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1. INTRODUÇÃO 

O Arquipélago da Madeira possui um Património Natural de excecional valor, rico em Biodiversidade e 

Geodiversidade, que deve ser conhecido e divulgado internacionalmente.  

O presente site pretende dar a conhecer o património geológico da ilha da Madeira, nomeadamente ao 

nível do Concelho de Santana, contribuindo para a sua valorização e preservação.  

Deste modo, começaremos por rever alguns conceitos importantes, nomeadamente o de 

geodiversidade, património geológico e geossítio, termos que serão recorrentes ao longo deste trabalho. 

Apesar da abundante divulgação destes conceitos por parte de diversos investigadores (Galopim de Carvalho, 

1999; Brilha, 2005), os mesmos ainda são pouco conhecidos pela sociedade em geral, e até por grande parte 

dos agentes educativos, daí a importância de os revermos.  

De acordo com a definição da Royal Society for Nature Conservation, do Reino Unido, também 

proposta por J. Brilha (2005): “a Geodiversidade consiste na variedade de ambientes geológicos, fenómenos e 

processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais 

que são o suporte para a vida na Terra”.  

Segundo o disposto no Decreto Legislativo Regional n. 24/2004/M de 28 de Agosto de 2004 “o 

património geológico é constituído por todos os recursos naturais não renováveis, tais como formações 

rochosas, acumulações sedimentares, formas, paisagens, caracteres paleontológicos ou coleções de objetos 

geológicos de valor científico, cultural, educativo e de interesse paisagístico ou recreativo; sendo a sua 

exploração e conhecimento especialmente adequados para reconhecer, estudar e interpretar a evolução da 

história geológica que modelou a Terra”. “A inventariação, catalogação, divulgação e proteção do património 

geológico é de vital importância”. “Para além da sua degradação quase sempre irreversível, o seu 

conhecimento cuidado é considerado como uma característica dos países culturalmente avançados, 

constituindo parte fundamental do seu património cultural”. De acordo com o artigo n.º 3 do mesmo decreto, um 

Geossítio é a área de ocorrência de elementos geológicos com reconhecido valor científico, educativo, estético 

e cultural. O conjunto destes locais de interesse geológico (LIG), depois de inventariados e caraterizados 

(geossítios), constitui o Património Geológico da região. 

“O património geológico deve ser salvaguardado, estudado e valorizado, e todos os intervenientes 

devem promover a ação científica, pedagógica e cultural, de modo a garantir o retorno em termos de benefício 

científico, cultural e social, e assegurar a sua transmissão às gerações futuras” (Decreto Legislativo Regional n. 

24/2004/M de 28 de Agosto de 2004). Tendo como base este princípio, pretendemos que este site seja um 

recurso científico, cultural e pedagógico auxiliar, não apenas às aulas de Biologia e Geologia 10.º, 11.º ano, 

Geologia 12.º ano, Ciências Naturais do 3.º ciclo, onde poderá ser explorado de uma forma mais simplificada; 
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mas também que esteja acessível ao turista mais atento, com curiosidade científica, que pretenda conhecer 

mais aprofundadamente o património natural, histórico e cultural dos locais que visita. 

Deste modo, apresentamos a sugestão da realização de um roteiro geoturístico pelo concelho de 

Santana, o qual contempla paragens em diversos locais de interesse, do ponto de vista biológico, histórico, 

cultural e principalmente geológico (geossítios). No entanto, para uma melhor compreensão da génese das 

geopaisagens/estruturas geológicas observadas em cada um desses geossítios, tecemos uma breve 

abordagem à formação geológica da ilha da Madeira, apresentando o seu enquadramento geográfico, 

geotectónico, geomorfológico, geológico e litológico. 

Partilhamos então consigo, a riqueza do património geológico do concelho de Santana, estando certos 

de que contribuirá para a sua proteção e divulgação.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

- Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo das sessões teórico práticas da ação de formação 

“Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira: cultura, turismo e ambiente”.  

- Reconhecer e valorizar as potencialidades educativas e turísticas do concelho de Santana. 

- Elaborar um roteiro geoturístico no concelho de Santana – Reserva Mundial da Biosfera, identificando e 

caracterizando diferentes geossítios. 

- Conhecer as diversas áreas classificadas em termos de proteção do concelho de Santana, nomeadamente o 

Maciço Montanhoso Central, a Laurissilva da Madeira e a Reserva Natural da Rocha do Navio.  

- Desenvolver atividades que promovam um maior conhecimento e divulgação deste concelho, enquanto 

Reserva Mundial da Biosfera, sensibilizando a população em geral para a sua preservação e desenvolvimento 

sustentável. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Compreender a formação geológica da ilha da Madeira. 

- Relacionar as diferentes estruturas vulcânicas com os tipos de vulcanismo que estiveram na origem da ilha da 

Madeira.  

- Relacionar a geomorfologia da região com a ação dos agentes erosivos e a geologia do local. 

- Reconhecer a importância do ordenamento do território, como forma de minimizar os riscos geológicos; 

- Divulgar o património geológico do concelho de Santana, através da caracterização de cada geossítio. 

- Interpretar geopaisagens/estruturas geológicas, identificando as principais litologias existentes. 

- Identificar aplicações da rocha vulcânica, no património construído no concelho de Santana. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO DE SANTANA 

 

Área (km2) 95,56 

Altitude máxima (m) 1862 

Comprimento máximo (km) 6,24 

População (Censos 2011) (habitantes) 7719 

Freguesias 6 

Situado na costa norte da Madeira, o 

concelho de Santana encontra-se a 

sensivelmente 312m de altitude. Com uma 

área de cerca de 96km2, é constituído por 

seis freguesias, nomeadamente São Roque 

do Faial, Faial, Santana, Ilha, São Jorge e 

Arco de São Jorge. Nestas freguesias 

residem à volta de 7719 habitantes 

(Censos 2011), verificando-se desde os 

Censos de 1991 (10302 habitantes) um 

decréscimo acentuado da população.  

  O Município é limitado a leste pelo município de Machico, a Sul por Santa Cruz e Funchal, a Sudoeste 

por Câmara de Lobos, a Oeste por São Vicente e a Norte pelo Oceano Atlântico. Este já não é o local isolado e 

distante de outros tempos. A distância a percorrer até ao aeroporto corresponde a 20min e até ao Funchal 

40min. 

 Santana é atualmente um local onde se pode desfrutar da Natureza e da cultura em simultâneo. As 

magníficas paisagens verdejantes dos Parques das Queimadas e Pico das Pedras, a Reserva Natural da 

Rocha do Navio, o Pico Ruivo, juntamente com as Casas Típicas de Santana são dos grandes atrativos da 

localidade. A história, as tradições e o folclore são de grande importância e observáveis nos eventos e 

festividades de cada freguesia. As principais atividades económicas desenvolvidas no concelho são a 

exploração agrícola, graças às características dos terrenos, propícios para o cultivo de cereais, da cana-de-

açúcar, da vinha, de produtos hortícolas e de árvores de fruto, sendo de salientar o vinho e a anona na 

freguesia do Faial. 
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  O concelho de Santana foi agraciado no dia 29 de Junho de 2011, pela UNESCO com a distinção de 

“Reserva da Biosfera”, reconhecendo a riqueza de um ecossistema onde se procura conciliar a preservação 

da biodiversidade e o seu uso sustentável. Esta reserva integra uma componente terrestre, correspondente a 

toda a superfície emersa do município e ainda uma componente marinha, que apresenta uma grande 

diversidade de valores naturais e humanos, paisagísticos, ambientais e culturais singulares de interesse local, 

regional, nacional e internacional. 

  Para desmistificar a ideia de que uma reserva é um local exclusivo da natureza, mas sim um local onde 

a natureza e o Homem devem viver em plena harmonia, sugere-se a leitura do documento referente à 

candidatura a reserva da Biosfera da Unesco (2010) 

http://santanamadeirabiosfera.com/documentos/SANTANA_BIO_PT.pdf; a visualização do vídeo promocional 

desta Reserva http://www.youtube.com/watch?v=C-_rf9pBiKs e a exploração do site 

http://santanamadeirabiosfera.com/pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://santanamadeirabiosfera.com/documentos/SANTANA_BIO_PT.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=C-_rf9pBiKs
http://santanamadeirabiosfera.com/pt/
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4. FORMAÇÃO GEOLÓGICA DO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA 

“A Madeira é um complexo e polifacetado ambiente insular que resulta não só do mosaico climático gerado 

pelo gradiente altitudinal e pela posição geográfica da ilha, mas ainda das consideráveis modificações 

produzidas pelo Homem durante cinco séculos de ocupação” 

Pena & Cabral (1997) 

4.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

O arquipélago da Madeira localiza-se numa faixa de latitude entre os 30º e os 33º N e de longitude 

entre os 15º e os 17º W. É constituído pela ilha da Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens. O Quadro 1 

apresenta o enquadramento geográfico deste arquipélago. 

ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA 

Ilhas e ano da sua descoberta Área (km2) Comprimento 
(km) 

Largura (km) 

Madeira (1419) 737 58 23 

Porto Santo (1418) 42 11 5 

Desertas (1419): 
Ilhéu Chão 
Deserta Grande 
Bugio 

 
0,38 
10 
3 

 
1,6 
12 
7,5 

 
0,5 
2 

0,8 

Selvagens (1438): 
Selvagem Grande 
Selvagem Pequena 
Ilhéu de Fora 

 
2,46 
0,16 

0,071 

 
2 

0,8 
0,5 

 
1,7 
0,5 
0,3 

Quadro 1. Enquadramento Geográfico do arquipélago madeirense (adaptado de Pena & Cabral, 1997). 

 

O grupo Madeira-Desertas-Porto Santo apresenta uma configuração triangular (fig.1), com a maior ilha 

do arquipélago disposta segundo uma orientação E-W, as Desertas NNW-SSE e o Porto Santo NE-SW (Mata, 

1996). 

 

Fig. 1. Mapa batimétrico do arquipélago madeirense, com 

representação a SW da Madeira – 500 m abaixo do nível do mar – do 

possível hotspot da Madeira (in Geldmacher et al., 2000). 
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4.2. ENQUADRAMENTO GEOTECTÓNICO 

 O arquipélago da Madeira, limitado a NE pelo arquipélago dos Açores, a norte pela intitulada Falha 

Açores-Gibraltar – que funciona como fronteira tectónica entre a placa Africana e a homóloga Euroasiática – e 

a SE pelas Canárias, localiza-se em termos geotectónicos no interior da placa litosférica Africana (fig. 2), na 

terminação SW de um alinhamento de montes vulcânicos imersos, distribuídos desde a plataforma ibérica 

cerca de 900 km também para SW (Sousa, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Enquadramento da Madeira (assinalada com uma estrela azul) no contexto da Tectónica de Placas (as setas 

representam a deslocação relativa das placas litosféricas umas em relação às outras) (adaptado de USGS, in 

http://domingos.home.sapo.pt/tect_placas_8.html). 

As massas emersas que corporizam a Madeira e o Porto Santo constituem um exemplo típico de 

magmatismo oceânico intraplaca, com génese associada a um hotspot (fig. 3) (ou ponto quente, isto é, uma 

zona superficial isolada caracterizada por um fluxo de calor anómalo), derivado, segundo Morgan (1971), de 

uma pluma mantélica – uma corrente colunar ascendente de material sólido, com menor densidade e 

viscosidade, mas maior temperatura, do que o material circundante. 
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Fig. 3. Hotspot da Madeira (assinalado a azul) no quadro global dos pontos quentes ao nível do planeta (adaptado de USGS, 

in http://domingos.home.sapo.pt/tect_placas_7.html).  

Legenda: 

Limites divergentes: formação de nova crusta oceânica; 

Limites convergentes: a crusta oceânica é destruída; 

Limites transformantes: a crusta oceânica nem é formada nem destruída; 

Áreas onde os limites inter-placas são indefinidos; 

Hotspot (Ponto quente).  

 

Para oeste, sul e sudeste do grupo Madeira-Desertas-Porto Santo encontra-se a designada planície 

abissal da Madeira (80000 km2), domínio oceânico de grande profundidade (fig. 4), associado, à semelhança 

dos vários relevos submarinos que a ladeiam – e.g. Crista Madeira-Tore –, à génese do Oceano Atlântico e 

evolução da crusta oceânica, desde o Triásico, quando teve início a separação da Pangeia, até aos nossos 

dias (Carvalho & Brandão, 1991). 

 

 

Fig. 4. Perspetiva da Planície 

Abissal da Madeira e do 

posicionamento dos 

arquipélagos da Macaronésia 

no Atlântico Central (Weaver 

et al., 1986). 
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No que diz respeito ao cessar da atividade vulcânica na Madeira, tal terá ocorrido, respetivamente, há 

cerca de 6000 anos. Deste facto não se pode deduzir, que o vulcanismo no arquipélago esteja extinto, na 

medida em que na história vulcanológica de outras ilhas com génese igualmente extrusiva – e.g. Fuerteventura, 

no arquipélago das Canárias, onde teve lugar um período de tranquilidade vulcânica de cerca de 8 Ma, ou em 

Niihau, no Havai, com um intervalo vulcânico de 2,5 Ma, ou, ainda, em Santiago e Sal, no vizinho arquipélago 

de Cabo Verde – não são incomuns os interregnos eruptivos (Mata, 1996). 

Prada (2000), na sequência do exposto no parágrafo anterior, alude ao facto de ainda persistirem 

reminiscências secundárias de vulcanismo na Madeira (descobertas, segundo a autora, aquando da abertura 

de túneis e consubstanciadas na libertação persistente de CO2, não associado, portanto, a uma simples 

fracturação das rochas), o que poderá indiciar um período de acalmia em termos de atividade vulcânica e não 

extinção vulcanológica. 

Referência, no término destas reflexões geotectónicas, para a profusão de lineamentos tectónicos que 

existem na ilha (fig.5), muitos dos quais com uma extensão superior a 1000 metros, num total que atingirá o 

meio milhar de quilómetros (Prada, 2000). 

 

Fig. 5. Mapa, 

obtido por 

satélite, de 

lineamentos 

tectónicos da 

Madeira 

(Prada, 2000). 
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4.3. ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO 

 

Segundo Carvalho & Brandão (1991) a configuração geomorfológica da Madeira é consequência da 

forma, estrutura e idade do aparelho vulcânico que esteve na base da sua génese, bem como das litologias 

(mais ou menos resistentes aos agentes erosivos) que o consubstanciam e, ainda, do tipo e intensidade dos 

agentes externos (associados ao clima característico da região) que implacavelmente promovem o desgaste 

das formações rochosas. 

 

A ilha-mãe do arquipélago, como consequência dos considerandos do parágrafo precedente, apresenta 

um relevo bastante acidentado (Fig.6) em virtude da resiliência diferencial das rochas máficas (com os 

materiais de natureza piroclástica a serem mais facilmente desgastados do que os de carácter efusivo ou 

lávico) aos diversos agentes erosivos – chuva, vento, amplitudes térmicas (nas regiões de maior altitude) –, 

que a têm vindo a desgastar desde as primeiras fases eruptivas, algures no Miocénico (Sousa, 2006). 

 

Se à erosão diferencial acrescentarmos as elevadas altitudes atingidas e a intensa pluviosidade que 

fustiga a ilha – explicada pela humidade dos ventos dominantes de nordeste, como resultado do seu percurso 

sobre a corrente quente do golfo (Mata, 1996) –, estão reunidas as condições que explicam o atual perfil 

topográfico insular. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Carta hipsométrica da Madeira (in Pena & Cabral, 1997). 

A costa norte é mais alcantilada e abrupta, não obstante ser na homóloga meridional a ocorrência da 

maior arriba do arquipélago – o Cabo Girão –, por sinal uma das maiores da Europa, com 580 metros. Existem 

vales muito escavados e profundos, como o da Ribeira Brava e Ribeira da Janela e, picos a altitude 
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considerável, como o Pico Ruivo, a 1862 metros, e o Pico do Areeiro com menos 44 metros do que o 

congénere, localizados na região centro – oriental. Para além destas singularidades morfológicas encontram-se 

também superfícies sub-estruturais que constituem planaltos – as denominadas “achadas”, em linguagem local, 

que mais não são do que plataformas lávicas geralmente limitadas por declives –, como por exemplo o do Paúl 

da Serra (Sousa, 2006). 

A nível geomorfológico, também há a realçar, a ocorrência de um leque lávico, fajãs detríticas e fajãs 

lávicas ao longo do litoral, com o primeiro localizado no Seixal, as segundas associadas ao desgaste 

implacável das arribas litorais das regiões costeiras – como é exemplo a fajã do Cabo Girão – e as terceiras 

mais características na costa setentrional – como a de Porto Moniz – de génese relacionada com escoadas de 

lava oriundas de focos vulcânicos situados no planalto do Paúl da Serra. 

Toda a rede hidrográfica da Madeira se apresenta em plena fase de juventude, com predomínio da 

erosão vertical, reduzida erosão lateral das vertentes, perfil longitudinal em grande declive e grande capacidade 

de transporte (Ribeiro, 1990). Este facto potencia a ação erosiva das águas de escorrência superficiais, que 

escavam com facilidade extrema os materiais de natureza piroclástica e está na base, segundo Carvalho & 

Brandão (1991), do relevo fortemente acidentado, vislumbrado um pouco por toda a ilha, mas principalmente 

na costa setentrional. 

Nesta síntese geomorfológica da ilha da Madeira, resta tecer alguns considerandos sobre um modelo, 

extremamente simples, proposto por Grabham, em 1948, e descrito por Carvalho & Brandão, em 1991, que 

postula que, em determinada altura, algures no Miocénico, teriam ocorrido nos fundos oceânicos as fases 

eruptivas iniciais que por sobreposição sucessiva e alternante de materiais piroclásticos – cinzas, lapilli e 

bombas vulcânicas – e efusivos acabaram por originar o relevo, segundo um eixo topográfico E-W, que na 

atualidade caracteriza inconfundivelmente a ilha da Madeira (fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Provável evolução do relevo 

vulcânico madeirense:  

E.V. – Edifício vulcânico submarino 

primitivo;  

CO – Crosta oceânica;  

NM – Nível do mar;  

FO – Fundo oceânico;  

Rª S.V. – Ribeira de S. Vicente; Calc. S. V. 

– Calcário de S. Vicente; Plat. abr. mar. – 

Plataforma de abrasão marinha atual 

(adaptada de G. W. Grabham, 1948, in 

Carvalho & Brandão, 1991).  
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Prada (2000) aperfeiçoou este modelo simplista, tendo definido o seguinte modelo de evolução insular: 

1. Edificação de um aparelho vulcânico submarino, em que o Complexo Antigo (CA) constitui a fração 

superior subaérea, com emersão anterior aos 5,2 Ma. 

2. O território emerso então constituído atinge dimensões significativas, em área e altitude, como o indicia 

a localização e espessura dos depósitos de enxurrada conglomerático-brechóides. 

3. Subida do nível do mar e/ou subsidência insular. 

4. Formação de recifes calcários sobre formações subaéreas, imersas, numa fase de tranquilidade 

eruptiva.  

5. Continuação da acalmia vulcânica com intensificação erosiva do edifício vulcânico e descida relativa do 

nível do mar e/ou levantamento da ilha. 

6. Reinício do vulcanismo com taxas eruptivas consideráveis, originando o Complexo Principal (CP) e a 

maior parte do território emerso. 

7. Novo período de sossego vulcânico, onde ocorre o entalhe dos vales atuais. 

8. Recrudescimento da atividade vulcânica, todavia com pouca expressão volumétrica, oriunda de focos 

dispersos, desde a Ponta de S. Lourenço, Paúl da Serra e Porto Moniz. 

9. Derradeira fase de vulcanismo, entre 1,2 e 0,025 Ma, tendo por principais centros emissores o Funchal 

e arredores e, também, Porto Moniz. 

10.  A atividade erosiva foi atuando paulatinamente nos relevos, escavando os vales e recuando as arribas, 

com formação de depósitos de vertente, fajãs sedimentares, aluviões e praias atuais.   

 

Esta autora associa o relevo insular a uma morfologia de vulcão em escudo, categoria na qual a 

Madeira se incluirá, em sua opinião, em virtude da sua configuração particular, com um perímetro alongado e 

ausência de caldeira de subsidência ou de explosão. Assim, ainda de acordo com esta investigadora, o 

crescimento do edifício insular terá sido realizado graças à atividade de várias chaminés vulcânicas – 

sobretudo filoneanas – e não apenas através de uma única conduta principal.  
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4.4. VULCANO-ESTRATIGRAFIA DA ILHA DA MADEIRA 

 

O arquipélago da Madeira teve a sua génese na Era Cenozóica, com as primeiras erupções a 

ocorrerem no Miocénico (fig.8) e as derradeiras no início do Quaternário (Gomes & Silva, 1997). 

 

 

 

 

Fig. 8. Cronologia dos afloramentos em Porto Santo e Madeira (adaptado de Mata, 1996). 

 

A Madeira, as Desertas e o Porto Santo integram, o mesmo maciço vulcânico que se divide em duas 

massas rochosas emersas: as duas primeiras, outrora unidas por intermédio da região mais oriental da Madeira 

– a Ponta de S. Lourenço –, formam uma das massas; a terceira, anteriormente uma ilha mais imponente – 

como se pode deduzir pela existência de níveis batimétricos de magnitude reduzida, numa área considerável 

em redor da ilha –, corporiza a outra (Pena & Cabral, 1997). Segundo Mata (1996), a Madeira e as Desertas 

estão unidas pela isóbata dos 200 metros, apresentando ambas grande afinidade vulcanológica. Por seu turno, 

o Porto Santo, está separado da Madeira por um canal que atinge a profundidade de 2500 m, sem esquecer o 

facto de apresentar vulcanismo submarino significativo e litologias vulcânicas mais diferenciadas, com 

relevância para os vulcanitos ácidos (Ferreira, 1985, in Mata, 1996). 

  Litologicamente, a Madeira é constituída essencialmente por vulcanitos efusivos e piroclásticos, 

predominando os primeiros em relação aos segundos, com evidência de rochas granulares (ou plutónicas) na 

região de Porto da Cruz e litologias sedimentares esparsamente localizadas ao longo da região costeira, como 

por exemplo aluviões fluviais – geralmente grosseiros e torrenciais –, terraços fluviais e praias levantadas – 

essencialmente cascalheiras torrenciais –, depósitos de praia modernos – normalmente de calhaus rolados –, 

zonas dunares – de idade Plistocénica na Ponta de S. Lourenço – e depósitos de vertente e de fajãs. No que 

concerne a formações de natureza sedimentar, destaca-se a região de S. Vicente, onde é possível vislumbrar 

um afloramento de calcário recifal, do Miocénico (Sousa, 2006). 

  Relativamente aos afloramentos mais abundantes, de carácter eruptivo ou magmático, de génese 

vulcânica e plutónica, é nítida a predominância de rochas básicas – basaltos, basanitos, basanitóides, 

hawaiitos e mugearitos, gabros, e rochas afins – relativamente às de composição intermédia de tipo traquítico: 

     MADEIRA                                                      PORTO SANTO 

                                              ?? 

0      1,6                5,3                                      11,3                               16,6                                      23,7 

 

Quat.    Pliocénico       Miocénico Superior          Miocénico Médio            Miocénico Inferior 
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traquitos, traquibasaltos, traquiandesitos e traquidoleritos (Gomes & Silva, 1997). Galopim de Carvalho (2002) 

salienta a ocorrência de mugearitos no planalto do Paúl da Serra (especialmente em rede filoneana) e em Porto 

da Cruz, nas proximidades do cais. 

 Gomes & Silva (1997) defendem que são também de considerar, em termos de abundância, os 

materiais vulcânicos do tipo piroclástico, especialmente finos, consubstanciados na presença de tufos de 

coloração avermelhada, acastanhada, amarelada ou acinzentada, aparelhos vulcânicos parcialmente 

desmantelados, cones de escórias e materiais piroclásticos mais grosseiros, como os blocos vulcânicos, as 

bombas, as brechas e os conglomerados. 

 Carvalho & Brandão (1991) postulam que as rochas lávicas, efusivas, se apresentam quer compactas, 

quer porosas e vacuolares, representando derrames ou escoadas basálticas de espessuras diferenciadas – em 

função do tempo de duração dos episódios efusivos e do afastamento ao centro emissor – e inclinações 

distintas, mais acentuadas nas regiões costeiras periféricas, enquanto as de carácter explosivo ou piroclástico 

– mais grosseiras, geralmente pouco consolidadas, por vezes brechóides, desde blocos e bombas vulcânicas a 

cinzas finas, passando por termos intermédios como o lapilli, de aspeto vesicular e esponjoso – se dispõem nas 

regiões centrais, nas proximidades dos antigos focos explosivos que lhes deram origem. 

 Com base nos trabalhos efetuados no âmbito da Carta Geológica da ilha da Madeira (Folhas A e B) na 

escala 1:50.000 (BRUM DA SILVEIRA et al., 2010), reconheceram-se três fases principais de construção do 

grande vulcão escudo da Madeira que se traduzem numa estratigrafia composta por três complexos vulcânicos 

principais (BRUM DA SILVEIRA et al., 2008). Assim foram identificados, da base para o topo: o Complexo 

Vulcânico Inferior (CVI) (> 5,57 Ma), o Complexo Vulcânico Intermédio (CVM) (5,57 - 1,8 Ma) e o Complexo 

Vulcânico Superior (CVS) (1,8 - 0,007 Ma). Cada complexo é composto por várias unidades estratigráficas 

delimitadas por inconformidades regionais, refletindo descontinuidades na sucessão estratigráfica e estádios 

distintos na evolução do edifício vulcânico no que respeita a sua relação geométrico-temporal. 

 Deste modo, na porção emersa da ilha da Madeira reconheceram-se sete unidades vulcano-

estratigráficas principais. Foram designadas, respetivamente da mais antiga para a mais recente, por: Unidade 

do Porto da Cruz (CVI1) e Unidade dos Lameiros (CVI2), no Complexo Vulcânico Inferior; Unidade da 

Encumeada (CVM1), Unidade de Penha d'Águia (CVM2) e Unidade do Curral das Freiras (CVM3) no Complexo 

Vulcânico Intermédio; Unidade dos Lombos (CVS1) e Unidade do Funchal (CVS2), no Complexo Vulcânico 

Superior. 
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  Para além destas, identificaram-se depósitos sedimentares recentes, tais como: aluviões (a), 

cascalheiras e areias de praia (cap), depósitos de vertente e coluviões (dv), depósitos de movimentos de 

massa (dm), depósitos de areias eólicas (ad), depósitos glaciares e periglaciares (dgp) e depósitos de lahar 

(la). 

  A evolução espacial e temporal da atividade eruptiva na ilha da Madeira foi determinada por vulcanismo 

fissural ao longo de uma zona de rift vulcânico, que se manifestou inicialmente ao longo de uma direção geral 

E-W, tendo evoluído posteriormente para um sistema fissural de orientação geral WNW-ESE a NW-SE. As 

lavas são alcalinas e entre elas predominam os litótipos de carácter pouco diferenciado (basanitos e basaltos 

alcalinos) estando as rochas intermédias (mugearitos e traquitos) representadas em raros afloramentos (MATA, 

1996). 

O Quadro I descreve, da mais antiga para a mais recente, as unidades representadas na Carta Geológica da 

ilha da Madeira que materializam o seu registo estratigráfico. 

COMPLEXOS UNIDADES LITOLOGIAS ETAPAS DE FORMAÇÃO 
PRINCIPAIS 

LOCAIS 

Complexo 

Vulcânico 

Inferior (CVI) 

(Miocénico> 5,57 

Ma) 

Unidade do Porto 

da Cruz (CVI1), 

Rochas muito alteradas, de 

possível origem 

hidromagmática 

(hialoclastitos, brechas 

hialoclastíticas e derrames 

lávicos submarinos), 

cortadas por uma rede densa 

de filões. 

Final da fase imersa do edifício 

vulcânico, atuação de movimentos 

verticais positivos. 

Porto da Cruz (sítio 

da Achada e 

Ribeira Tem-te não 

Caias), interior do 

vale de S. Vicente. 

Unidade dos 

Lameiros (CVI2) 

Sequência de sedimentos 

carbonatados marinhos de 

baixa profundidade que 

assenta em inconformidade 

sobre CVI1. 

A presença deste depósito marinho aos 

320-475m de altitude é outro 

testemunho dos importantes 

movimentos de levantamento 

experimentados pelo edifício vulcânico. 

S. Vicente (Sítio 

dos Lameiros - 

Achada do Furtado 

do Barrinho). 

Complexo 

Vulcânico 

Intermédio 

(CVM)" (Plio-

Plistocénico 5,57 

- 1,8 Ma) 

 

 

Unidade da 

Encumeada 

(CVM1) 

Alternâncias de derrames 

lávicos com tufos de 

piroclastos de queda, 

emitidos por erupções de tipo 

estromboliano, intercalados 

nas sequências vulcânicas 

reconhecem-se numerosos 

depósitos sedimentares 

Erupções de estilo estromboliano e 

vulcaniano em cones ou sistemas 

fissurais situados ao longo de uma 

zona de rift de direção E-W. Primeira 

etapa de construção do vulcão escudo 

em ambiente subaéreo 

Encumeada 

(Ribeira da Serra de 

Água e de S. 

Vicente), Ribeira do 

Faial, Porto da Cruz 

e Ponta de S. 

Lourenço  
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COMPLEXOS UNIDADES LITOLOGIAS ETAPAS DE FORMAÇÃO 
PRINCIPAIS 

LOCAIS 

grosseiros do tipo lahar, que 

evidenciam eventos de 

enxurrada.  

Unidade de Penha 

d'Águia (CVM2) 

Compreende sequências 

vulcânicas máficas 

(basanitos e basaltos) 

resultantes de atividade 

efusiva e explosiva 

subaérea, de estilo 

estromboliano, havaiano e, 

ocasionalmente, do tipo 

freatomagmático, assim 

como, sequências 

sedimentares epiclásticas. 

Caracterizada por um elevado número 

de erupções (de estilo estromboliano e 

havaiano) com emissão de grandes 

volumes de lava a partir de centros 

eruptivos localizados 

fundamentalmente na região do Maciço 

Central. Segunda etapa de atividade 

vulcânica em ambiente subaéreo 

Penha d´Águia 

(Porto da Cruz). 

Ponta de S. 

Lourenço, vales do 

Maciço Central, 

arribas do Cabo 

Girão, Paul do Mar 

e Jardim do Mar. 

Unidade do Curral 

das Freiras (CVM3) 

É constituída por sequências 

lávicas resultantes de 

atividade 

predominantemente efusiva 

subaérea (CVM3 b), com 

ocasionais intercalações de 

depósitos piroclásticos de 

queda (escórias, lapilli e 

cinzas basálticas), níveis de 

tufitos e ocasionais produtos 

máficos de actividade freato-

magmática.  

 

Caracterizada por vulcanismo de estilo 

essencialmente havaiano (ou 

estromboliano) em bocas fissurais 

situadas provavelmente na região do 

Paul da Serra; durante este período 

inicia-se a fase de crescimento da ilha 

no setor oeste. Terceira etapa de 

atividade eruptiva em ambiente 

subaéreo 

Curral das Freiras, 

Serra de Água, 

Ribeira dos 

Socorridos e Paul 

da Serra, 

Encumeada, 

Maciço Central. 

Complexo 

Vulcânico 

Superior (CVS) 

(Plistocénico e 

Holocénico ~ 1,8 

- 0,007 Ma) 

Unidade dos 

Lombos (CVS1) 

É composta 

predominantemente por 

derrames lávicos subaéreos 

de composição máfica 

(basanitos e basaltos), por 

vezes com intercalações de 

tufitos, depósitos 

piroclásticos de queda 

(escórias, lapilli e cinzas 

basálticas) e ocasionais 

produtos máficos de 

Etapa de revestimento vulcânico 

insular e, nalguns casos, 

preenchimento de vales relacionados 

com a morfologia atual. A atividade 

vulcânica terá revestido, quase 

totalmente, o edifício vulcânico insular 

construído durante as fases eruptivas 

anteriores, aumentando a dimensão da 

ilha e colmatando a maior parte das 

formas erosivas desenvolvidas até 

então. 

S. Roque do Faial, 

Maciço Central, 

Paul da Serra. 
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COMPLEXOS UNIDADES LITOLOGIAS ETAPAS DE FORMAÇÃO 
PRINCIPAIS 

LOCAIS 

atividade freatomagmática. 

Unidade do 

Funchal (CVS2) 

As manifestações vulcânicas 

subaéreas compreendem 

derrames lávicos de 

composição mugearítica 

(CVS2m) e derrames lávicos 

de composição máfica 

(basaltos s.l.), com 

intercalações ocasionais de 

piroclastos de queda 

(escórias, lapilli e cinzas 

basálticas) e produtos de 

actividade freato-magmática. 

Engloba, também, produtos 

de erupções que ocorreram 

em ambiente submarino.  

Etapa de vulcanismo pós-erosão. É 

durante este período que ocorre um 

grande colapso lateral no flanco norte 

da ilha da Madeira. 

Funchal, Câmara 

de Lobos, Porto 

Moniz, Ponta do 

Garajau. 

Quadro I. Principais complexos vulcânicos da ilha da Madeira e respetivas unidades estratigráficas (adaptado de Brum da 

Silveira et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fig. 8. Carta Geológica da ilha da Madeira (Folhas A e B) na escala 1:50.000 (BRUM DA SILVEIRA et al., 2010). 
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5. ROTEIRO GEOTURÍSTICO NO CONCELHO DE SANTANA 

“Desde picos vulcânicos às profundezas do mar, passando por fajãs, vales abruptos, montanhas e campos 

verdejantes, intersetando espécies endémicas da fauna e da flora, observando estruturas geológicas e 

desfrutando do património histórico, cultural e da gastronomia local, muito a Reserva da Biosfera de Santana 

tem para lhe oferecer”. 

 

O presente roteiro geoturístico conduz o aluno e o público em geral por algumas freguesias do 

concelho de Santana, mostrando o que de melhor cada uma oferece ao nível do património natural, histórico e 

cultural. 

 Para a realização in situ deste roteiro seria necessário um dia, de forma a poder desfrutar 

tranquilamente da beleza de cada geossítio, explorando as suas potencialidades. Avança-se a sugestão de um 

percurso para esse dia:  

1. S. Roque do Faial - Ribeiro Frio; 2. Faial – Foz da Ribeira do Faial; 3. Santana -Achada do Teixeira; 4. 

Santana - Rocha do Navio; 5. S. Jorge – Centro e Achadinha; 6. S. Jorge – miradouro das Cabanas. 

 

 

Fig. 10 - Localização das paragens do roteiro no mapa de estradas do concelho de Santana. Adaptado de viajar.clix.pt
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Fig. 11 - Localização das paragens do roteiro na carta geológica da Madeira. Adaptado de Carta geológica da 

ilha da Madeira (Folha B) na escala 1:50000 (Brum da Silveira et al., 2010). 

 

Acorde cedo, de forma a poder estar às 9h00 na freguesia de S. Roque do Faial, nomeadamente 

no Ribeiro Frio, principal atração desta freguesia. Permaneça neste local durante 60 minutos, visite o viveiro 

das trutas e conheça as espécies endémicas mais representativas da floresta Laurissilva (sítio da Rede Natura 

2000 e Património Natural Mundial da UNESCO), percorrendo um pequeno trilho existente em frente ao viveiro, 

do outro lado da estrada, junto ao Núcleo de Educação Ambiental do Ribeiro Frio. Caminhe pela levada dos 

Balcões, apenas durante 10 minutos. 

Siga a estrada regional principal (ER217) em direção ao Faial, vá observando ao longo da 

sinuosa descida, o imponente maciço rochoso a Penha de Águia. Vire à esquerda em direção à zona 

balnear/foz da ribeira do Faial. Serão 10h30 e terá chegado a este local, onde irá permanecer cerca de 20 

minutos, para além de poder usufruir dos vários espaços de lazer existentes, observe o magnífico monumento 

geológico, a fajã detrítica situada na base da Penha de Águia, depósitos de aluvião e a praia. 

Siga pela estrada regional principal (ER 218) em direção a Santana, chegando a esta localidade 

vire à esquerda no sentido do Pico Ruivo, que permite o acesso à Achada do Teixeira, terá lá chegado 

por volta das 11h30. Neste geossítio, onde irá permanecer 30 minutos, procure por entre a vegetação um 

monumento geológico que tem a forma de um “Homem em Pé”, daí a sua designação. Faça apenas durante 5 
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minutos a vereda no sentido do Pico Ruivo, se o céu estiver limpo, pode ter uma vista panorâmica sobre todo o 

concelho, observando aspetos da geomorfologia, para além de contemplar todo o esplendor do Maciço 

Montanhoso Central (sítio da Rede Natural 2000). Os amantes da astronomia deverão regressar à noite, pois é 

um dos melhores locais do mundo para a observação astronómica. 

Faça o mesmo trajeto de regresso a Santana, vá em direção à igreja matriz desta localidade, 

onde está indicado o acesso ao miradouro da Rocha do Navio. Por volta das 12h30 chegará a este 

miradouro, permaneça no local 20 minutos e observe esta reserva natural (área marinha protegida e sítio da 

Rede Natura 2000), reparando no ilhéu da Rocha do Navio, nos recortes da costa norte até à Ponta de S. 

Lourenço e alguns aspetos da geologia. 

Siga pela via expresso em direção à freguesia de S. Jorge, chegando a este local vire à direita 

rumo à Casa de Palha, situada nas traseiras da Igreja Matriz de S. Jorge. Serão 13h30 e sentirá um aperto 

no estômago, neste geossítio, onde irá permanecer durante 2h00, espera-o uma deliciosa ementa geológica: 

“escoada de trigo, filão de borrego à casa de Palha, com arroz de lapilli e tufo de maracujá para a sobremesa”, 

enquanto prova as iguarias gastronómicas, desfrute do espaço calmo e acolhedor, reparando na arquitetura 

desta casa típica da freguesia. Seguidamente observe as imensas aplicações da pedra em toda a área 

envolvente e visite a Igreja Matriz de S. Jorge, a maior igreja de estilo barroco da região. 

 Siga novamente até à estrada regional, vire à direita e logo a seguir à esquerda, em direção ao 

sítio da Achadinha, por volta das 16h00 chegará a este local, onde funciona um moinho de água, há mais de 

300 anos. Durante 30 minutos, repare na aplicação de diferentes tipos de rocha, de acordo com as suas 

propriedades, no moinho e na área adjacente.  

Faça o caminho de regresso até à estrada regional, vire à esquerda e vá até ao miradouro das 

Cabanas, de onde se avista a freguesia do Arco de S. Jorge. Serão 17h00, e despenderá de 30 minutos neste 

geossítio. Aprecie a paisagem, reparando nos movimentos em massa sucessivos que ocorreram nesta arriba, 

sob a qual se desenvolveu a freguesia do Arco de S. Jorge, repleta de campos verdejantes, onde predomina o 

cultivo da vinha. Ao longe pode avistar ainda a fajã detrítica da Ponta Delgada e se a luminosidade o permitir, 

conseguirá ver o delta lávico do Seixal e a fajã lávica do Porto Moniz. Alguns metros acima do miradouro, 

termine o seu roteiro, junto à casa típica de Santana, onde se pode deliciar com um bolo de mel caseiro, 

acompanhado de um licor/ poncha regional. 

Ao longo de todo o roteiro, preste atenção à toponímia dos diversos geossítios, uma vez que os 

topónimos refletem o património natural, histórico ou cultural dos locais, constituindo marcas de identidade que 

merecem ser salvaguardadas. “Através da toponímia dá-se a ler a ilha, no que ela tem de mais genuíno” 

(Thierry dos Santos, 2011).  

Também não deixe de reparar nos muros de pedra que existem a delimitar a estrada, ou na 

proximidade dos geossítios visitados, pois estes constituem um catálogo da geologia do local. 
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS GEOSSÍTIOS 

 

5.5.1. Nome do Geossítio: S. Roque do Faial – Ribeiro Frio 

Área da freguesia: 15,9 Km 

Toponímia: Ribeiro Frio (topónimo relacionado com o clima da região e da água que circula no curso de água 

que atravessa esta zona).  

Estatuto Legal: Floresta Laurissilva – desde 1982 que integra o Parque Natural da Madeira, como reserva 

integral ou parcial; designada como Habitat Prioritário ao abrigo da Diretiva Habitats 92/43 CEE do Conselho da 

Europa; pertence à Rede de Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa, desde 1992; Área Classificada de 

ZEC e ZPE (Rede Natura 2000) e foi distinguida pela UNESCO como Património Mundial Natural em 1999. 

Localização: Latitude: 32.734941                     Longitude: -16.886496 

Duração: 60 min 

 

 

Enquadramento Geológico: Complexo Vulcânico Médio – Unidade da Penha d´Águia (CVM2β), caracterizado 

segundo Brum da Silveira, et al (2010) por, derrames lávicos subaéreos de composição máfica (basanitos e 

basaltos), com intercalações ocasionais de tufos basálticos (escórias, lapilli e cinzas basálticas) e produtos de 

atividade freato-magmática. 

Objetivos:  

- Conhecer a flora e a fauna da ilha da Madeira.  
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- Compreender a importância da floresta Laurissilva; 

- Conhecer as principais espécies endémicas da Laurissilva do Til. 

- Reconhecer a importância das levadas na ilha da Madeira. 

- Conhecer o Centro Aquícola com viveiro das trutas do Ribeiro Frio. 

 

Descrição: 

Este geossítio integra-se no Complexo Vulcânico Médio, correspondente à fase subaérea de formação 

da ilha (fig. 2) e apresenta um enorme valor no que respeita à flora da Madeira, uma vez que possui uma 

mancha muito bem preservada da Laurissilva do Til (fig. 3). 

  

Durante o Terciário (65M.a. – 2M.a.), nomeadamente entre o período Miocénio e Pliocénio, a floresta 

Laurissilva ocupava grandes extensões do sul da Europa e norte de África. No entanto, as disrupções 

ambientais registadas durante o Quaternário, sob a forma de violentas crises geológicas e climáticas, 

provocaram efeitos devastadores na vegetação europeia em geral e nesta floresta em particular. Atualmente é 

na ilha da Madeira que existe a maior área de Laurissilva do Mundo, ocupando cerca de 15000 hectares. No 

concelho de Santana esta floresta ocupa cerca de 30 Km2, isto é o equivalente a 1/3 da sua área total (Pinto, E. 

& Teixeira, D., 2008). 

  Para conhecer as espécies endémicas que integram a comunidade arbórea, herbácea e arbustiva da 

Laurissilva do Til (fig. 4), pode fazer um percurso pedestre devidamente assinalado junto ao Núcleo de 

Educação Ambiental do Ribeiro Frio (fig. 5). 
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Neste percurso, poderá observar a comunidade arbórea climácica dominada por representantes da 

família Lauraceae como o Til (Ocotea foetens), o Loureiro (Laurus novocanariensis) e o Vinhático (Persea 

indica), bem como representantes da família Clethraceae, como é o caso do Folhado (Clethra arbórea). Árvores 

endémicas tais como: o Aderno (Heberdenia excelsa), o Perado (Ilex perado), o Pau-branco (Picconia excelsa), 

a Ginjeira-brava (Prunus lusitanica), o Mocano (Pittosporum coriaceum) e a Tintureira (Frangula azorica). No 

estrato arbustivo, destacam-se a Urze-das-vassouras (Erica platycodon), a Uveira (Vaccinium padifolium), o 

Isoplexis sceptrum e a língua de vaca (Sonchus fruticosus). No estrato herbáceo dominam a Erva-redonda 

(Sibthorpia peregrina) e a Palha-carga (Festuca donax) (Pinto, E. & Teixeira, D. 2008). Todas estas espécies 

estão devidamente identificadas ao longo do percurso. 

 

A Laurissilva madeirense possui um papel fundamental no equilíbrio hídrico da ilha, sendo a principal 

responsável pela captação da água dos nevoeiros e das precipitações. Por outro lado, enquanto que, o denso 
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coberto vegetal impede a erosão dos solos, a grande quantidade de manta morta existente promove a 

infiltração lenta da água, permitindo a formação de lençóis freáticos (Jardim, R. & Fontinha, S., 2000). É ainda 

nesta floresta, também conhecida como “produtora de água”, que têm origem a maioria dos cursos de água 

existentes na ilha da Madeira. Estes pequenos canais de água, designados de levadas começaram a ser 

construídos desde o século XVI com o objetivo de levar a água aos terrenos agrícolas, segundo Raimundo 

Quintal, “as levadas são as mais ricas peças do património cultural da Ilha da Madeira e a expressão viva de 

como foi possível a intervenção humana sem criar ruturas significativas no funcionamento dos ecossistemas”. 

 

 Neste geossítio, pode conhecer a levada dos Balcões (topónimo que significa miradouro) ao longo da 

qual se podem observar diversas aves endémicas, tais como o pombo trocaz (Columba trocaz), o tentilhão 

(Fringilla coelebs madeirensis) e o bis-bis (Regulus madeirensis) que é a mais pequena ave madeirense. 

Enquanto caminha por este levada, repare também na vegetação envolvente, existindo grande quantidade de 

líquenes (associação de algas e fungos/cianobactéria) bioindicadores da qualidade do ar, nos ramos e troncos 

das árvores e arbustos. 

 

 No regresso vale a pena visitar o Centro Aquícola com o viveiro de trutas Arco-Íris (Oncorhynchus 

mykiss walbaum), cujo principal objetivo é a produção de trutas para o repovoamento das linhas de água da 

Ilha da Madeira. 
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5.1.2. Nome do Geossítio: Faial – Foz da Ribeira 

Área: 22,60 Km 

Toponímia: Faial (topónimo com indicações florísticas) - concentração relativa de faias, espécie endémica da 

Macaronésia 

Localização: Latitude: 32.793115                      Longitude: -16.849390 

Duração: 20 min 

 

 

Enquadramento Geológico: Complexo vulcânico superior – Unidade do Funchal (CVS2β), caracterizado 

segundo Brum da Silveira, et al (2010) por, derrames lávicos subaéreos de composição máfica (basaltos), com 

intercalações ocasionais de piroclastos de queda (escórias, lapilli e cinzas basálticas) e produtos de atividade 

freato-magmática. 

 

Objetivos: 

- Identificar a disjunção prismática em rochas básicas. 

- Compreender a formação da fajã detrítica da Penha d´Águia. 

- Observar diferentes litologias: vulcânica e sedimentar. 

- Identificar depósitos de aluvião.  
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Descrição: 

Neste geossítio (lado esquerdo da foz da ribeira do Faial) que se situa no complexo vulcânico superior 

– Unidade do Funchal (CVS2β), pode observar uma escoada lávica que preencheu o vale da Ribeira do Faial 

(fig. 2), tendo sido posteriormente erodida pela própria ribeira. Esta possante escoada lávica de composição 

máfica (basalto) apresenta disjunção prismática bem evidente (fig. 3). 

 

Segundo Nunes (1998) as escoadas basálticas, efusivas, apresentam comummente estruturas 

associadas ao modo de arrefecimento das rochas lávicas, como a disjunção prismática ou colunar: 

consequência de contrações que se geram no seio das escoadas relacionadas com o arrefecimento e 

solidificação da lava (fig. 4). O eixo maior dos prismas é sempre perpendicular à frente de arrefecimento, o que 

constitui um bom indicador da morfologia sobre a qual ocorreu a escoada (Brilha & Pereira, 2012). 

 



Página 28 de 49 
 

No lado direito da foz da ribeira observe a fajã detrítica da Penha d´Águia (fig. 5), resultante do 

desabamento de blocos rochosos, na noite de 1 de fevereiro de 1992, a partir da Penha d´Águia, uma 

impressionante arriba de 400m, onde se observa uma alternância de finas escoadas basálticas e materiais 

piroclásticos. Rodrigues & Ayala (1994, in Mata, 1996) atribuem um diâmetro de 300 m e um volume de 

sedimentos de 1 800 000 m3, a este depósito de material. Em março de 1993 ocorreu um novo desabamento 

no mesmo local, mas de menor dimensão. 

 Em toda a costa da ilha da Madeira, existem fajãs detríticas que resultam da ação abrasiva do mar 

sobre a base das arribas, conduzindo ao seu desmoronamento devido à falta de suporte, levando à 

acumulação de depósitos de movimentos em massa na base das escarpas, por ação da gravidade sobre 

vertentes de pendor elevado e grande desnível. 

 

Em frente à pista de carting, com um olhar mais atento poderá identificar um grande depósito de 

aluvião. Segundo Brum da Silveira et al. (2010), quase todos os cursos de água apresentam cobertura 

aluvionar mais ou menos desenvolvida; a importância destes sedimentos é normalmente correspondente à 

dimensão da ribeira. Em geral, são depósitos de cascalheira fluvial, muito heterométrica e com grau de 

rolamento variado, frequentemente contendo blocos rolados ou sub-rolados de dimensão métrica a centimétrica 

e areias grosseiras. A natureza dos clastos corresponde à dos litótipos presentes nas vertentes, tratando-se 

maioritariamente de rochas lávicas máficas. 
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Neste geossítio à semelhança de quase todo o litoral da ilha da Madeira ocorrem depósitos de praia 

atuais (fig. 6), trata-se predominantemente de cascalheiras roladas, apresentando granulometrias variáveis. 
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5.1.3. Nome do Geossítio: Santana – Achada do Teixeira 

Área: 17,80 Km 

Toponímia: Santana (topónimo que reflete a cultura religiosa) - O seu nome deve-se à sua patrona, Santa 

Ana, em honra da qual foi edificada uma igreja em 1689.  

Estatuto Legal: Maciço Montanhoso Central – integra o Parque Natural da Madeira e Área Classificada de 

ZEC e ZPE apenas a zona ocidental (Rede Natura 2000). 

Localização: Latitude: 32.764975               Longitude: -16.920898 

Duração: 30 min 

 

 

Enquadramento Geológico: Complexo Vulcânico Superior – Unidade dos Lombos (CVS1β), caracterizado 

segundo Brum da Silveira, et al (2010) por, derrames lávicos subaéreos de composição máfica (basaltos e 

basanitos), com intercalações de tufitos, piroclastos de queda (escórias, lapilli e cinzas basálticas) e ocasionais 

produtos máficos de atividade freato-magmática. 

Objetivos: 

- Observar a geomorfologia regional. 

- Relacionar a resiliência diferencial das várias litologias com a geomorfologia local. 

Descrição: 

Neste geossítio, pode observar a geomorfologia da região, onde se destacam a Penha d´Águia, os 

vales encaixados, pela ação erosiva dos cursos de água; as escoadas lávicas pertencentes aos complexos 
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vulcânicos, intermédio e superior, provenientes do Maciço Central e do Paul da Serra que originaram os 

lombos, onde ao longo dos tempos se instalaram as populações, nomeadamente do Faial e S. Roque do Faial.  

 

 

Em frente à casa de abrigo da Achada do Teixeira, avance por entre a vegetação e repare numa 

estrutura geológica vertical, vulgarmente designada por ”Homem em Pé”, topónimo atribuído à sua semelhança 

com a figura que designa. Geologicamente esta estrutura corresponde a um filão basáltico, de espessura 

métrica, que permanece in situ, “descarnado” do seu encaixante (material piroclástico), atendendo à sua maior 

resistência à erosão. Surpreende pela altura que conserva e pela extensão de afloramento (umas dezenas de 

metros) (fig. 1). 

 

 

Caminhando da Achada do Teixeira em direção ao Pico Ruivo, observe o Maciço Montanhoso Central, 

constituído por intercalações de escoadas lávicas, e depósitos piroclásticos (tufos de escórias e lapilli, 
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observando-se sequências quase exclusivamente constituídas por cones de escórias) (fig. 3), num conjunto 

atravessado por uma intensa rede de filões basálticos. Estes filões, que assumem direções e inclinações 

variáveis, intersetam-se mutuamente, proporcionando grande resistência ao complexo vulcânico mais antigo 

desta região e contrariando os agentes erosivos. Devido à heterogeneidade de material, torna-se bem evidente 

a erosão diferencial, o que explica a topografia extremamente recortada, típica desta paisagem, onde 

sobressaem diques filoneanos (fig. 2). 

 

 

Pode regressar a este geossítio à noite, pois a Achada do Teixeira é considerada um dos melhores 

locais do mundo para a observação astronómica (http://vimeo.com/44372899?action=share). Nos anos 70 do 

século XX uma equipa inglesa liderada por McInnes levou a cabo estudos nas ilhas da Madeira, Canárias e 

Hawai. O trabalho publicado em 1981 revela que os céus de Santana estão entre os melhores do mundo para a 

Astronomia na banda do visível, uma vez que: existe um elevado número de noites limpas durante o ano, 

pouca turbulência atmosférica (perto do mar), poluição luminosa reduzida e humidade baixa. 

 

 

http://vimeo.com/44372899?action=share
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5.1.4. Nome do Geossítio: Santana – Miradouro Rocha do Navio 

Área: 17,80 Km 

Toponímia: Rocha do Navio (topónimo que reflete episódios históricos) - nome relacionado com o naufrágio de 

um barco holandês, ocorrido em meados do século XIX. 

Enquadramento Legal: Rocha do Navio - Reserva Natural que integra o Parque Natural da Madeira, o ilhéu da 

Viúva é uma Área Classificada de ZEC (Rede Natura 2000). 

Localização: Latitude: 32.814679                      Longitude: -16.876588 

Duração: 20 min 

 

Enquadramento Geológico: complexo vulcânico superior - Unidade dos lombos (CVS1β), caracterizado 

segundo Brum da Silveira, et al (2010) por, derrames lávicos subaéreos de composição máfica (basaltos e 

basanitos), com intercalações de tufitos, piroclastos de queda (escórias, lapilli e cinzas basálticas) e ocasionais 

produtos máficos de atividade freato-magmática. 

Objetivos: 

- Observar a Reserva Natural da Rocha do Navio. 

- Relacionar a ação da abrasão marinha, com a formação de leixões e fajãs detríticas. 

- Compreender a formação da disjunção esferoidal.  

Descrição: 

Neste geossítio pode contemplar a paisagem sobre a Reserva Natural da Rocha do Navio. Esta área 

natural foi criada em 1997 numa tentativa de pôr termo ao decréscimo acentuado dos recursos biológicos 

marinhos, provocado por uma atividade pesqueira ambientalmente agressiva com utilização de redes de 
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emalhar e explosivos. Apresenta uma área de 1710 hectares e um comprimento de 6259 metros, espraia-se 

entre a Ponta de São Jorge, a oeste, e a Ponta do Clérigo, a oriente, e entre a linha da maior preia-mar e a 

batimétrica dos 100 metros, incluindo o Ilhéu da Rocha das Vinhas e o Ilhéu da Rocha do Navio (Sousa, 2006).  

 

 

Quanto à flora abundante neste local destacam-se a Figueira-do-inferno (Euphorbia piscatoria), o 

Goivo-da-rocha (Matthiola maderensis), o Ensaião-de-pasta (Aeonium glandulosum) e o Zimbro (Juniperus sp.), 

por sinal um dos locais onde se desenvolve com mais vigor em todo o arquipélago. Relativamente à fauna local 

é provável encontrar algumas aves marinhas pelágicas, como a Cagarra (Calonectris diomedea borealis) e o 

Roque-de-castro (Oceanodroma castro), e uma ou outra ave costeira: o Garajau-comum (Sterna hirundo) e a 

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus cachinnans). Ao nível oceânico predominam as seguintes espécies 

marinhas: o Mero (Ephinephelus marginatus), o Badejo (Mycteroperca fusca) e o Peixe-cão (Pseudolepidaplous 

scrofa), os simpáticos Golfinho (Tursiops truncatus) e o Lobo-marinho (Monachus monachus). 

  Não deixe de prestar atenção à abrasão marinha que promove um recuo da linha de costa mais rápido 

que a incisão fluvial (fig. 2), notando-se a existência de leixões (fig. 3), designação atribuída às pequenas 

ilhotas constituindo testemunhos da rápida erosão de anteriores falésias e a fajã detrítica onde foi edificada 

uma pequena estação de observação e vigilância, gerida pelo Parque Natural da Madeira, que inclui um 

espaço ambiental particularmente direcionado para atividades de promoção ambiental 
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Na rampa que dá acesso ao miradouro, observe a disjunção esferoidal (fig. 4) em rochas básicas, 

relacionada com fenómenos erosivos típicos destas litologias, que originam bolas arredondadas “protegidas” 

por uma espécie de escamas concêntricas, representativos de estados de alteração mais avançados. Nunes 

(1998) considera que a disjunção esferoidal ou em bolas, é um fenómeno de erosão das rochas básicas que 

ocorre principalmente em escoadas lávicas basálticas, que evidenciaram previamente disjunção prismática. 

Trata-se, portanto, segundo este autor, de um estado de alteração mais avançado do que a disjunção colunar, 

com uma progressão facilitada pela existência de juntas horizontais no interior da escoada. 

 

 

A vertente deste geossítio apresenta diferentes litologias que resultaram de episódios vulcânicos 

distintos. Nota-se um predomínio de materiais essencialmente piroclásticos, que se encontram intersetados por 

filões com características basálticas. Mais no topo da vertente verifica-se a presença de escoadas basálticas 

compactas (fig. 5), com notória disjunção prismática, que resistem à ação erosiva das águas pluviais. 
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5.1.5. Nome do Geossítio: S. Jorge – Centro  

Área: 18,30 Km 

Toponímia: S. Jorge (topónimo que reflete a cultura religiosa) - santo guerreiro, padroeiro por analogia das 

suas forças às das ribeiras que circundam a freguesia. 

Achadinha (topónimo que reflete a topografia) – pequena chã ou planície. 

Enquadramento Legal: Igreja Matriz de S. Jorge é, desde 1995, considerado Monumento de Valor Local, pela 

Direção Regional dos Assuntos Culturais (DRAC). 

Localização: Latitude: 32.827150                      Longitude: -16.907487 

Duração: 2h00 

 

Enquadramento Geológico: complexo vulcânico superior - Unidade dos Lombos e do Funchal indiferenciadas 

(CVS1-2) 

Objetivos: 

- Observar as casas típicas de S. Jorge. 

- Identificar as diferentes aplicações da pedra. 

- Conhecer a Igreja Matriz de S. Jorge e o Moinho da Achadinha. 

- Reconhecer a importância da calçada madeirense no património cultural da ilha. 

Descrição:  

Neste geossítio pode observar a “Casa de Palha”, casa típica da freguesia de S. Jorge. Casas de 

quatro águas, muitas vezes designadas de casas redondas, pelo aspeto redondo da sua cobertura, com 

telhado de colmo. 

  Estas casas são compostas por um sótão, onde se guardavam produtos agrícolas (por exemplo as 

sementes), e um piso térreo, geralmente área habitacional, que se encontrava dividido em duas partes 
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separadas por um frontal. Dependendo do declive do terreno, algumas casas têm também uma cave, 

vulgarmente designada de loja, este compartimento tanto podia servir de arrecadação, como de quartos de 

dormir. 

A área habitacional servia essencialmente de dormitório, o quarto do casal e o quarto dos filhos, por 

vezes, este quarto era dividido com uma cortina de pano, de forma a separar os rapazes das raparigas. O 

acesso ao sótão pode ser feito tanto por dentro (por um alçapão), como por fora (pela porta do sótão) com o 

auxílio de uma escada. A cozinha era uma construção à parte, também com cobertura de colmo, onde para 

além de se confecionar a comida, se realizavam outras tarefas, como bordar, coser roupa, fiar, e outros 

trabalhos ligados à agricultura e às lides domésticas. 

 

Desde 1420 que a pedra tem vindo a ter imensas aplicações na ilha da Madeira, passando o património 

geológico natural a fazer parte do integrante património edificado madeirense. 

  Na ilha da Madeira, segundo Carvalho e Brandão (1991), a maioria das formações geológicas, cujas 

rochas vulcânicas são utilizadas e aplicadas como pedra natural, distribuem-se por dois conjuntos distintos. 

  Um primeiro conjunto é constituído por «rochas básicas, efusivas», (ou rochas extrusivas, ou 

vulcanitos) muito compactas, ou igualmente porosas e vacuolares, designadas popularmente por rochas 

“faventas”. São conhecidas por cantarias “duras” ou “rijas” (ou pedras lavradas). Este tipo de «rochas 

vulcânicas porosas apresenta uma textura uniforme de granularidade fina a média e cor cinzenta, mais ou 

menos escura», (Gomes e Silva, 1997). 

  Um segundo conjunto, corresponde aos materiais piroclásticos (fragmentos lávicos). São grosseiros e 

desordenados, resultantes da actividade vulcânica explosiva, consolidados ou sedimentados, encontrando-se 

em abundância nas zonas centrais da Ilha da Madeira. Estes materiais piroclásticos, «ditos de projeção», 

existem em grande variedade de materiais, desde enormes blocos a cinzas muito finas, designadas por “feijoco 

ou fajoco”, “lapilli” e “areão”. São, de aspecto «vesicular e esponjoso», por vezes pouco consistentes e 

apresentam em certos casos o aspecto de brechas mais ou menos grosseiras e noutros, apresentam-se como 
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tufos. Estes tipos de materiais, são conhecidos popularmente por cantarias “moles”, são de textura mais 

variada do que as cantarias “rijas” ou “duras” e afiguram-se com tons de vermelho, castanho, amarelo e verde 

(Gomes e Silva, 1997). 

  Em toda a área envolvente à Casa de Palha pode identificar as diferentes aplicações da pedra, tais 

como: base da casa de palha, muros, fontenário, pavimentação, pequena mó, pias, pizões, moinhos de mão, 

gamelas ou gamelões para dar de comer aos animais, pedra da vara do lagar e as diferentes litologias que as 

constituem, nomeadamente: basalto, traquibasaltos e traquitos (“cantaria rija”). O que demonstra que o homem, 

desde sempre, soube tirar partido das características da pedra natural 

 

 

Visite a Igreja Matriz de São Jorge, edificada em 1761, pois é considerada o ex-libris do património 

edificado do Concelho, por ser a maior igreja da Região de estilo barroco. Esta igreja apresenta destroços da 

primeira igreja da freguesia construída em 1475, no sítio do Calhau de São Jorge. Para além do seu porte 

grandioso, segundo Rui Carita (2013) esta igreja possui um painel de azulejos únicos em Portugal na cúpula, 

um altar-mor em talha dourada e um belo conjunto de pinturas. No átrio da igreja pode observar a típica 

calçada madeirense, constituída por calhaus de praia rolados.  
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Localização: Latitude: 32.820023            Longitude: -16.914965 

  No sítio da Achadinha, permanece uma memória viva do património cultural madeirense edificado, o 

Moinho da Achadinha, de reconhecido valor etnográfico, com cerca de 300 anos de idade, sendo o seu atual 

proprietário, o Sr. Lino Albino Mendonça. Este moinho movido a água tem como função a moagem do trigo, 

centeio e milho, que são produzidos na freguesia de S. Jorge, atualmente mói mais milho do que trigo e a 

população ao entregar estes cereais para moer, não paga, ficando o Sr. Lino Mendonça com uma percentagem 

da farinha. A água que chega ao moinho é proveniente da montanha, do Ribeiro Bonito, sendo canalizada pela 

levada do Rei. 

Observe as pedras de “cantaria mole” que constituem as paredes do moinho, com elevado grau de 

alteração, e as diferentes mós utilizadas na moagem dos cereais, uma de calcário e outra de mármore, 

(provenientes do continente), que são usadas, de acordo com o tipo de cereal a moer e a dimensão pretendida 

do produto resultante da moagem. 

  Numa das divisões do moinho, encontrará uma cozinha típica onde pode observar a existência de um 

forno a lenha. Este forno é feito com rochas de cantaria mole, devido às suas características refratárias. 
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5.1.6. Nome do Geossítio: S. Jorge - Miradouro das Cabanas 

Área: 18,30 Km 

Toponímia: Arco de S. Jorge (topónimo que reflete a topografia) - forma em arco das montanhas que a 

circundam e do facto de ter pertencido à freguesia de São Jorge, até 1676, ano em que o Arco de São Jorge se 

tornou uma freguesia autónoma. 

Localização: Latitude: 32.826528                      Longitude: -16.938933 

Duração: 20 min 

 

Enquadramento Geológico: A freguesia do Arco de S. Jorge, segundo Brum da Silveira et al. (2010), assenta 

em depósitos de movimentos de massa, do tipo avalanche, de detritos associados a deslizamentos e 

desabamentos, brechas sedimentares, conglomerados e mega-blocos da rocha fraturada (dm). Depósitos de 

lahar constituídos por fácies conglomeráticas e brechóides associadas a fluxos de detritos e fluxos de lama, ou 

depósitos de movimentos de massa, do tipo avalanche de detritos associados a deslizamentos (la). 

Objetivos: 

- Observar depósitos de movimentos de massa, resultantes de deslizamentos translacionais. 

- Distinguir fajãs detríticas de fajãs lávicas. 

- Observar a casa típica de Santana. 

Descrição: 

 Segundo Ribeiro (1995) a norte da ilha há um maior recuo das arribas, o que poderá ser considerado 

consequência de uma maior dinâmica hidráulica, resultante da predominância setentrional dos rumos eólicos. 

Em apoio a esta hipótese, o mesmo autor refere a maior frequência de ilhéus e baixios na plataforma a norte o 

que sugere o rápido recuo das arribas, acompanhado pela libertação de relevos resistentes sobre uma 

plataforma rochosa relativamente pouco profunda. 
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 Neste geossítio pode observar a freguesia do Arco de S. Jorge que se desenvolveu sobre depósitos de 

movimentos em massa (deslizamentos translacionais) (fig. 1). Segundo Brum da Silveira et al. (2010), estes 

depósitos de tipo avalanche de detritos, podem apresentar associações de fácies brechóides, conglomeráticas 

e areníticas, suportadas por clastos ou matriz argilosa, ou ocorrerem como "fácies de mega-blocos", isto é, de 

grandes blocos de rocha muito fraturada e estilhaçada incorporando vários níveis (derrames, piroclastos) de 

sequências vulcânicas. 

 

 

Um pouco por toda a ilha reconhecem-se depósitos de movimentos de massa, de idade recente, 

resultantes fundamentalmente da ação da gravidade sobre as vertentes de pendor elevado e grande desnível 

(vales fluviais e arribas litorais) (Rodrigues, 2005). 

Deste miradouro, pode ainda observar a fajã detrítica da Ponta Delgada, e se a visibilidade o permitir 

o delta lávico do Seixal e a fajã lávica do Porto Moniz e o Ilhéu Mole resultante de atividade vulcânica 

freatomagmática de natureza surtseyana. 

Uma fajã lávica, plataforma lávica ou delta lávico é o resultado de uma escoada basáltica em direção 

ao oceano, formando um delta de lava sobreposto normalmente a depósitos vulcânicos anteriormente emitidos. 

Estas estruturas lávicas permitem o avanço da linha de costa, à medida que as camadas de basalto fluido se 
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vão acumulando e fossilizando as anteriores formações rochosas litorais. Por vezes, em consequência de 

fenómenos de meteorização, estas fajãs tornam-se instáveis, constituindo um risco acrescido para as 

populações que as aproveitam para a agricultura e edificação de aglomerados urbanos. 

 

 Alguns metros acima deste geossítio, observe a casa típica de Santana, vestígio das construções 

primitivas, feitas de madeira e colmo, que foram em tempos, o tipo de construção mais usual em toda a ilha.  

Eram, sobretudo, habitações de pessoas humildes, normalmente agricultores, que não tinham posses 

para adquirir materiais considerados mais nobres. Apesar da cobertura ser feita apenas com materiais naturais, 

a sua acentuada inclinação faz com que as águas das chuvas escorram e não se infiltrem, garantindo assim, a 

sua impermeabilidade. Estes materiais também asseguram a manutenção da temperatura, tanto no Inverno 

como no Verão.  
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6. RECURSOS DIDÁTICOS 

Para a realização do roteiro geoturístico na Reserva da Biosfera de Santana com os alunos, 

elaboramos um guião que contempla, informações úteis sobre horários de partida e chegada, material para a 

visita de estudo, normas de conduta no meio natural, um resumo sobre a formação geológica da Ilha da 

Madeira, os objetivos da referida visita e descrição dos geossítios. 

Com o objetivo de consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do geo-roteiro, propomos a 

realização de um jogo intitulado "À descoberta da Reserva da Biosfera de Santana", destinado aos alunos 

do ensino secundário. 

Para a realização deste jogo, necessita de uma ampulheta do tempo, de um dado específico e de 

cartões com questões de cada geossítio 

- DADO DO JOGO 

 

- CARTÕES COM QUESTÕES DO JOGO (ANEXO) 

- GUIÃO DO ROTEIRO GEOTURÍSTICO (ANEXO) 
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7. CONTACTOS ÚTEIS 

 

Bombeiros Voluntários de Santana - 291570112 

Câmara Municipal de Santana - 291570200 

Casa de Palha  de S. Jorge - 291576382 

Centro de Saúde do Arco de São Jorge - 291578079 

Centro de Saúde do Faial - 291572302 

Centro de Saúde da Ilha - 291572492 

Centro de Saúde de Santana - 291570300 

Centro de Saúde de São Jorge - 291570190 

Farmácia do Faial - 291572110 

Centro de Saúde de São Roque do Faial - 291575264 

Farmácia Reis Cunha (São Jorge) - 291576649 

Farmácia Solanja (Santana) - 291570060 

Polícia de Segurança Pública/Police - 291572403 

Posto de Turismo - 291572992 
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