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O nosso Ser e Sentir… 
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Dha 

Tha 

Anha 

DhanHatha 
Para os Yogis, significa-  

 “Bons observadores da 

Natureza” 
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II. Introdução 
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 As Maravilhas Geológicas da Natureza têm sempre fascinado as pessoas e, são parte fundamental 
da sua identidade cultural. 
A Ponta do Sol constitui um concelho situado na zona oeste da ilha da Madeira, que se destaca 
pela sua beleza singular e genuína, marcada pela sua grande Geodiversidade, nomeadamente, 
nos vários Geosítios que contem.  
Este trabalho visa contribuir para uma pequena, mas séria exploração da temática da 
Geodiversidade/Geomorfologia e Património Geológico deste  concelho. 
O conceito de Geodiversidade é composto por dois vocábulos: do grego, gê significa terra + o 
vocábulo latino diversitate, diversidade. Entende-se como um conceito integrador que engloba 
todos os materiais e fenómenos que definem a essência da terra e o modo como ela se 
transforma e evolui. Koslowski (2004), define geodiversidade como a “variedade natural da 
superfície da terra, em seus aspetos geológicos, geomorfológicos, de solos e águas superficiais, 
bem como outros sistemas resultantes de processos naturais ou atividades humanas”.  
O Património Geológico define-se, como o conjunto dos geosítios inventariados e caracterizados 
numa dada área ou região. O Património Geológico integra todos os elementos notáveis que 
constituem a geodiversidade, englobando, por conseguinte, o Património Paleontológico, o 
Património Mineralógico, o Património Geomorfológico, o património Petrológico, o Património 
Hidrogeológico, entre outros,  explanados de forma  sumária neste trabalho.  
Sítio geológico, (também "geo-sítio", ou ainda "geossítio"), é um lugar de particular interesse 
para o estudo da geologia, notável sob o ponto de vista científico, didático ou turístico, seja pela 
singularidade de suas formações geológicas, patente no Roteiro Turístico apresentado. 

In, http://ecosblogspotcom.blogspot.pt/                                                              
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III. Objetivos 
 Conhecer a localização geográfica do concelho da Ponta do Sol; 

 Conhecer o enquadramento territorial do concelho da Ponta do Sol; 

 Conhecer os recursos e valores naturais e patrimoniais, os sistemas indispensáveis à 

utilização sustentável do território, numa perspetiva de equilíbrio ecológico e da 

salvaguarda e valorização dos recursos e valores naturais, ambientais, culturais e 

paisagísticos; 

Dar  importância fundamental do Meio Biofísico, como suporte das atividades 

humanas; 

 Conhecer as características geomorfológicas do concelho; 

Interpretar a paisagem natural, quer em termos geológicos quer em termos 

geomorfológicos; 

 Identificar, caracterizar e classificar os materiais aplicados no património construído; 

Valorizar os recursos naturais geológicos como recursos não renováveis, com respeito 

absoluto pela paisagem humanizada, característica do território; 



Ação de Formação: Geodiversidade e 
Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 
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Objetivos (cont.) 
Reposicionar o interior da ilha e a zona oeste na oferta turística e de lazer, 

valorizando os recursos endógenos, com relevo para a Laurissilva, a montanha, a 

paisagem litoral e a geologia; 

 Visitar os principais geosítios das três freguesias do concelho da Ponta do Sol. 
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O cronista Gaspar Frutuoso refere nas suas “Saudades da 

Terra” que João Gonçalves Zarco “chegou até uma ponta que faz 
abaixo huma legoa que entra muito no mar e porque na rocha que estaa 
sobre a ponta se enxerga de longe e se ve claro huma vea redonda na 
mesma rocha com huns raios que parece o sol deu lhe o Capitam nome 
há Ponta do Sol”, e mais à frente diz “… Ponta do Sol se chama assi 
por ter uma ponta ao Occidente da Villa que tem o parecer … aonde 
também dá o sol primeiro que na villa quando nace. Uma vez ali 
desembarcado tomou pera seus filhos uma lombada que, mais tarde, 
seria denominada do Esmeraldo” . 

 

In, Giro pelo Património edificado da Ponta do Sol 
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IV. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

  Situa-se na vertente Sul-Sudoeste 

da ilha da Madeira; 

 Ocupa uma área total, aproximada, 

de 46 km2; 

  Esta localização, aliada a uma bastante 

favorável exposição solar, (referência ao 

topónimo), proporcionam condições 

climáticas únicas a nível regional. 

Freguesias  
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 Começou a ser povoada em 1445, aquando 
da descoberta da ilha da Madeira por colonos 
Portugueses, essencialmente oriundos do 
Minho, da Beira Baixa, da Beira Alta e do 
Algarve.  

 A 2 de Dezembro de 1501, por alvará de D. 
Manuel I, esta povoação é elevada à categoria 
de vila e concelho municipal.  

 Em 1835, foram acrescentadas ao concelho as 
freguesias da Tabua, Ribeira Brava e Serra de 
Água, facto que em 1914, depois da 
Implantação da República, viu-se alterado 
pela criação do concelho da Ribeira Brava, 
voltando a diminuir-se a extensão do 
concelho da Ponta do Sol. Torna-se, assim, o 
concelho mais pequeno da Ilha da Madeira. 

ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 
Concelho da Ponta do Sol 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

Passado e…Presente  
Estórias  que se  articulam no 

planalto, nas lombadas, encostas,  
arribas e fajãs na Ponta do Sol! 
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Janela de pedra (In)discreta 

   Passado… 
vs  

Presente
… 
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Concelho da Ponta do Sol 
 O território concelhio desenvolve-se,  desde o 

grande planalto do Paul da Serra às Fajãs da 

Madalena do Mar, Anjos e do Lugar de Baixo, 

abrangendo cotas entre os 0 e os 1600 metros 

de altitude. 

 Existe assim, uma longa e acidentada área 

estendida para Sul, desde o aproveitamento 

eólico, solar e hidráulico, (Paul da Serra), na 

exploração florestal e, descendo, onde a 

habitação se articula em encostas e cumeadas, 

paredes meias com as explorações agrícolas de 

minifúndio, de hortícolas, bananeira e cana-de-

açúcar, plantadas nas encostas conquistadas 

pelos socalcos, às terras baixas das fajãs. 
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“Ao iniciarem-se os trabalhos da colonização desta ilha, foi o lugar da Ponta 
do Sol um dos primeiros em que a monda dos arvoredos e o arroteamento 
das lombas e vertentes se não fizeram esperar muito. (...) 

A sempre crescente prosperidade industrial e agrícola desta freguesia, 

especialmente apreciada pela produção do açúcar, trouxe-lhe também uma 

correlativa importância social e política, levando o governo da metrópole à 

criação dum município, o primeiro estabelecido neste arquipélago, além dos 

das sedes das três capitanias. (...)  

in “ A Lombada dos Esmeraldos” (1933), P. Fernado Augusto 

Número de habitantes/densidade populacional por freguesia do 

Concelho da Ponta do Sol 

Freguesia Nº de habitantes 
Densidade populacional 

(habitantes/km2) 

Ponta do Sol 4577 149,8 

Canhas 3769  241,7 

Madalena do Mar 516 249,3 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

DENSIDADE  POPULACIONAL  DO CONCELHO 
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Concelho da Ponta do Sol 
 Na gastronomia do concelho encontram-se os 

pratos típicos da região: 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

 Quanto ao artesanato, os 
principais trabalhos do concelho 
são: tapeçaria de retalhos, telas,   e 
obras de vime. 
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Freguesia da Ponta do Sol 
- “Nos anos quatrocentos, (1493), 

os terrenos da Lombada, haviam 

sido tomados de aforamento, pelo 

mercador  flamengo João 

Esmeraldo a Rui Gonçalves da 

Câmara, filho segundo do capitão  

do Funchal João Gonçalves 

Zarco. 

- A sua invulgar fertilidade, iria 

proporcionar uma substancial 

produção de açúcar, afluindo para 

o local mão-de-obra diversificada 

(escrava e de livre condição)”.  

 

In, Ponta do Sol de  João Adriano 

Ribeiro 
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 Pequena freguesia localizada, na costa sudoeste da ilha com belas vistas de 

mar, ladeado por um passeio marítimo ao longo da praia de Calhau. 

 Seu nome provem dum lendário príncipe polaco do séc. XV, chamado Henrique 

Alemão. Em 1444, após a derrota sofrida contra os turcos na batalha de Varna, 

vem para a Madeira, instalando-se nesta localidade. Infante D. Henrique, 

(1457),doou a Henrique Alemão uma terra onde, fundou uma populosa quinta e 

uma capela dedicada a Santa Maria Madalena. 

In, Ponta do Sol de João Adriano Ribeiro 

Freguesia da Madalena do Mar 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 
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Freguesia da Madalena do Mar 

 Bem conhecida pelo  característico bairro de pescadores, situado logo à entrada, para quem 

chega do lado da Ponta do Sol.  

 A sua localização geográfica e o clima, sendo este um dos mais quentes da ilha, (local 

com maior fotoperíodo), proporciona-se  a ser o local com  maior produção de banana da 

Ilha da Madeira, bem como de açúcar através da cana-de-açúcar.  

 Hoje em dia, as atividades económicas centram-se no Setor Primário da Pesca e da 

Agricultura. 

 Apresenta características geográficas e geológicas  singulares, numa extensa plataforma 

em que as rochas das encostas e  falésias nos colocam junto ao mar. 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 
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 Nos anos 400, século XV, Rui Pires de Canha, tomou assentamento “em huma Lombada 
que ainda hoje conserva o seu nome” – Nobiliário de Henrique H. de Noronha em 1700. 

 É nesta freguesia que se situa a Casa do Retiro, mais propriamente junto ao 
Monumento de Santa Teresa, possuindo amplos espaços verdes com árvores da floresta 
indígena "Laurissilva" e vários objetos em pedra usados pelos antigos habitantes: 
moinhos, um lagar, um poço e uma ampla churrasqueira. 

 É uma das portas de acesso ao Paul da Serra, local caracterizado pelo seu  principal 
recurso hídrico que alimenta as ribeiras e que dá origem, por sua vez, aos mais ricos 
caudais de água, utilizados na irrigação dos campos.  

Freguesia dos Canhas 



Vulcano-estratigrafia da ilha da Madeira 
Unidades estratigráficas 
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Com base nos trabalhos efetuados no âmbito da nova carta geológica,  
de António Brum da Silveira; José Madeira;  Ricardo Ramalho; Paulo 

Fonseca e Susana Prada de (2010): 
 

 Reconhecem-se três fases principais da construção do grande vulcão 
escudo da Madeira, que se traduz numa estratigrafia composta por 
três complexos vulcânicos principais, (Brum da Silveira et al., 2008).  

 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); 
• o Complexo Vulcânico Superior (CVS) (1,8 – 0,007 Ma).  

 As datações absolutas disponíveis na bibliografia (WATKINS & 
MONEM, 1971; FÈRAUD et al., 1984; FERREIRA et al., 1988; MATA et 
al., 1995 e 1996; GELDMACHER et al., 2000; RIBEIRO et al., 2005; 
KLUGEL et al., 2009). 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 



 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, referentemente à relação geométrico-temporal. 
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• Unidades estratigráficas  (Cont…) 
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 Na parte emersa da ilha da Madeira reconhecem-se sete unidades 
Vulcano-estratigráficas principais. (iremos abordar, apenas, as que 
abrangem o Concelho da Ponta do Sol): 

I. Vulcânico Superior (CVS)  - Plistocénico e Holocénico, (1,8 – 0,007 
Ma), materializa a terceira fase  de edificação do vulcão escudo da 
Madeira, sendo composto por duas etapas de atividade eruptiva em 
ambiente, predominantemente subaéreo. As lavas são, 
maioritariamente, alcalinas, dando origem a basanitos e basaltos; a 
ocorrência de rochas intermédias extrusivas (mugearito e pedra-
pomes traquítica), (ZBYSZEWSKI et al., 1975).,.  



 Este complexo (CVS), reúne as manifestações 
eruptivas mais recentes da ilha da Madeira, 
expressas num modelado vulcânico de 
construção que se relaciona diretamente com 
a morfologia atual. Definem-se, assim duas 
unidades Vulcano-estratigráficas, das quais 
iremos referir, apenas,  a que se refere ao 
enquadramento geológico da Ponta do Sol (l). 
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Esboço morfo-estrutural sintético da ilha da 
Madeira, in “Notícia explicativa da Carta Geológica 
da Madeira”, (2010) 

• Unidades estratigráficas (Cont…) 
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• A Unidade dos Lombos (CVS1) – etapa de 
revestimento vulcânico insular em posição 
morfológica culminante e, nalguns casos, 
preenchimento de vales relacionados com a 
morfologia atual. 

Nota: A orientação geral do alinhamento dos 
centros eruptivos, a direção dos diques 
contemporâneos do CVS, a direção de falhas e  
fraturas eruptivas, o alongamento do setor 
ocidental da ilha, revela controle estrutural do 
vulcanismo, provavelmente tectónico, 
segundo zonas de rift vulcânico de direção 
geral NW-SE a WNW-ESSE. 

 (vide figura do esboço morfo-estrutural) 

 



• Na toponímia insular, designam-se por” 
Lombos” ou “Lombadas” os interflúvios 
de topo relativamente aplanado e de 
declive pouco acentuado.   
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1.1. A Unidade dos Lombos 
(CVS1) 

A denominação atribuída a esta 
unidade Vulcano-estratigráfica 
não tem uma conotação 
geográfica local, mas um 
significado geomorfológico de 
âmbito regional.  

Interflúvios aplanados e inclinados para sul que 
materializam a superfície de enchimento lávico de 
derrames da “Unidade dos lombos - CVS1”  

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

• Unidades estratigráficas (Cont…) 



 Estas formas de relevo, correspondem a superfícies subestruturais, pouco 
degradadas pela erosão, que materializam o topo de escoadas lávicas de centros 
eruptivos,  provenientes,  predominantemente, das regiões altas da ilha,  que 
correram em direção ao litoral. ... “cobrindo, quase totalmente, o edifício vulcânico 
insular das fases anteriores, aumentando a dimensão da ilha.  

 As superfícies de enchimento lávico, deram a forma final ao vulcão escudo e, 
estando na origem da morfologia atual, os seja, os “Lombos”. 

22 
Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

• Unidades estratigráficas (Cont…) 
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Paul da Serra  
A região do Paul da Serra foi um importante 

foco de vulcanismo fissural, mas em que  as 
fraturas eruptivas geradas,  têm uma direção 
NW-SE, revelando uma modificação no campo 
das tensões regional. 

Após a etapa eruptiva correspondente à 
“Unidade dos Lombos – CVS1”, …. Nas regiões 
mais elevadas, coincidentes com o grande eixo 
de atividade fissural segundo a direção geral 
do rift ativo (NW-SE), a morfologia de 
construção vulcânica deu origem a uma 
topografia de fraco declive e, relativamente 
aplanada, de onde sobressaem alguns 
conjuntos de cones vulcânicos alinhados    
(NW-SE).  
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• Unidades estratigráficas (Cont…) 

Em direção ao litoral, as vertentes do vulcão 
escudo apresentam declives variáveis mas de 
pendor constante, materializando o topo de 
derrames provenientes da zona de rift central 
(mais alta) ou de cones 
havaianos/estrombolianos isolados (a meia 
encosta) mas alinhados segundo fraturas 
eruptivas com a mesma direção. 
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Depósitos Glaciares e Periglaciares 
Evidências de manifestações Periglaciares na 

Madeira, foram referidas pela primeira vez por 
WIRTHMANN (1970, in BRUM FERREIRA, 1981), 
sendo que uma década mais tarde, BRUM 
FERREIRA, 1981), descreveu aspectos da 
morfologia periglacial, provavelmente, 
contemporâneo do máximo de glaciação würms 
ao evidenciar a presença de formas e materiais 
característicos deste regime, ou seja, com origem 
crionival.   

 São testemunhos, in loco, deste clima 
periglaciário de altitude, na planura do Paul da 
Serra. 

É Mencionado ainda, a presença de 
vertentes regularizadas cobertas por 
escombreiras, escoadas de solifluxão, 
escombreiras estratigráficas e grinaldas 
de pedras (solos poligonais incipientes) 
como produtos de processos de 
gelifração não atuais (plistocénicos).  
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• Depósitos sedimentares recentes (idade plistocénica e holocénica) 



 Recentemente, foram identificadas na 
região do Paul da Serra formas 
topográficas e depósitos atribuídos à 
ação de um glaciar de planalto (BRUM 
DA SILVEIRA et al., 2006). 

 Vale glaciário ou canelura com perfil 
transversal em U, (SERRALHEIRO, 
1992). O alargamento é consequência 
da erosão lateral, que é mais intensa 
do que a de fundo. 
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Os depósitos são interpretados como moreias 
muito grosseiras, resultantes do desmonte de 
uma escoada espessa com disjunção 
prismática, moreias de granulometria mais 
fina e sedimentos conglomeráticos finos com 
matriz silto-argilosa, alternando com níveis 
menos ricos em matriz, considerados como 
depósitos do tipo till (temática ainda em 
estudo). 
Nota. Os tipos de estruturas são 
características do ambiente periglacial e 
decorrem de severas condições de 
temperatura que afetam o substrato de 
regiões glaciadas. 

• Depósitos sedimentares recentes (idade plistocénica e holocénica) 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 



Condições de regelo no domínio periglaciário 
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 Subsolo gelado em permanência 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

Área no Paul da Serra, onde se 
observa algumas características do 
clima periglaciário: molissolo, 
pergelissolo; lajedo nival e rocha-
mãe -  (segundo, PAULO FONSECA, 
1998). 

Pormenor do afloramento da 
figura anterior (canto superior 

direito). 



Legenda: 
4. Molissolo – Camada superficial pouco espessa que gela no inverno e degela no verão; possui 
vegetação porque as raízes conseguem penetrar quando há o degelo. 
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4 

3 

2 

1 
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Condições de regelo no domínio periglaciário 

3. Pergelissolo – é a camada que está permanentemente gelada apresentando espessura muito 
variada (só se forma se a temperatura média anual for muito baixa – 10 º a 0º C).                             
Esta camada apresenta cor mais escura que o molissolo. 
2. Lajedo nival – estas rochas pertencem a uma paelomoreia de fundo, constituindo como que um 
calcetamento onde as lajes estão dispostas a raso, apresentando dimensões variáveis, onde as lamas 
preenchem os espaços entre as lajes. 

1.  Rocha-mãe ou “Bed rock” é a escoada que, por erosão, forma o solo e os sedimentos aí 
resultantes. 



GEOMORFOLOGIA E RELEVO – Ponta do Sol 

28 
Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

Os fatores condicionantes das formas de relevo da ilha da Madeira são:  
litologia, clima e a estrutura (modo de jazida).  
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Enquadramento Geológico/Geomorfológico  do Concelho  
da Ponta do Sol  Geologia 

O território do concelho da Ponta 
do Sol deteta a presença de: 
- Rochas sedimentares: 
•  aluviões – pequenas faixas 

aluviais pouco extensas em 
alguns vales, como é o caso da 
Ribeira da Madalena, com a 
presença de areias e 
cascalheiras de origem 
torrencial. 
 
 

•  Cascalheiras e areias de praia 
modernas – encontram-se na 
Madalena do Mar. 

Esta ribeira em um cariz torrencial de uma linha de água jovem, que está na sua plenitude em 
processo erosivo. O declive do leito da ribeira é sempre considerável ao longo de todo o seu 
percurso. A fase terminal da Ribeira, está emparedada de forma a controlar o caudal de cheia. 
A Ribeira da Madalena já originou alguns episódios de cheias trágicos (1865 e 1939), que 
provocaram, inclusive, a morte de várias pessoas e a destruição de bens materiais. Hoje em dia 
derivado da intervenção hidráulica a que foi sujeita pensa-se que esse problema foi resolvido. 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 



Depósitos de vertente de Fajãs 

  

  Estas formações são 
provenientes dos desabamentos 
das arribas e encontram-se: 

    nos Anjos e… 
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Enquadramento Geológico/Geomorfológico  do Concelho  
da Ponta do Sol 

 no Lugar de Baixo 
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A área do Concelho da Ponta do Sol 
caracteriza-se, como já referido,  por cotas 
entre os 0 e os 1600 metros de altitude, sendo 
marcante a forma vincada como a bacia 
hidrográfica da Ribeira da Ponta do Sol se 
destaca na topografia do terreno.  

Enquadramento Geológico/Geomorfológico  do Concelho  
da Ponta do Sol 

 No que se refere aos declives: 
  o território apresenta  cerca de 50% de 

declives muito acentuados, superiores a 25º, 
associados a vales escarpados e arribas.  

 A restante área tem cerca de 10% com 
declives muito suaves, entre os 0º e os 2º, que 
correspondem, na sua maioria, a áreas planas 
do Paul da Serra.  

 A classe que se encontra entre os 2º e os 25º 
associa-se às lombadas, e a algumas 
plataformas como é o caso dos Canhas, Lugar 
de Baixo, Livramento e, a uma área 
significativa do Paul da Serra. 

Hipsometria  
 Fonte: Atlas do Ambiente 
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 No Litoral encontramos arribas que 
por vezes atingem uma altura de mais 
de 100 metros, como se pode verificar 
na Madalena do Mar.  

Enquadramento Geológico/Geomorfológico  do Concelho  
da Ponta do Sol 

Cascalheiras fluviais marinhas, quaternárias.  
 Nas arribas do litoral da Ponta do Sol podem-se 

observar formações lenticulares que 
correspondem a Cascalheiras de origem 
torrencial intercaladas nos níveis piroclásticos 
ou nos intervalos entre os derrames de basalto 
e que podem ser interpretadas como vestígios 
de antigas praias quaternárias. 



Enquadramento Geológico/Geomorfológico  do Concelho  
da Ponta do Sol 

Complexos vulcânicos Pós Miocénicos com intercalações piroclásticas  
(cartas geológicas  da Madeira, sob a orientação efectuada por Zbyszewski et al., 1975,  e 

Ferreira & Neiva, 1996). 
  Estas formações apresentam dois 

aspectos diferentes conforme a sua 
posição em relação aos grandes 
aparelhos vulcânicos centrais da ilha. 

 

Assim, os afloramentos verificados na 
Ponta do Sol e na Madalena do Mar, mais 
afastados desses grandes aparelhos 
vulcânicos centrais, as formações 
piroclásticas têm espessura muito mais 
reduzida, formando estreitas 
bancadinhas de tufos amarelados ou 
avermelhados.  

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

 Em compensação, os derrames 
basálticos são mais espessos e mais 
desenvolvidos, tal como se pode 
observar nas arribas ao longo do 
mar……   
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 E,  cortado por linhas de água abruptas que, 
por vezes, nas costas norte e ocidental, 
despejam em vales suspensos devido ao 
rápido recuo destas arribas. 

Complexos vulcânicos Pós Miocénicos com intercalações piroclásticas  
(cartas geológicas  da Madeira, sob a orientação efectuada por Zbyszewski et al., 1974,  e 

Ferreira & Neiva, 1996), (Cont…) 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

Enquadramento Geológico/Geomorfológico  do Concelho  
da Ponta do Sol 
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Rede filoniana agrupando filões de Basanitos e de Basaltos 

 Nas arribas da Madalena do Mar, onde 
existem também vestígios de aparelhos 
vulcânicos cortados pelo mar, a rede 
filoniana apresenta uma direcção      
NW-SE, relacionada com fenómenos de 
vulcanismo local. 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 
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Enquadramento Geológico/Geomorfológico  do Concelho  
da Ponta do Sol 

Depósitos de vertente de Fajãs 
  

 Provenientes dos desabamentos 
das arribas – Madalena do Mar 

Depósitos de vertente de Fajãs 
  

 Aproveitamento das Fajãs 

para a agricultura – plantação 

de bananeiras nas encostas 

conquistadas pelos socalcos, 

às terras baixas das fajãs, na 

Madalena do Mar. 
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 O clima na Madeira é condicionado, principalmente, pela intensidade e localização do 
anticiclone subtropical dos Açores, desempenhando o relevo, a configuração e a 
orientação da ilha papéis importantes.  

 O relevo, além do efeito da altitude, induz diferenciação climática local, consequência 
da configuração alongada da ilha e da sua orientação segundo a direção E-W, 
perpendicular à direção predominante do Vento. Estes condicionamentos produzem 
temperaturas do ar e precipitações distintas à mesma cota em encostas com diferente 
exposição aos ventos dominantes. 

HIDROGEOLOGIA -  Madeira 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

 As principais zonas de recarga situam-se nas zonas mais altas da ilha, principalmente 
nas de menor declive, onde a precipitação atinge valores mais elevados e as formações 
vulcânicas são mais recentes e, em geral, mais permeáveis, como é o caso do planalto 
do Paul da Serra, entre outros.  

 É considerado a principal zona de recarga subterrânea da Madeira, sendo de 
inquestionável importância no abastecimento de água às populações da metade 
ocidental da ilha e de parte dos concelhos do Funchal e Câmara de Lobos, bem como na 
produção de energia hidroeléctrica (Nascimento, 1990; Prada, 2000).  

 Nestas zonas, o fluxo é descendente, não saturado, originando aquíferos suspensos 
sempre que é impedido, pela presença de níveis predominantemente horizontais de 
permeabilidade reduzida, de prosseguir o seu percurso. 

Paul da Serra – Campo Grande 
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 O concelho da Ponta do Sol possui uma 
rede hidrográfica bastante ramificada, do 
tipo dendrítico, com ribeiras encaixadas 
em vales estreitos e por vezes profundos. 

 Estas características são motivadas por 
factores climáticos (precipitação, 
humidade), geomorfológicos (declive e 
relevo), geológicos (solo, sub-solo, e 
tectónica). 

HIDROGRAFIA  - Ponta do Sol 

 NOTA: As especificidades da génese 
da Ilha da Madeira motivaram fortes 
processos erosivos hídricos, que 
originaram a actual morfologia do 
terreno.  

 O tipo de linhas de água, de leitos e 
de vales é absolutamente intrínseco 
às ilhas de formação vulcânica. 

Rede hidrográfica do Concelho Ponta do Sol 
Ribeiras e Levadas  
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 Os cursos de água são de carácter torrencial, 
reflectindo o relevo da 
ilha e o seu regime de precipitação. 

 Podemos afirmar que apresentam 
características de rios de montanha, correndo 
em vales relativamente 
profundos e estreitos, provocando por vezes 
episódios de cheias. 

 
 Das ribeiras identificadas no Concelho da Ponta do 

Sol destacam-se: (consultar slide anterior – rede 
hidrográfica do Concelho da Ponta do Sol). 

 Ribeira da Ponta do Sol (I); 
 Ribeira da Madalena (II); 
 Ribeira de Santiago, 

  São também de grande importância as Ribeiras da 
Janela e do Alecrim, que nascem neste concelho e 
seguem para a Calheta.  

 Por fim a Ribeira da Caixa que divide o seu percurso 
entre a Ponta do Sol e a Ribeira Brava. 

HIDROGRAFIA  - Ponta do Sol 

I 

II 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 
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HIDROGRAFIA  - Ponta do Sol 
Rede de Levadas  - (consultar o mapa da rede  hidrográfica das ribeiras e levadas  do 

Concelho Ponta do Sol) 

 Toda a ilha da Madeira é infra-estruturada por canais de adução da água, subdivididos 
em três sistemas: 
 Produção de energia elétrica; 
 Abastecimento de água para consumo humano; 
 Abastecimento de água para regra. 

 No Concelho da Ponta do Sol, podem esquematizar-se os sistemas: 
 Cota acima dos 1000m – água para a Central da Calheta – Levada da Bica da Cana, Levadinha 

da Serra; 
 Cota 1000/600m – captação e adução de água para consumo humano – sistema das 

Rabaças –Túnel e Levada das Rabaças e Levada Nova da Ponta do Sol  
 Cota abaixo dos 600m  - rede disseminada para rega de campos agrícolas. 

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

Levada Nova da 
Ponta do Sol  
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 Estudos recentes (Prada, 2000; Prada et al., 2003), sugerem que a água proveniente da chuva, é 
insuficiente para assegurar a descarga subterrânea verificada na zona, assumindo-se que a recarga 
na ilha da Madeira é complementada por uma importante parcela de água proveniente dos 
nevoeiros sob a forma de precipitação oculta, i.e., a capacidade que a vegetação tem de, por um 
processo de impacto ou colisão, fazer precipitar as minúsculas gotículas de água existentes no 
nevoeiro e que na sua ausência se perderiam para a atmosfera. 

Urze-molar  -  Erica arborea  
Pico do Areeiro - Madeira 

Na ilha da Madeira a sua presença é de 
elevada importância na sustentação dos 
recursos hídricos da ilha devido ao seu 

papel na captura da água dos nevoeiros, 
fenómeno também conhecido 

como precipitação oculta. 

HIDROGRAFIA  - Ponta do Sol 

 Este processo pode atingir em determinadas zonas altas da ilha, com condições atmosféricas 
favoráveis (Bica da Cana) e sob indivíduos de Erica arborea (cujas folhas possuem características 
muito favoráveis à captação de gotículas do nevoeiro), valores três vezes e meia superiores à 
precipitação média anual local (10 500 mm/ano versus 3000 mm/ano segundo Prada, 2000). 
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HIDROGRAFIA  - Ponta do Sol 
 Albufeiras   

É no Paul da Serra, na Ribeira do Alecrim, onde se localiza o Açude do Alecrim, 
reservando água das chuvas a fim de fornecer água à central hidroelétrica da Calheta, 
através de uma conduta. 

 Lagoas  
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A lagoa do Lugar de Baixo é a 
única lagoa de maré que existe 
no arquipélago da Madeira. 
Apresenta elevado interesse 
ornitológico, uma vez que é 
possível a observação de 
espécies que não são 
frequentes noutros 
locais.  Muitas espécies de 
aves migratórias recorrem a 
esta lagoa para nidificar ou 
como ponto de paragem, 
dentre elas: a garça-branca-
pequena (egretta garzetta) e o 
galeirão-comum (fulica atra). lagoa do Lugar de Baixo – Ponta do Sol 
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HIDROGRAFIA  - Ponta do Sol 
 Água subterrânea e permeabilidade  

Os recursos hídricos subterrâneos correspondem a 
três tipos de aquíferos: 

 

Aquíferos suspensos - (situados em altitude e 

associados aos níveis permeáveis ou impermeáveis 

das rochas, sendo identificados pela ocorrência de 

nascentes); 

Vale suspenso - Atividade de 
Canyoning Ponta do Sol – levada 

nova  

Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

Aquíferos compartimentados -  (resultam da 

intensa compartimentação da ilha da Madeira); 

Aquífero vulcânico – (a variabilidade da 

porosidade e da permeabilidade, poderá estar 

relacionada com o estado de alteração e 

compacidade das formações, com a distribuição 

espacial de níveis de escórias e brechas de 

escórias, no interior das escoadas lávicas, bem 

como na granulometria dos materiais 

piroclásticos). 
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PATRIMÓNIO GEOLÓGICO/  
PATRIMÓNIO NATURAL 

 Conjuntos Paisagísticos da Ponta do Sol  

 Paul da Serra 

Curral para apoio à pastorícia – utilização 
da rocha local, apresentando um 
magnífico enquadramento paisagístico e 
natural. 
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PATRIMÓNIO GEOLÓGICO/  
PATRIMÓNIO NATURAL 

 Solos humanizados em socalcos 

Ribeira da Ponta do Sol 

Fajã dos Anjos 

Fajã da Madalena do Mar 
Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 
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 Levadas 
- Marcos da história da ilha da Madeira; 
- Infra-estruturas de rega; 
- Locais de usufruto paisagístico  

PATRIMÓNIO GEOLÓGICO/  
PATRIMÓNIO NATURAL 

Levada do Alecrim  
 Paul da Serra  

Lagoa da D. Beja – Paul da Serra 



Ação de Formação: Geodiversidade e 
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PATRIMÓNIO GEOLÓGICO/  
PATRIMÓNIO NATURAL 

 Levadas 

Levada Nova da Ponta do Sol  



48 
Ação de Formação: Geodiversidade e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira 

PATRIMÓNIO GEOLÓGICO/ PATRIMÓNIO NATURAL 

A resolução nº 1408/2000, de 22 de setembro aprovou a Lista de Sítios da Região Autónoma da Madeira 
 Conservação  dos habitats e da flora e fauna selvagens 

Código Designação Habitats naturais 
Espécies da flora 

constantes 
 (alguns exemplos) 

PTMAD0001 Laurissilva da Madeira 

- Falésias com flora 
endémica das costas 
macaronésicas; 

- Formações baixas de 
euforbiáceas junto de 
falésias 

1 - Erica scoparia (urze) 
2 - Echium candicans    
(massaroco) 
3 -Geranium maderense 

(gerâneo) 
 

PTMAD0002 
Maciço Montanhoso 

Central da ilha da Madeira 

- Charnecas macaronésicas; 
- Prados mesófilos 

macaronésicos; 
- Vertentes rochosas 

siliciosas com vegetação 
casmofítica (afloramentos 
rochosos siliciosos com 
vegetação vascular 
rupícola) 

- Sorbus maderensis 
(sorveira) 

- Viola paradoxa 
(violeta) 

PTMAD0006 
Moledos  

 Madalena do Mar 

- Falésias com flora 
endémica das costas 
macaronésicas  

- Formações baixas de 
euforbiáceas junto de 
falésias  

4 - Aichryson dumosum 
(endemismo em perigo 

crítico de extinção) 

Lista de sítios do Concelho da Ponta do Sol, in PDM da Ponta do Sol 
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PATRIMÓNIO GEOLÓGICO/ PATRIMÓNIO NATURAL 

1-  Erica scoparia  
(urze-das-vassouras) 

2 - Echium candicans  
(massaroco) 

3 -Geranium maderense 
(Gerâneo) 

4 - Aichryson dumosum 
(planta vascular rupícola 

casmofítica) 
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Percurso de “vida” da ROCHA que, “Vive” e “Sente” a Natureza emergir 
de suas entranhas, como que num grito de Esperança… 
…para que o HOMEM, se permita comungar deste espaço de 
Harmonia e de Equilíbrio, de forma sustentável, neste que é, 
Património Natural Hoje e no Futuro!  
 

D.C.N. 11, fevereiro 2014 
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