencial que
asseguram o escoamento ocasional, por vezes muito energético, mas sempre breve, após as maiores
chuvadas que ocorrem de Outubro até Março.
De acordo com Lobo Ferreira et al. (1981), entre 1963 e 1978, só cerca de 75 chuvadas provocaram
escoamento superficial, o que representa uma média de 5 chuvadas por ano. Considerando que cada chuvada
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tem a duração máxima de 1h nas principais bacias hidrográficas, pode-se admitir que em média, por ano, o
escoamento superficial se concentrará em 5 horas.
Os cursos de água mais importantes que drenam as principais bacias hidrográficas são o Ribeiro da Ponta, o
Ribeiro Salgado e Ribeiro Cochino, no maciço SW; o Ribeiro do Tanque, na zona central da ilha; e o Ribeiro da
Serra de Dentro e o Ribeiro do Calhau, no maciço NE. Existem valas para recolher o escoamento superficial
provocado pela escassa precipitação que cai na ilha, construídas a meia encosta para conduzirem o
escoamento a zonas de culturas ou a pequenas albufeiras de armazenamento de água para rega.
Algumas das pequenas linhas de água que correm para a costa virada a Sul, onde se inclui a zona de
intervenção, não chegam a atingir o litoral; a sua brusca interrupção na zona sub-litoral denuncia infiltração ao
atingir formações permeáveis. Durante as escavações para a construção dos empreendimentos, é provável
que algumas destas linhas de água possam vir a ser interceptadas, como aconteceu recentemente no conjunto
turístico Colombo´s Resort.
O escoamento anual médio superficial potencial total foi estimado numa altura de cerca de 12.3 mm (Lobo
Ferreira et al., 1981), o que corresponde a um volume de cerca de 500 000 m3, considerando a área total da
ilha 40.5 km2. Ainda de acordo com o mesmo estudo, a inexistência de registos de caudais e de alturas
hidrométricas na Ilha do Porto Santo implica que a avaliação das disponibilidades hídricas superficiais seja
efectuada unicamente com base em modelos matemáticos, cuja aferição e calibração não é, contudo, possível.
Evidencia-se, assim, a necessidade de proceder à instalação de escalas ou de descarregadores para medição
dos escoamentos nos principais ribeiros, valas e levadas, sem o que não será possível superar as limitações
da actual falta de dados hidrométricos.

3.3 Balanço hídrico global
Na sequência do balanço hídrico global para a Ilha do Porto Santo (Lobo Ferreira et al., 1981), efectuado com
base na avaliação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, constata-se que “cerca de 90% da
precipitação se perde por evapotranspiração do solo e plantas e que só uma pequena parcela de 4 ou 5%
corresponde a cada uma das outras duas variáveis: o escoamento superficial e a recarga profunda dos
aquíferos”.
Em termos de valores absolutos em ano médio e considerando a recarga fluvial de aquíferos de 20% (como o
escoamento se verifica predominantemente em regime torrencial, admitiu-se que o fundo dos ribeiros e ravinas
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não esteja colmatado por finos, permitindo alguma infiltração) o valor do escoamento superficial é de 12.3 mm,
o que corresponde a um volume de 500 000 m3 e a recarga total dos aquíferos 20 mm, o que corresponde a
810 000 m3.
Uma vez que para a totalidade da ilha os recursos hídricos potenciais totais (superficiais e subterrâneos) são
aproximadamente 32.3 mm (1 310 000 m3) e que as necessidades hídricas para o abastecimento urbano,
agricultura e rega do campo de golfe são de 53.5 mm (2 150 000 m3) e considerando um limite prático de
extracção e aproveitamento dos recursos hídricos potenciais totais de 60%, verifica-se que existiria carência de
água na ilha caso não estivesse em funcionamento a Central Dessalinizadora e a ETAR.
Em resumo:
- Disponibilidades potenciais totais: 1 310 000 m3 x 60% = 780 000 m3/ano
- Escoamento superficial: 500 000 m³/ano
- Recarga dos aquíferos: 810 000 m3/ano
- Necessidades actuais: 2 150 000 m3/ano
- Abastecimento urbano: 1 000 000 m3/ano
- Rega do Campo de Golfe: 1 000 000 m3/ano
- Regadio Agrícola: 150 000 m3/ano
3.3.1 Caracterização da situação actual
Dada a escassez de recursos hídricos – as origens de água existentes não são suficientes para cobrir a
totalidade das necessidades actuais da ilha, nem em quantidade nem em qualidade - as necessidades de água
para abastecimento do Porto Santo são garantidas por uma central dessalinizadora e, em complemento, por
águas residuais tratadas na ETAR da Ponta, extracção de água subterrânea no Furo do Hotel e mais duas
noras e, ainda, pelo aproveitamento do escoamento superficial acumulado na barragem do Tanque, sendo
estas últimas destinadas apenas à rega.
A central dessalinizadora, localizada no centro da cidade de Vila Baleira junto ao cais, é a única origem de
água potável com qualidade utilizada para o abastecimento público, sendo esta produzida a partir da água
salgada por intermédio de unidades de dessalinização por osmose inversa. Em termos físicos, esta central é
composta por diferentes espaços técnicos, sendo o edifício principal composto pelos reservatórios de água
salgada, galerias técnicas e de bombagem primária, salas de pré-tratamento, nave exclusivamente destinada
às unidades de dessalinização, sala de quadros eléctricos e sala de comando. Existem 4 galerias subterrâneas
de captação de água salgada localizadas na praia sob a camada de calcarenitos (Fig. 53).
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Figura 53 – Captação de água salgada no Porto Santo.

A central está, actualmente, dimensionada para produzir um caudal máximo de 70 l/s, ou seja, cerca de 6 000
m3/dia, por intermédio de quatro unidades de dessalinização, produzindo, em média cerca de 4 000 m 3/dia. Até
2007 a capacidade máxima de produção era praticamente atingida durante alguns dias do mês de Agosto,
para abastecer uma população total estimada em cerca de 22 000 habitantes. No entanto, pelo facto de as
perdas terem vindo a ser sucessivamente reduzidas, passaram de 45% para 20%, a produção tem vindo a
baixar, tendo sido produzidos durante o mês de Agosto de 2008, cerca de 100 000 m3, o que corresponde a
cerca de 3 000 m3/dia.
As águas rejeitadas pelo processo de dessalinização, cerca de 65%, são devolvidas ao mar com cerca do
dobro da concentração de sais existente na água salgada.
Todos os equipamentos da central dessalinizadora são controlados e monitorizados a partir de um sistema de
supervisão que permite o arranque e paragem das unidades, a verificação do estado geral dos equipamentos,
a geração de alarmes e avisos de todas as ocorrências, bem como elaboração de relatórios de exploração.
A água produzida é encaminhada para um reservatório de água potável, com cerca de 100 m 3 de
armazenamento, onde é efectuada a sua desinfecção, através da injecção de hipoclorito de sódio e elevada
para o reservatório do Lombo do Atalho.
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Central Dessalinizadora

Estação Elevatória da Central Dessalinizadora

Implantação: Cota 2 m

Implantação: Cota 0 m

Grupos: 4

Grupos: 4 grupos electrobomba (3+1)

Água bruta: Água Salgada

Capacidade: 9 000 m3/dia

Captação: 15 700 m3/dia

Potência: 104 Kw

Produção: 6 000

m3/dia

Potência: 1 500 Kw

O sistema de drenagem de águas residuais do Porto Santo é o sistema de drenagem “Supra Municipal” do
Porto Santo, destinado à elevação, transporte, tratamento e envio a destino final da totalidade das águas
residuais domésticas colectadas pelo Município e entregues nos sistemas elevatórios da IGA, S.A..
É composto por um conjunto de infra-estruturas dispersas por toda a ilha, tendo como instalação principal a
ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ponta, localizada na encosta Poente do Pico Ana
Ferreira, junto ao açude da Ponta.
Esta ETAR recebe a totalidade das águas residuais domésticas provenientes da Estação Elevatória da Ponta,
situada junto à praia e ao hotel Vila Baleira, no sítio da Ponta, que por sua vez recebe as águas residuais
provenientes das diversas estações elevatórias distribuídas ao longo da praia, em todos os pontos baixos dos
aglomerados populacionais, nomeadamente a Estação Elevatória do Penedo, Estação Elevatória do Ribeiro
Cochino, Estação Elevatória do Ribeiro Salgado, Estação Elevatória do Porto de Abrigo e Estação Elevatória
da Calheta. O transporte das águas residuais, entre as estações elevatórias, a ETAR e o destino final, é
garantido por um conjunto de condutas adutoras instaladas ao longo das estradas regionais e municipais,
executadas em tubos de polietileno de alta densidade.
A água tratada na ETAR tem como finalidade a reutilização para fins agrícolas e para a rega do campo de
golfe, em função das necessidades, podendo para o efeito ser enviada através de sistemas de elevação
electromecânica, tanto para as lagoas do campo de golfe, situadas na Lapeira a Norte do Pico Ana Ferreira,
como para o açude do Tanque, junto ao Aeroporto, estrutura principal de armazenamento para fins de regadio.
Actualmente, toda a água tratada é destinada à rega do campo de golfe, cujas necessidades são em média 2
600 m3/dia, sofrendo, ainda, um reforço com água dessalinizada, desde Abril a Setembro.
O sistema adutor é composto por uma ETAR, 7 estações elevatórias e cerca de 40 km de condutas adutoras.
A estação de tratamento de águas residuais da Ponta trata todas as águas residuais domésticas da Ilha do
Porto Santo e está localizada na encosta poente do Pico Ana Ferreira, junto ao açude da Ponta. Esta ETAR,
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que entrou em funcionamento em Janeiro de 2005, veio substituir a estação de tratamento em funcionamento
até então, a ETAR do Vale do Touro, passando a tratar a totalidade das águas residuais domésticas
produzidas na ilha.
O sistema de tratamento na ETAR baseia-se numa gradagem inicial, num processo de lamas activadas em
arejamento prolongado, incluindo desnitrificação/nitrificação e decantação secundária. As lamas resultantes
são desidratadas mecanicamente, por meio de centrífuga, após adição de polielectrólito diluído. O efluente
final, tratado através de filtração por filtros de areia e desinfecção por ultra-violetas, incluindo reforço com
hipoclorito de sódio, é reutilizado para regadio agrícola ou para rega do campo de golfe, bem como para as
lavagens e rega da própria ETAR, prevendo-se o armazenamento do volume de efluente necessário para
aqueles fins.
Associado a este reservatório, existe ainda um sistema elevatório que tanto pode transferir o efluente tratado
para o açude do Tanque como para as lagoas do campo de golfe, em função das solicitações. Existe ainda um
reservatório de água suja, interligado a todos os circuitos de bypass do processo de tratamento, para permitir a
evacuação dos caudais excedentes para o emissário de emergência, situado na costa norte, na zona das
Marinhas, em caso de emergência ou de excesso de caudal.
A ETAR está dimensionada para tratar um caudal máximo de 4 000 m 3/dia (capacidade para 20 000
habitantes) tendo sido preparada para permitir a sua ampliação em mais 50% da capacidade actual, através da
construção de mais uma linha de tratamento de 2 000 m3/dia. Verifica-se no entanto que, neste momento,
apenas cerca de 50% do caudal distribuído pela rede de abastecimento atinge a ETAR.

3.4 Situações de Risco
3.4.1 Risco de inundação associado à precipitação
Quando a região da Madeira é afectada por temporais devidos à passagem de superfícies frontais, verificamse cheias e inundações em várias bacias hidrográficas, dada a sua reduzida dimensão, afectando
praticamente toda a região. Por outro lado, quando a precipitação é desencadeada por mecanismos
associados a depressões muito “cavadas” e localizadas, as cheias e inundações ficam confinadas a áreas
mais pequenas, e consequentemente a pequenos conjuntos de bacias hidrográficas.
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Na Ilha do Porto Santo, dada a escassez da precipitação, as inundações não têm a expressão que assumem
na Ilha da Madeira. Contudo, as chuvadas abundantes encontram o solo desprovido de vegetação,
provocando ravinamentos e arrastamento de solos para os cursos de água, o que lhes aumenta a carga sólida
e assim o poder erosivo (Fig. 54).
Há registo de uma grande cheia na bacia da Ribeira do Tanque, ocorrida em 8 de Março de 1970, na
sequência de uma forte trovoada e chuva torrencial (60 mm em 27 minutos) que levou à morte de uma criança.
Recentemente, a estrada que liga a Vila Baleira à Ponta da Calheta ficou inundada junto às instalações do
INATEL, tendo a água inundado as caves e danificado a lavandaria. Também junto às instalações portuárias,
as enxurradas de lama inundaram a estrada que conduz ao porto.
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Figura 54 – Leitos de enxurrada e áreas com risco de inundação (adaptado de PRAM, 2003).
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De acordo com o PRAM (2003) e observação local, constatou-se a importância das obras de correcção
torrencial que limitam, em parte, o ímpeto das águas por ocasião de precipitações intensas.
No sector sudoeste da Ilha do Porto Santo, alguns caminhos ocupam o leito dos pequenos ribeiros, uma vez
que raramente registam escoamento.
Salientam-se como principais recomendações e medidas de acção com efeitos na zona de intervenção, as
seguintes:
- intensificação dos programas de florestação e recuperação de infraestruturas de correcção torrencial;
- desobstrução e limpeza dos cursos de água, com alargamento do leito, quando existam;
- reconstrução de margens e muros laterais de protecção nas áreas a edificar;
- aproveitamento do caudal dos leitos dos ribeiros com escoamento subterrâneo para utilização na irrigação
dos espaços verdes e nas piscinas dos empreendimentos.
De facto, uma vistoria sistemática às pontes, pontões, açudes, aterros das vias de comunicação e ocupações
do leito de cheia dos cursos de água, certamente identificará situações e locais de risco.
Assim, impõe-se que se desenvolvam estudos pormenorizados para cada curso de água da região
hidrográfica, para se poderem elaborar planos de acção com vista à recuperação da rede hidrográfica e à
correcção das anomalias existentes.
3.4.2 Riscos de erosão hídrica do solo, transporte sólido e assoreamento
Erosão hídrica
Na Ilha do Porto Santo, o estudo da erosão hídrica do solo, elaborado para o Governo Regional (Lobo Ferreira
J. e Veiga da Cunha, L., 1982), prova que o fenómeno é muito intenso e abrange praticamente toda a ilha, uma
vez que as áreas com vegetação autóctone e reflorestadas são diminutas face à totalidade da área desta.
A comprovar a intensidade do fenómeno verifica-se a colmatação rápida das pequenas albufeiras que têm sido
criadas, continuando as zonas de praia a ser alimentadas pelos sedimentos carreados pelas principais linhas
de água.
O fenómeno é, de facto, muito intenso onde o coberto vegetal arbóreo autóctone praticamente desaparece e
onde as zonas da vegetação original são diminutas e ainda escassas nas áreas reflorestadas.
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No entanto, o Porto Santo tem outro tipo de erosão, não só laminar ou por sulco, mas apresenta uma erosão
ravinosa com particular evidência em toda a zona da Ponta.
De acordo com a Carta de Risco de Erosão Hídrica dos Solos (citada por PRAM, 2003), as áreas de arribas a
norte são as que apresentam uma erosão mais forte, seguindo-se uma classe que abrange a continuação das
arribas e suas bordaduras a norte e zonas junto aos Picos da Ilha, com relevo para Espigão, Cabeço do
Zimbralinho, Pico de Ana Ferreira, Pico do Castelo e Facho, Serrado da Eira, arribas entre o porto e toda a
zona leste da ilha e a Serra de Dentro.
A classe de risco médio abrange sobretudo a zona da Ponta, do lado leste da ilha, apresentando-se a parte
central com uma erosão muito acentuada, sobretudo a central norte.
Transporte sólido
Na Ilha do Porto Santo a caracterização do transporte sólido baseou-se nos estudos existentes e na análise
das principais linhas de água, nomeadamente as ribeiras da Serra de Dentro e do Pedregal, na vertente norte,
e nas ribeiras do Cochino, Salgado, Tanque, Calhau, Zimbral e Volta do Serrado, na vertente sul (Tabela XII).
Devido ao relevo da ilha, as principais linhas de água nascem na zona norte e terminam na costa sul, sendo o
areal situado entre o Penedo e a Ponta da Calheta, o destino final de muitos sedimentos.
De acordo com Lobo Ferreira e Veiga da Cunha (1982) os sedimentos afluentes às ribeiras têm origem na
erosão laminar do solo, principalmente em terrenos agrícolas, na erosão por sulcos (ou regueiras) definidos
por incisões deixadas no terreno e que têm como origem a acção do escoamento e pela erosão ravinosa
originada pela concentração do escoamento superficial proveniente de linhas de água com origem em sulcos.
Os tipos de erosão referidos são substancialmente agravados por condições climáticas adversas (embora não
frequentes), caracterizadas por chuvadas intensas associadas a valores anuais de precipitações baixas.
A erosão ravinosa, muito importante na ilha, contribui com uma elevada percentagem de sedimentos, para o
total da carga sólida e ocorre principalmente em terrenos sedimentares, com vegetação escassa.
As principais linhas de água cujo caudal sólido provém essencialmente de erosão ravinosa são: ribeiro da
Água, da Terra da Costa, da Fontinha, do Tanque, do Cabeço das Flores, da Ponta, Salgado, e Cochino, das
quais as últimas quatro atravessam a área de intervenção. Nestas linhas de água, cujo trecho superior ou
percurso total se desenvolve em declive acentuado, foram efectuadas obras de correcção torrencial, de modo
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a estabilizar o leito principal, reduzindo o caudal sólido e contribuindo para o estabelecimento de um perfil de
equilíbrio. As barragens de correcção torrencial são obras de engenharia destinadas ao controle de ravinas e
de cursos de água onde haja transporte e deposição de materiais erodidos do leito e das margens. A
estabilidade da ravina é obtida pela redução da velocidade da água de modo a conseguir-se um equilíbrio
entre a resistência do leito e a força erosiva do escoamento.
De acordo com informações dos técnicos dos organismos oficiais, os numerosos açudes construídos em betão
armado, alvenaria de pedra argamassada, pedra e arame e lajes de betão pré-fabricadas, apresentam altura
de cerca de 5 a 6 m, existindo no entanto obras de menor altura.
As pequenas albufeiras muito assoreadas reflectem o elevado caudal sólido transportado que, na ausência de
retenção, se deposita a jusante, eventualmente atingindo a costa. O estudo do assoreamento das albufeiras de
armazenamento de água para rega situadas nas ribeiras da Ponta (Barragem da Ponta), do Salgado (açude de
distribuição e barragem das Lapeiras), num afluente da ribeira do Salgado (barragem Leacock) e no ribeiro do
Tanque (barragem do Tanque), conjuntamente com o estudo do assoreamento das albufeiras de correcção
torrencial (cerca de 128 construídas até 1982), permitiram estimar, de acordo com Lobo Ferreira e Veiga da
Cunha (1982), a quantidade média anual de sedimentos que, potencialmente, aflui às linhas de água, (Fig.
54A). Estes valores apresentam máximo de 13 369 m³/km²/ano no ribeiro do Cabeço das Flores, seguido de 2
927 m³/km²/ano no ribeiro do Lombo e de 2 586 m³/km²/ano no ribeiro do Dragoal (PRAM, 2003).
Para além da função de redução do declive as obras são construídas para minimizar o assoreamento das
barragens de retenção de água para rega – as albufeiras das barragens carecem de desassoreamento quando
a sua capacidade fica reduzida.
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Figura 54 A. – Localização das áreas de correcção torrencial (duas delas dizem respeito às bacias hidrográficas situadas a
montante de barragens situadas a norte da zona de intervenção: ribeira da Ponta a montante da barragem da Ponta, ribeiro
Salgado a montante da barragem das Lapeiras (adaptado de PRAM, 2003).
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Na ribeira do Tanque, uma das de maior área de bacia hidrográfica e que atravessa Vila Baleira, foi efectuada
intensa correcção torrencial, tendo sido construídos cerca de 80 açudes no curso de água principal e afluentes.
Esta linha de água apresenta na margem esquerda afluentes de declive acentuado (cerca de 10%) que se
desenvolvem numa zona constituída por tufos vulcânicos, onde foram construídos açudes para controlar a
progressão das ravinas e reduzir a elevada quantidade de sedimentos afluentes ao leito principal. Alguns
destes afluentes, embora possam veicular grandes quantidades de sedimentos, apresentam secções muito
profundas o que leva a supor que a erosão seja activa. Também no curso de água principal foram construídos
açudes de correcção torrencial a montante da barragem do Tanque.
O ribeiro Salgado, que atravessa a área de intervenção, é outro dos casos preocupantes na Ilha do Porto
Santo. O troço superior deste ribeiro, incluindo os afluentes ribeiro da Terra Branca e das Marinhas, entalhados
em calcoarenitos e tufos vulcânicos, apresenta leitos profundos onde a erosão ravinosa é muito acentuada.
Em alguns locais, para além dos inúmeros açudes de correcção torrencial, foram plantados, nas margens,
cedros, pinheiros e tamargueiras.
O ribeiro da Ponta é mais um caso de erosão ravinosa severa que se desenvolve na sua zona de cabeceira,
nomeadamente nos ribeiros da Volta do Serrado e Lombo. Tal como o ribeiro Salgado, também o ribeiro da
Ponta apresenta foz na costa sul, dentro da área de intervenção. A maior parte dos sedimentos transportados
por estas linhas de água são provenientes das margens.
Outras linhas de água onde é também intensa a erosão e acentuado o transporte sólido, embora de menor
magnitude que nas anteriormente descritas, são as ribeiras do Calhau e afluentes de cabeceira, Terra do
Costa e Cabeço das Flores, este último a montante da área de intervenção.
Na Ilha do Porto Santo, sendo a erosão do solo um problema fundamental com inúmeras repercussões na
economia, o caudal sólido transportado nas linhas de água é também de grande importância reflectindo-se na
segurança das populações ribeirinhas.
O estabelecimento de declives de equilíbrio nos cursos de água e a consequente minimização do transporte
sólido poderá ser promovido através da continuação da implementação de obras de correcção torrencial e da
reflorestação.
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4

DINÂMICA COSTEIRA

A dinâmica da faixa costeira da Ilha do Porto Santo é função das características geológicas e geomorfológicas
dos materiais descritos nos itens anteriores e também da capacidade de erosão, transporte e mobilização
associada às correntes de maré e das ondas do mar cuja caracterização se apresenta seguidamente.

4.1 Marés e sobreelevação
No Porto Santo, a maré é do tipo semi-diurno regular, com amplitudes médias da ordem de 1.5 m e máximas
de 2.9 m; a Tabela XIII (Anexo I) indica os valores médios de altura da coluna de água acima do Zero
Hidrográfico de acordo com os elementos de marés publicados nas cartas náuticas nº 155 (1986) e nº 36401
(2001) do IH.
A maré propaga-se de sul durante a enchente e, junto ao litoral sul do Porto Santo, a corrente resultante
desvia-se para leste, alcançando velocidades da ordem de 0.5 m/s em águas vivas. Durante a vazante as
correntes dirigem-se principalmente para sudoeste, alcançando 0.5 m/s (APRAM, 1998). As correntes
associadas às marés adquirem expressão importante nos canais do Boqueirão de Baixo e de Cima, devido à
reduzida profundidade e constrição lateral.
Não existem elementos objectivos de caracterização dos fenómenos de sobreelevação de níveis de água de
origem meteorológica (storm surge) no Porto Santo mas pode considerar-se como estimativa prudente deste
fenómeno, associado à passagem de depressões e dos ventos, um valor máximo de 0.6 m (APRAM, 1998;
LNEC, 2004).

4.2 Agitação marítima
4.2.1 Introdução
Para a caracterização da agitação marítima ao largo do Porto Santo foram considerados elementos colhidos
no Relatório de Estudos de Base do Plano de Ordenamento da Orla Costeira da Ilha do Porto Santo (APRAM,
1998), no Relatório sobre Dinâmica Sedimentar da Costa Sul da Ilha da Madeira (Instituto Hidrográfico, 2003)
fundamentado no European Wave Energy Atlas (WERATLAS, 1993), no Roteiro da Costa Portuguesa –
Arquipélago da Madeira (Instituto Hidrográfico, 2001), nos Relatórios do LNEC sobre a Manutenção e
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Melhoramento da Praia do Porto Santo (LNEC, 2003 e 2004), na Nota Técnica sobre o regime de agitação
marítima no ondógrafo do Funchal (W.W,1998) e ainda nos trabalhos de Fortes et al. (2004a, 2004b). Os
elementos disponíveis referem-se a: espectros direccionas do modelo WAM entre 1987 e 1994 no ponto ATL.
6 Madeira / W (33º N; 18ºW); apuramentos do estado de mar em estações costeiras na região da Madeira;
apuramentos do estado de mar na bóia-ondógrafo instalada em frente ao Funchal e a resultados de
simulações em modelo matemático das condições de agitação em água profunda e depois de propagada para
o litoral, quer na região da Madeira quer na do Porto Santo. No âmbito deste trabalho, simulou-se a
propagação de um conjunto de estados de mar característicos, recorrendo ao modelo STWAVE (Smith et al.,
2001), Destes elementos, sintetizam-se as conclusões mais relevantes para os objectivos do presente
trabalho.
4.2.2 Agitação em águas profundas
Nesta região do Atlântico, a ondulação é geralmente fraca a moderada, com rumos de WNW a NE (Fig. 55)
predominando em média anual as direcções de NW; a vaga de vento apresenta-se algo rodada, com
predominância de rumos NE. A ondulação de NW é mais frequente no Inverno e as ocorrências de NE
crescem no Verão. As ondas mais altas associam-se a rumos de NW e WNW. Independentemente do rumo,
as alturas de onda inferiores ou iguais a 2 m ocorrem cerca de 50% do ano e não foram observadas calmas
(Hs < 0.5 m) (Fig. 56); os registos com alturas superiores a 5 m (critério para definir condições de temporal
vulgarmente utilizado ao largo da costa ocidental de Portugal continental) perfazem cerca de 1% das
ocorrências e são exclusivas do Inverno. A agitação modal durante o Verão está compreendida entre 1 e 2 m,
sendo os valores mais elevados pouco frequentes, enquanto no Inverno se desloca para os escalões 2–3 m,
diminuindo progressivamente de frequência para os escalões mais elevados. O período de pico varia entre 6 e
18 s, sendo o valor mediano anual de 11 s. Existe uma acentuada sazonalidade na distribuição do período,
que no Verão se concentra no intervalo 5 a 11 s e no Inverno varia entre 10 e 17 s (Fig. 57).
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Figura 55 – Distribuição anual e sazonal da direcção da agitação ao largo do Porto Santo.
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Figura 56 – Distribuição anual e sazonal da altura significativa da agitação ao largo do Porto Santo.
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Figura 57 – Curva de frequência acumulada anual e sazonal do período de pico de potência (Tp)
da agitação ao largo do Porto Santo.

Os elementos disponíveis sugerem ainda um elevada variabilidade interanual nas características da agitação
marítima com expressão não só altura mas também na direcção. Cita-se, a título de exemplo, a observação de
um forte aumento na frequência das ondas de leste (de 2.6 % para 6.8 %) quando se acrescenta um único ano
de observações (Junho de 1995 a Outubro de 1996) aos seis anos anteriores (W.W, 1998).
4.2.3 Agitação em águas costeiras
O efeito de abrigo induzido pela massa insular do Porto Santo determina uma forte assimetria no regime de
agitação costeiro das fachadas norte e sul da Ilha do Porto Santo; de facto, os troços litorais virados a sul ou
SE encontram-se ao abrigo da agitação dominante (em frequência e altura) e apenas uma parte das ondas
anteriormente descritas (com espectro direccional modificado e alturas substancialmente reduzidas por
refracção ou difracção) podem alcançar a praia do Porto Santo (Figs. 58 a 62). Por esta razão, em toda aquela
baía, a altura de onda perto da costa apenas excede 1.5-2 m em condições de tempestade e durante mais de
3/4 do ano mantém-se inferior a 1 m, sendo muito frequentemente menor que 0.5 m. A gama de períodos de
onda reduz-se significativamente, apresentando valores modais entre 4 e 8 s.
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Figura 58 - Distribuição espacial da altura significativa (Hs). H0 – 1.5 m; T – 8 s; N.
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Figura 59 - Distribuição espacial da altura significativa (Hs). H0 – 1.5 m; T – 8 s; N30E.
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Figura 60 - Distribuição espacial da altura significativa (Hs). H0 – 2.5 m; T – 13 s; N30W.
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Figura 61 - Distribuição espacial da altura significativa (Hs). H0 – 2.5 m; T – 13 s; W.
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Figura 62 - Distribuição espacial da altura significativa (Hs). H0 – 1.5 m; T – 8 s; SSW.

A praia do Porto Santo corresponde em regra a um ambiente de baixa energia. No entanto, uma vez que se
encontra exposta à agitação proveniente do quadrante SE, é ocasionalmente actuada por tempestades cuja
altura de onda pode ultrapassar 5 m. Por outro lado, a distribuição dos valores de altura ao longo do seu
comprimento não é uniforme, variando com o rumo da onda em águas profundas e também de local para local,
em função do abrigo oferecido pelos Ilhéus de Cima e de Baixo.
Os Boqueirões de Cima e de Baixo funcionam como janelas de difracção (Figs. 58 a 63), filtrando e
amortecendo a agitação que se propaga para o interior da baía do Porto Santo com intensidade variável em
função do rumo de incidência.
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O gradiente de energia das ondas imposto pela configuração morfológica descrita permite definir três sectores
com índices de exposição diferentes que, embora colectivamente sugiram uma única célula em equilíbrio,
apresentam características morfodinâmicas distintas. Estes sectores apresentam fronteiras difusas,
correspondendo aproximadamente aos meridianos do Cabeço da Ponta e da foz da Ribeira de Santo António,
(ou Ribeiro do Atalho, cerca de 500 m a leste do cais de Vila Baleira).
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A praia apresenta máxima exposição aos rumos contidos entre SSW e ESE, casos em que a protecção
oferecida pelos Ilhéus é virtualmente nula, e os efeitos do empolamento anulam os da refracção, pelo que as
características energéticas destas ondas se mantêm. Nestas condições, pode ocorrer mesmo ligeira
amplificação nos extremos da baía, particularmente para períodos superiores a 10 s. A baía apresenta
exposição crescente para ocidente face a ondas com rumos das bandas de leste, embora a janela definida
pelo Boqueirão de Cima permita a passagem de ondas difractadas que afectam o extremo oriental da baía. As
incidências do quadrante oeste produzem efeito simétrico, com exposição crescente para nascente. Nestas
condições, o Boqueirão de Baixo é facilmente atravessado pelas ondas que se difractam em torno da Ponta da
Calheta, expondo este troço costeiro até ao Cabeço da Ponta (Fig. 63 B) e dando origem a condições de mar
cruzado com a agitação que se propaga de sul.
O estudo da distribuição anual do fluxo de energia sugere que a resultante longitudinal anual deve ser nula ou
pequena e muito dependente do balanço sazonal entre as componentes (condições) de leste e oeste. A existir
um resíduo longitudinal mais frequente, terá, na generalidade da baía, rumo preferencial para sudoeste. A
potência dissipada nesta baía é porém suficiente para manter trocas sedimentares transversais e longitudinais
importantes, de natureza sazonal a inter-anual.
4.2.4 Evolução da linha de costa
A posição da linha de costa num dado instante depende de um equilíbrio (dinâmico) entre três factores
fundamentais: o nível relativo do mar, a actividade das ondas e o fornecimento sedimentar. A intensidade
relativa de cada um destes factores não é constante no tempo, sendo útil considerar a respectiva variabilidade
a diferentes escalas temporais: micro-escala (sazonal), meso-escala (inter-anual) e macro-escala (secular).
A variabilidade de micro-escala está essencialmente relacionada com a variação sazonal do forçamento
oceânico a que corresponde um reajuste permanente da configuração de equilíbrio entre a solicitação imposta
pelas ondas e a forma do perfil de praia. Esta variabilidade é conseguida à custa de transferências sazonais de
areias entre os segmentos superior (subaéreo) e inferior (submarino) da praia, a que correspondem
perdas/ganhos líquidos virtualmente nulos quando são consideradas escalas temporais superiores a um ano.
As observações de terreno confirmam que, regra geral e ao longo da totalidade da praia do Porto Santo, todo o
perfil de praia (até ao sopé da duna frontal ou da escarpa do afloramento de eolianito, quando presente) é
actuado em preia mar de águas vivas equinociais, desde que a agitação marítima exceda 1 m de altura na
rebentação. Tal configura activação sazonal do perfil da praia desde uma profundidade de fecho estimada em
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cerca de 5 m (ZH) até à base da duna frontal (cota  3.5 NM) a que se associa variação horizontal da posição
da linha do nível médio do mar que pode exceder 30 m.
A variabilidade de meso-escala depende essencialmente das variações inter-anuais do forçamento oceânico,
relacionadas com a magnitude e sentido do transporte sólido longilitoral. A obliquidade e altura das ondas na
rebentação regulam o transporte longilitoral de areia, ocorrendo trocas sedimentares (de magnitude variável e
em sentidos opostos) entre diversos sectores da praia que apresentam, na generalidade dos casos, um
resíduo diferente de zero. Os troços litorais caracterizados por um saldo positivo do balanço sedimentar
experimentam progradação, enquanto a situação oposta conduz a erosão.
No caso do Porto Santo, a variabilidade de escala interanual nas características da agitação é significativa,
particularmente no rumo, pelo que a expressão no transporte sedimentar e, em consequência, na configuração
da praia, é também relevante e associa-se a transferências sedimentares e perturbações morfológicas
persistentes (durante alguns anos) que podem ser confundidas com tendências de evolução (modificações de
macro-escala).
Para compreender na totalidade as relações entre o forçamento oceânico e a resposta da praia, é assim
desejável dispor de séries de observações sobre agitação marítima e variabilidade morfológica com resolução
e extensão no tempo comparáveis. No caso do Porto Santo, os dados de agitação disponíveis permitem
caracterizar adequadamente a variabilidade sazonal, mas os elementos morfológicos produzem retratos
instantâneos muito separados no tempo, impossibilitando a separação das componentes de micro-meso e
macro-escala.
Atendendo às limitações referidas acima procurou-se, no âmbito do presente trabalho, compreender e
caracterizar os padrões de evolução da praia do Porto Santo. Para este efeito, foi compilada e analisada toda a
informação cartográfica e topohidrográfica disponível (Tabela XIV - Anexo I). Como referência para a
identificação da linha de costa, utilizou-se a curva do nível médio do mar; embora esta linha não seja a mais
adequada para avaliar as tendências de meso-macro-escala (uma vez que é sensível às oscilações de
natureza sazonal), é o único elemento comum à generalidade dos documentos e que assegura compatibilidade
com a metodologia adoptada em trabalhos anteriores.
Os documentos cartográficos foram digitalizados e georreferenciados utilizando um conjunto de vértices
geodésicos cujas coordenadas foram cedidas pela DRIGOT e ainda um número mínimo de quatro pontos
notáveis comuns. Todos os elementos onde não foi possível assegurar erros de georreferenciação inferiores
ao erro de graficismo e/ou que não continham informação suficiente para materializar a curva do nível médio
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(assinalados com asterisco na tabela) foram excluídos da análise que se segue. O segmento litoral que se
estende para leste do Penedo do Sono e onde hoje se encontra instalado o porto, não foi considerado para
efeitos de quantificação da evolução da linha de costa.
A comparação entre os diversos levantamentos foi concretizada com recurso ao software Digital Shoreline
Analysis System (DSAS) que estende as funcionalidades do software ArcGis permitindo a automatização de
grande parte das tarefas relacionadas com a análise quantitativa da evolução da linha de costa (Thieler et al.,
2005) (Fig. 64).
Os resultados obtidos, sintetizados nas figuras 65 a 67 e na tabela XIV mostram elevada mobilidade da linha
de costa não se observando, porém, persistência da intensidade ou do sinal das evoluções, no tempo e no
espaço.
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Figura 64 – Linhas do nível médio do mar de 1842 e 2008 e pente de perfis utilizados pelo DSAS
para quantificar a evolução da linha de costa.
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Figura 65 – Evolução da praia do Porto Santo.
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Figura 65 (cont.) – Evolução da praia do Porto Santo.
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Figura 65 (cont.) – Evolução da praia do Porto Santo.
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Figura 66 – Evolução dos sectores oeste, central e leste da praia do Porto Santo relativamente à situação de 1842
(valores médios por sector).

Figura 67 – Evolução da globalidade da praia do Porto Santo relativamente à situação de 1842.

A análise da distribuição espacial das evoluções permite segmentar esta baía em três sectores (Fig. 64), cujas
fronteiras, difusas, se localizam cerca de 200m para nascente do cabeço da Ponta, separando o sector oeste
do central, e na foz do Ribeiro Cochino, separando os sectores central e nascente.
Entre 1842 e 1937 a praia sofreu erosão generalizada, mais acentuada no sector oeste (principalmente na
região da Calheta, onde o recuo excedeu 100 m) e menos intensa no sector central. Entre 1937 e 1966, o
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período de maior estabilidade registado neste trabalho, a erosão (ainda que modesta) predomina no sector
oeste, enquanto o sector leste experimenta acreção. Entre 1966 e 1995 o sinal das variações inverte-se, com
acreção nos sectores oeste e central (principalmente no primeiro) e erosão a leste. No intervalo 1995 - 2001
toda a praia sofre erosão pronunciada (mais intensa no sector oeste e principalmente na região da Calheta) e
entre 2001 e 2006 assiste-se a acreção generalizada em toda a praia. Desde 2006 até ao presente ocorre
acreção no sector oeste, encontrando-se os dois restantes sectores em erosão.
O sector oeste é o que mostra maior amplitude nas variações de meso-escala (da ordem de 25-30 m) em
todas as comparações efectuadas. Esta característica, que também foi detectada em levantamentos
separados por apenas um mês (Verão de 2008, Fig. 65 H), pode estar associada ao carácter mais dissipativo
da configuração da praia.
A evolução global da baía desde 1842 até ao presente sugere uma tendência erosiva, de reduzida magnitude
(0.15 m/ano) a que corresponde um recuo médio de cerca de 25 m em 166 anos (Fig. 67). Para este valor
contribuem períodos de relativa estabilidade (e.g. 1937-1966, 8 cm/ano), outros de forte acreção (e.g. 20012006, 3.72 m/ano) e ainda outros erosivos (e.g. 1995-2001, 2.47 m/ano). Se se considerar o período posterior
a 1937, extrai-se outra tendência, também de pequena intensidade (0.16 m/ano), mas de sinal oposto
(acreção). Estes resultados não permitem confirmar a existência de uma tendência erosiva de macro-escala,
que a existir, será certamente de intensidade reduzida.
Não é fácil compatibilizar estes resultados com a memória de muitos dos habitantes do Porto Santo, que
associa aos anos 40-70 uma extensão transversal de areal superior à actual. Todavia, esta informação deve
ser avaliada com prudência, uma vez que pode reflectir a influência da variabilidade de micro- e meso-escala,
que mascara e domina a tendência secular, e também pela natureza subjectiva da memória, que filtra os
acontecimentos passados, retendo selectivamente experiências mais positivas e construindo o cenário familiar
dos “bons velhos tempos”.
A análise de documentação fotográfica (imagens de terreno) respeitante à primeira metade do séc. XX
(Photographia Museu Vicentes, Funchal, cedida por J. Baptista em 2008) sugere uma configuração do
dispositivo morfológico costeiro muito semelhante ao que se observa hoje, nomeadamente no que respeita à
largura da praia (a variação da largura visível nas fotografias é compatível com a actual), à actuação da base
da duna frontal pelas ondas, à presença de substrato rochoso aflorante na parte baixa da praia, à existência de
um cordão dunar frontal estreito e vegetado na região central da baía, à presença de estruturas de deflação
eólica com exposição de cascalheiras (perto da Calheta) e à ocupação por edificado no limite superior da praia
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na região de Vila Baleira. Estas observações excluem um cenário de acreção permanente e são compatíveis
com cenários de estabilidade ou erosão de reduzida magnitude.
A análise de fotografias e dados de campo mais recentes indicam que a zona a leste de Vila Baleira apresenta
sintomas de défice sedimentar expressos na reduzida dimensão e simplicidade morfológica da praia (reduzida
a uma face) e ainda pela destruição de muros de protecção e escarpamento de aterros (Figs. 68 e 69) ou
dunas frontais degradadas. Estes efeitos têm sido minimizados pela recarga artificial periódica da praia na
região adjacente aos edificados (Fig. 70), nomeadamente com areias dragadas do porto (Fig. 71). Não se
conhecem, porém, os volumes envolvidos nem as características técnicas destas operações, nomeadamente
periodicidade e distribuição espacial de volumes de areia colocados. Na ausência de elementos objectivos de
monitorização destas operações, não é possível avaliar a sua eficácia nem quantificar as implicações no
balanço sedimentar. Os elementos de carácter qualitativo obtidos no âmbito deste trabalho, sugerem um
tempo útil destas operações bastante reduzido, inferior a um ano.

Figura 68 – Escarpamento de aterro a E de Vila Baleira - Abril de 2008
(foto gentilmente cedida por João Baptista Pereira da Silva).
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Figura 69 – Escarpamento de aterro e destruição de muro de protecção a E de Vila Baleira - Abril de 2008
(foto gentilmente cedida por João Baptista Pereira da Silva).

Figura 70 – Recarga artificial da praia do Porto Santo em 21 de Julho de 2008
(foto gentilmente cedida por João Baptista Pereira da Silva).
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Figura 71 – Dragagem de areias do porto em 17 de Julho de 2008
(foto gentilmente cedida por João Baptista Pereira da Silva).

Os efeitos da construção do porto e, em particular, dos respectivos molhes de protecção, na evolução da praia,
tem sido objecto de alguma controvérsia. Os efeitos de protecção associados à presença dos molhes justificam
a criação de duas praias de difracção, mas não se observa a assimetria morfológica característica de deriva
litoral com sentido residual prevalecente, o que concorda com uma configuração próxima de uma baía em
equilíbrio. Por outro lado, a bacia portuária requer dragagem de manutenção, o que configura um papel de
poço sedimentar, embora se desconheçam com rigor as características destes sedimentos e os ritmos de
assoreamento. Uma vez que não existem a nascente do porto, nem na fachada adjacente a norte, fontes
sedimentares relevantes e compatíveis, conclui-se que o assoreamento do porto se fará essencialmente à
custa do aprisionamento de areias transportadas, por deriva litoral, de poente. Na ausência do porto, o
transporte de areias para nascente era compensado por transporte de sinal contrário e magnitude idêntica,
compensação que foi inibida após a sua construção. Julga-se assim que este efeito, com expressão máxima
no troço costeiro adjacente ao porto, será responsável pelos desequilíbrios que ali se observam.
O relatório dos Estudos de Base do POOC do Porto Santo é muito prudente na discussão de eventuais
tendências de erosão-acumulação, devido à escassez e fraca qualidade da documentação de base, embora
sugira a existência de uma tendência erosiva na metade poente da baía entre 1937 e 1980, com intensidade
96

inferior a 0.5 m/ano. Outros trabalhos sobre a dinâmica sedimentar da praia do Porto Santo (e.g. APRAM,
1998; Silva, 2002; LNEC, 2003, 2004) referem a existência de uma tendência erosiva, de magnitude variável
consoante os autores, o sector analisado e o intervalo de tempo considerado. Estes resultados, aparentemente
díspares, podem ser compatibilizados atendendo ao modelo de evolução apresentado, em que a amplitude
das variações de micro- e meso-escala excedem a da tendência de evolução de escala temporal superior.
Qualquer que seja o modelo de evolução proposto, este deverá ser coerente com um balanço entre fontes e
perdas sedimentares que importa identificar e quantificar.
Julga-se que a principal fonte sedimentar da praia do Porto Santo terá sido a erosão hídrica das vertentes, com
relevo para o desmonte das formações eolianíticas. Estes materiais foram sendo, ao longo do tempo,
transportados, em regime torrencial, pelas ribeiras que desaguam para este sector costeiro, sendo os
principais responsáveis pela construção do extenso areal. Os trabalhos de Lobo Ferreira & Veiga da Cunha
(1984) e LNEC (2004) estimam, em regime natural, um débito sólido com magnitude da ordem de 10 000
m3/ano. Este valor, que corresponde à totalidade do espectro granulométrico debitado pelo sistema fluvial,
deverá ser corrigido em função da compatibilidade textural com os sedimentos de praia. Para este efeito
utilizaram-se os resultados da análise granulométrica de sedimentos de praia (Figs. 11 e 12), ribeiras e
barrancos (amostras Barranco em DV1, Barranco em DV2, Barranco em B2, Ribeiro Salgado, Ribeiro Cochino,
G1) (Fig. 72, Desenho 2), concluindo-se que menos de metade daquela contribuição terá interesse para
alimentar a praia, pelo que a intensidade daquela fonte se reduz proporcionalmente. Poderá existir também
contribuição biológica da plataforma adjacente mas não é possível quantificá-la com os dados disponíveis;
admite-se no entanto que, a existir, será uma componente minoritária. A construção de barragens e albufeiras
de retenção nas principais linhas de água, e de travessões nos barrancos a elas afluentes diminuiu a
capacidade erosiva e de transporte destes sistemas e criou armadilhas sedimentares que reduziram também a
carga sólida afluente à praia (em 85% de acordo com LNEC, 2004).
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Figura 72 – Curvas granulométricas dos sedimentos das ribeiras e barrancos.

Como principais sumidouros têm sido apontados a subida do nível do mar e perdas consequentes para a
plataforma e eventuais perdas de areia pelo Boqueirão de Baixo por deriva litoral. A estas perdas, de natureza
persistente no tempo, somam-se a extracção de areia do sistema litoral para construção e ainda a remoção de
areia associada à limpeza do derrame de crude ocorrido em 1990 (Andrade et al., 1990).
A quantificação da magnitude da perda associada à subida do nível médio do mar pode ser efectuada através
da aplicação da Regra de Bruun. Considerando a largura do perfil de praia activo como 600 m (cf. Sokolewicz,
2008 – Anexo II) e uma subida acumulada do nível do mar de 15 cm nos últimos 100 anos, resulta 9 000
m3/ano para a intensidade desta perda, valor que deve ser considerado como estimativa majorada atendendo
a que o perfil de praia não se desenvolve inteiramente em substrato móvel. Em relação à deriva litoral,
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Sokolewicz (2008 – Anexo II), através de modelação numérica, estimou um resíduo anual de 10 000 m3 para
SW, resultado que é compatível com os elementos que constam dos estudos de base para o POOC do Porto
Santo. LNEC (2004) refere uma perda de areia da mesma ordem de grandeza (13 000 m3/ano) embora seja
omisso quanto ao processo que a origina.
Considerando a ordem de grandeza das fontes e perdas aqui referidas, obtém-se um balanço sedimentar
negativo para uma situação natural, cuja expressão na evolução da linha de costa é de sinal erosivo, não
excedendo 10 cm/ano. Admitindo uma quase anulação das fontes sedimentares por intervenção antrópica, e
mantendo sempre os mesmos sumidouros, chega-se a uma duplicação do valor da erosão. Apesar do elevado
grau de incerteza associado à quantificação das fontes e dos sumidouros sedimentares, estes resultados são
compatíveis com os valores de recuo obtidos através da comparação cartográfica.

5

COMENTÁRIOS FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A área de intervenção do Plano de Urbanização para a Frente de Mar Campo de Baixo/Ponta da Calheta
corresponde a uma zona costeira de elevada sensibilidade e ainda relativamente pouco intervencionada,
criando uma oportunidade para um modelo de ocupação sustentada. Neste contexto, e atendendo à análise
apresentada nos itens anteriores, propõe-se o seguinte conjunto de comentários e recomendações com vista à
preservação do património geológico e à minimização dos riscos naturais:
1. A planície costeira contém na sub-superfície formações geológicas de idade plistocénica que correspondem
a sedimentação areno-conglomerática, frequentemente fossilífera, ocorrida no último estádio interglaciar
(Eemiano); estes depósitos revestem-se de elevada importância científica por corresponderem a um período
em que o nível do mar esteve próximo ou ligeiramente mais alto que o actual e pela raridade dos afloramentos
existentes em território nacional. Esta formação será certamente afectada pelas escavações decorrentes da
concretização do plano de urbanização, pelo que se propõe o acompanhamento daquelas por um técnico da
área da geologia (em especial da paleontologia) com o objectivo de seleccionar exemplares de interesse
científico para investigação ou musealização, a qual poderia mesmo ocorrer in-situ.
2. A preservação do sistema dunar da baía do Porto Santo e a minimização do risco costeiro implicam a
criação de uma faixa de salvaguarda (de acordo com a proposta – Anexo III e representação - Anexo V) no
interior da qual se devem adoptar políticas muito restritivas de uso e ocupação do solo. As intervenções nesta
faixa devem ainda ter em conta outros instrumentos legais, nomeadamente o DPM (Anexo IV).
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3. Ainda com implicações no risco costeiro, recomenda-se a preservação dos dispositivos naturais de
protecção da praia, que desempenham um papel relevante na dissipação de energia das ondas ou na retenção
sedimentar, materializados pela plataforma de abrasão (“lajedo”, na toponímia local) e pelos afloramentos
rochosos intertidais. O desconforto que a natureza destes afloramentos possa causar aos utentes da praia
poderá ser corrigido através de soluções de deposição de areias e/ou da construção de passadiços de
atravessamento.
4. A caracterização objectiva dos padrões de evolução da praia do Porto Santo e das suas relações com o
balanço sedimentar, implica a existência de observações sistemáticas sobre a morfologia do sistema praiaduna e respectivo forçamento; recomenda-se assim a implementação de um programa de monitorização
coerente e continuado no tempo, que optimize a informação obtida no âmbito de programas anteriores.
5. A operação de fecho do Boqueirão de Baixo, com os objectivos de reforço da praia da Calheta e de
assegurar ligação permanente ao Ilhéu da Cal afigura-se, no estado actual de conhecimentos, como um risco;
de facto, esta intervenção, aflorada de modo informal no decurso deste trabalhos, poderá desequilibrar os
campos de correntes e, consequentemente, todo o sistema de circulação sedimentar, nas vizinhanças da
Calheta, produzindo impactos sobre a morfologia da praia que não se encontram convenientemente avaliados.
Trata-se de uma intervenção que, a ser equacionada, deve assentar sobre estudos de pormenor que
caracterizem a dinâmica sedimentar incluindo a modelação do transporte sedimentar associado às ondas e
correntes de maré e também o reconhecimento, cartografia e caracterização da natureza e estrutura dos
fundos marinhos adjacentes, nomeadamente os que se estendem para oeste e norte dos Boqueirões de Baixo
e de Cima e os adjacentes ao ilhéu da Cal.
6. As intervenções de correcção que eventualmente venham a ser adoptadas no espaço da praia no sentido de
modificar a capacidade balnear, melhorar a acessibilidade/conforto ou minimizar o risco de erosão, devem
sempre excluir o recurso a estruturas rígidas e privilegiar soluções de alimentação artificial. Neste último caso,
e sem prejuízo de caracterização mais pormenorizada, avança-se como intervalo granulométrico recomendado
para as areias de empréstimo o valor 1.5 0.4 (entre 0.27 e 0.47 mm). A informação recentemente
compilada em relatório do Instituto Hidrográfico (2008) sobre a natureza e estrutura da cobertura sedimentar
da plataforma insular sul de Porto Santo sugere a existência de manchas de empréstimo compatíveis com as
requeridas para sustentar operações de alimentação da faixa litoral. Porém, esta informação deve ser
complementada pelos estudos adequados à definição e gestão de reservas e de avaliação de impactos
resultantes de eventual extracção, nomeadamente sobre a faixa litoral.
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7. Dadas as condições hidrogeológicas e a escassez dos recursos hídricos verificadas na Ilha da Porto Santo,
que levaram a que o abastecimento fosse feito com recurso a uma central dessalinizadora com capacidade
máxima actual de produção de 6 000 m3/dia, e, face ao aumento do consumo de água previsto, recomenda-se
o seguinte:
a) Interdição da utilização da água dos cerca de 20 poços e noras identificados na área de intervenção do
PU. A sua extracção só deverá ser autorizada após terem sido efectuados os ensaios necessários à
definição do regime de exploração adequado, de modo a não potenciar a intrusão marinha;
b) Que as noras, hoje praticamente em desuso, mas que fazem parte da história dos aproveitamentos
hídricos do Porto Santo, venham a ser recuperadas e posteriormente tornadas visitáveis, dado o elevado
interesse sócio-cultural, arquitectónico e turístico que possuem;
c) Criação de novas áreas arborizadas a montante da área de intervenção, tendo em vista a protecção da
área do plano aos riscos de inundação e ainda favorecer a recarga dos aquíferos;
d) Desobstrução dos cursos de água, recuperação das infra-estruturas de correcção torrencial e
reconstrução de margens e muros laterais de protecção nas áreas a edificar;
e) Aproveitamento do caudal dos leitos dos ribeiros com escoamento subterrâneo para utilização na
irrigação dos espaços verdes e nas piscinas dos empreendimentos;
f) Aproveitamento das águas da chuva para irrigação dos jardins;
g) Eventual recarga artificial do aquífero de base do Porto Santo com a água residual tratada na ETAR.
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