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Geodiversidade e Património Geológico 
do Concelho de Machico:

Geossítios e Aspetos da Paisagem Geológica

Área: 68,31 Km2

Freguesias: Água de Pena, Santo António da Serra, 
Machico, Porto da Cruz e Caniçal.
População : 21828 hab. ( 2011)



O presente trabalho realizado no âmbito da ação de formação “Geodiversidade,
Património e Geoengenharia do Arquipélago da Madeira” teve como principal objetivo
constituir uma ferramenta didática para exploração e divulgação do património geológico
do Concelho de Machico.

A geodiversidade deste concelho justifica a sua abordagem contextualizada nos temas:
Vulcanologia e Ambiente Magmático e Rochas Magmáticas, da disciplina de Biologia e
Geologia 10º e 11º ano, respetivamente, do Curso de Ciências e Tecnologias.

Para cada geossítio fez-se o seu enquadramento geográfico e Vulcano–estratigráfico (de
acordo com a Carta Geológica da Ilha Da Madeira, Brum da Silveira et al, 2010), assim
como, o levantamento de imagens e caraterização dos aspetos geológicos de interesse.
Optou-se pela apresentação da geodiversidade do concelho em formato de Power Point,
acompanhado de um guião de exploração com notas explicativas dos principais geossítios.

Geodiversidade e Património Geológico do 
Concelho de Machico: 

Geossítios e Aspetos da Paisagem Geológica 
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Geodiversidade e Património Geológico do 
Concelho de Machico: 

Geossítios e Aspetos da Paisagem Geológica 

Introdução e objetivos

O concelho de Machico possui um património geológico de valor científico,
pedagógico/didático e cultural que deve ser divulgado, preservado e valorizado na
comunidade escolar.

Todo este património deve, em nosso entender, constituir uma informação científica e
didático-pedagógica, que pode ser trabalhada sob a forma de documentos de apoio
nomeadamente, brochuras, painéis interpretativos, apresentações em PowerPoint e,
demais ferramentas didáticas.

Da geodiversidade do concelho destaca-se, neste trabalho, alguns locais de interesse
geológico (geossítios) que se elevam, neste contexto, pelo seu valor científico, didático e
cultural. O interesse científico justifica-se pelo conteúdo geomorfológico, vulcanológico e
estratigráfico dos locais. O interesse didático pelo potencial dos geossítios na transmissão
de informação sobre geologia das regiões vulcânicas e, na contextualização desta
informação nos programas escolares. O interesse cultural, pela ocorrência de elementos
geológicos (formas de relevo e matérias-primas) que mostram uma forte interdependência
com o desenvolvimento social desta comunidade.



Geodiversidade e Património Geológico do 
Concelho de Machico: 

Geossítios e Aspetos da Paisagem Geológica 

Introdução e objetivos

- Elaborar uma ferramenta didática que constitua um instrumento de apoio à lecionação
contextualizada do tema Geossítios e Paisagens Geológicas das Ilhas Vulcânicas, nos
programas da disciplinas de Biologia e Geologia 10º e 11º anos.

- Elaborar uma síntese explicativa sobre os principais geossítios, resumindo informação
necessária à exploração da apresentação “Geodiversidade e Património Geológico do
Concelho de Machico”.

- Conhecer aspetos da paisagem geológica das ilhas vulcânicas, nomeadamente aspetos
da geodiversidade e património geológico do Concelho de Machico.

- Divulgar o património geológico do concelho na comunidade escolar e sensibilizar para a
sua preservação.



Geodiversidade e Património Geológico do 
Concelho de Machico: 

Geossítios e Aspetos da Paisagem Geológica 

Conceitos de Geodiversidade, Património Geológico, Geossítio e 
Enquadramento Legislativo Regional

O termo Geodiversidade surgiu por ocasião da conferência de Malvern sob o tema 

“Conservação Geológica e Paisagística”, realizado no Reino Unido, em 1993 ( Gray, 2004).
Neste trabalho adota-se a definição da Royal Sociaty for Nature Conservation, do Reino 

Unido, “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 suporte para a vida na Terra”.

Entende-se por Património Geológico qualquer ocorrência de natureza geológica, tal 
como um afloramento rochoso, uma pedreira, uma mina abandonada, uma jazida de 
fósseis, que assuma valor documental e/ou monumental que justifique a sua preservação 
como herança às gerações vindouras (Galopim de carvalho, 1999). Nesta definição 
incluem-se ainda  “formações geológicas, materiais, estruturas, formas de relevo e paisagens 
geológicas que, pelo seu valor científico, didático, paisagístico, cultural, ou pela sua raridade, 
se destacam a nível local, regional, nacional ou mesmo Internacional“ (Galopim de carvalho,
1999).



Geodiversidade e Património Geológico do 
Concelho de Machico: 

Geossítios e Aspetos da Paisagem Geológica 

Geossítio (geótopo ou geomonumento) é um local cujas características geológicas
possuem um valor singular, seja a nível científico, didático, cultural ou turístico. Pela
singularidade das suas formações geológicas ou da natureza mineral do subsolo ou pelo
valor paleontológico.

Decreto Legislativo Regional 24/2004/M: Define os objetivos para a conservação e
preservação do Património Geológico da Região Autónoma da Madeira.

De acordo com o diploma 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”.

Conceitos de Geodiversidade, Património Geológico, 
Geossítio e Enquadramento Legislativo Regional



Figura 1 – Ilustração da ilha da Madeira com os respetivos geossítios assinalados.
(Fonte: adaptado de Google™ Maps).



Figura 2 - Excerto da Carta Geológica da ilha da Madeira (escala 1:50000), com indicação dos
geossítios do Vale de Machico (Fonte: adaptado de BRUM DA SILVEIRA et. al , 2010).
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Figura 3 – Fotografia de satélite adaptada com a localização dos geossítios. (Fonte: adaptado de Google™
Earth).
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Figura 4 – Fotografia aérea do Vale de Machico (Fonte: foto dos autores).



Figura 5 – Vale em U aberto associado a fenómenos erosivos.
Vertente ocidental apresenta-se mais inclinada e constituída por basalto compacto. A vertente oriental,
mais suave , é constituída por derrames lávicos com intercalações piroclásticas (Fonte: foto dos autores)



Figura 6 – Fenómenos de escorregamento. É possível observar vários escorregamentos nesta vertente.
(Fonte: foto dos autores)

Localização: Pico do Facho, Machico (G1);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Intermédio (CVM3 β);
Aspetos geológicos de interesse: Antiga pedreira de basalto em laje; depósitos piroclásticos intersetados por filões;
fenómenos de escorregamento.



Figura 7 – Antiga pedreira de basalto em laje -Pico do Facho (Fonte: foto dos autores).



Figura 8 – Basalto em laje (Fonte: foto dos autores).



Figura 9 – Aplicações do basalto em laje como
elemento ornamental em moradias e pavimentos
extraído da pedreira do Pico do Facho (Fonte: foto dos
autores).



Figura 10 – Depósito piroclástico no Pico do Facho (Fonte: foto dos autores).



Figura 11 – Filão a intersetar um depósito piroclástico no Pico do Facho (Fonte: foto dos autores).



Figura 12 – Na zona do Pico do Facho é possível observar a aplicação do basalto na construção de 
muros de contenção dos terrenos (Fonte: foto dos autores).



Figura 13 – Piquinho (Fonte: foto dos autores).

Localização: Sítio do Piquinho, Machico (G2);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Intermédio (CVM3 β);
Aspetos geológicos de interesse: Observação de uma formação filoniana que sofreu erosão.



Figura 14 – Disjunção prismática – Maroços (Fonte: foto dos autores).

Localização: Sítio dos Maroços, Machico (G3);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Superior (CVS2 β);
Aspetos geológicos de interesse: Observação de disjunção prismática em basaltos.



Figura 15 – Disjunção prismática , com pormenor da definição poligonal da base das colunas truncadas.
A exígua alteração que apresentam permite a instalação de alguma vegetação (Fonte: foto dos autores).



Figura 16 – Grutas do Cavalum (Fonte: foto dos autores).

Localização: Sítio dos Maroços, Machico (G4);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Superior (CVS2 β) ;
Aspetos geológicos de interesse: No interior da escoada proveniente do cone vulcânico do Santo da Serra existem vários
tubos de lava, que deram origem às Grutas do Cavalum. Estas são constituídas por 4 cavidades, cientificamente numeradas
de um a quatro em numeração romana.



Figura 17 - Fotografia de satélite adaptada com a localização do geossítio: Cratera vulcânica do Santo da
Serra (Fonte: adaptado de Google™ Earth).



Figura 18 – Cone vulcânico do Santo da Serra (Foto: S. Prada).

Localização: Santo da Serra (junto ao Campo de Golfe), Machico (G5);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Superior (CVS2 pic) ;
Aspetos geológicos de interesse: Cone de cinzas e areões, cuja cratera, com mais de 300 m de diâmetro, profunda e bem
conservada, é conhecida por Lagoa do Santo da Serra .



Figura 19 – Lagoa do Santo da Serra. Atualmente utilizada como reservatório de água pluviais (Fonte: foto dos
autores).



Figura 20 – Excerto da Carta Geológica da Ilha da Madeira (escala 1:50000), o geossítio 6 está assinalado, sendo a
vulcano-estratigrafia CVI 1 representada pela cor laranja [Fonte: adaptado de BRUM DA SILVEIRA et. al., 2010).
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Localização: Sítio da Fajã de Milho, Porto da Cruz, Machico (G6);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Inferior, Unidade do Porto da Cruz(CVI1);
Aspetos geológicos de interesse: Rochas muito alteradas (hialoclastitos, brechas hialoclastíticas e derrames lávicos 
submarinos).

Figura 21 – Fotografia de satélite adaptada com a localização do geossítio 6 (Fonte: adaptado de Google™
Earth).



Figura 22 – Brechas hialoclastíticas muito alteradas da "Unidade de Porto da Cruz - CVI1“ - Porto da Cruz (Fonte:
adaptado da notícia explicativa da Carta Geológica da Madeira).



Localização: Penha d´Águia, Porto da Cruz, Machico (G7);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Intermédio; Unidade da Penha d'Águia – (CVM2 β); 
Aspetos geológicos de interesse: Arriba com cerca de 400 m onde se observa uma alternância de finas escoadas basálticas
e materiais piroclásticos.

Figura 23 – Fotografia de satélite adaptada com a localização do geossítio 7 (Fonte: adaptado de Google™ Earth).



Figura  24 – Penha  d´Águia (Fonte: adaptado de Rota dos Miradouros da Madeira). 
As sequências de derrames lávicos desta unidade (CVM2 β) formam geralmente grandes empilhamentos de
escoadas (basaltos e basanitos), do tipo aa, de espessura reduzida, apresentando-se geralmente pouco alteradas.



Figura 25 – Aspeto da fajã na base da Penha de Águia (Fonte: foto dos autores).
Na ilha da Madeira encontram-se várias evidências de deslizamentos e outros movimentos de massa de dimensão
variada (RODRIGUES, 2005). Alguns envolvem volumes da ordem dos quilómetros cúbicos de material rochoso. Entre
estes, destaca-se o deslizamento de Porto da Cruz, postulado por GELDMACHER et al. ,2000).



Figura 26 – Depósito Conglomerático Brechóide cortado por filões, na Penha de Águia (Fonte: Prada, S.)
Na arriba e na vertente leste da Penha D´Águia, o depósito conglomerático brechóide, constituído por fácies
essencialmente grosseiras, está cortado por um enxame de filões subverticais.



Figura 27 - Excerto da Carta Geológica da ilha da Madeira (escala 1:50000), com ilustração dos geossítios 8 e 9
(Fonte: adaptado de BRUM DA SILVEIRA et. al. ,2010).
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Figura 28 – Fotografia de satélite adaptada com a localização dos geossítios 8 (Fonte: adaptado de Google™ Earth).

Localização: Cais do Porto da Cruz, Porto da Cruz, Machico (G8);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Superior, Unidade do Funchal (CVS2 g);
Aspetos geológicos de interesse: Depósito sedimentar de fácies conglomerática e arenítica, associado a fluxos de
detritos e de lamas.



Figura 29 – Depósito Conglomerático Brechóide (Fonte: foto dos autores).
Neste afloramento é possível verificar as camadas de deposição sedimentar do que, outrora, foram
sedimentos arrastados por episódios de enxurrada.



Figura 30 – Rocha mugearítica (Fonte: foto dos autores).

Localização: : Cais do Porto da Cruz, Porto da Cruz, Machico (G8);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Superior, Unidade do Funchal (CVS2 μ);
Aspetos geológicos de interesse: Observação de mugearito que aflora sobre os sedimentos lagunares que metamorfiza,
embora ligeiramente.



Figura 31 - Excerto da Carta Geológica da ilha da Madeira (escala 1: 50000), com ilustração do geossítio
9, sendo a vulcano-estratigrafia CVS2 μ representada pela cor verde-escuro (Fonte: adaptado de BRUM
DA SILVEIRA et. al., 2010).
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Figura 32 – Fotografia de satélite adaptada com a localização do geossítio 9 (Fonte: adaptado de Google™ Earth).

Localização: Sítio do Serrado, Porto da Cruz, Machico (G9);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Superior, Unidade do Funchal (CVS2 μ);
Aspetos geológicos de interesse: Rocha proveniente de derrame lávico subaéreo de composição mugearítica.



Figura 33 – No Rochão, o depósito conglomerático brechóide aflora sob o mugearito (Fonte: foto dos autores).
Os clastos são, na maior parte, rolados, com grande percentagem de cimento de cor creme alaranjada devido à
alteração. A presença de grande percentagem de cimento e rolamento dos clastos indica grande distância à fonte.



Figura 34 – a) Arriba costeira em fase inicial de obra; b) Arriba costeira em fase intermédia de obra (Fonte: A.
Catanho).



Figura 35 - Excerto da Carta Geológica da ilha da Madeira (escala 1:50000), com ilustração dos geossítios na Ponta de
São Lourenço. (Fonte: adaptado de BRUM DA SILVEIRA et. al., (2010).
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Figura 36 – Fotografia de satélite adaptada com a localização dos geossítios na freguesia do Caniçal
(Fonte: adaptado de Google Maps).



Figura 37 - Depósito sedimentar de fácies conglomeráticas e breichóide.
Depósito de “ Lahar”, Foz da Ribeira do Natal, Caniçal. Complexo Vulcânico Superior
(CVS), Unidade do Funchal ( Foto : Ribeiro,L. & Ramalho, M.)

Localização: Ribeira de Natal, Caniçal, Machico (G10);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Superior; Unidade do Funchal – (CVS2); 
Aspetos geológicos de interesse: Depósito de fácies conglomerática e brechóide; depósito de “lahar”.



Figura 38 - Cone de piroclastos da Srª Piedade, imagem satélite ( Fonte: Google Maps).



Figura 39 - Cone de Piroclastos da Sr.ª da Piedade, vista norte. (Foto dos autores)

Localização: Sítio da Piedade, Caniçal, Machico (G11);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Superior (CVS1-2); 
Aspetos geológicos de interesse: Cone de piroclastos, edifício vulcânico tipo havaiano-estromboliano; filão alimentador e
ocorrência de depósitos diferenciados correspondentes a diferentes fases de edificação do cone.



Figura 40 - Cone de piroclastos da Sr.ª da Piedade, vista lateral Este. ( foto dos autores)



Figura 41 - Aspeto geral do cone Sr.ª da Piedade ( Vista sul, Marina da Quinta do Lord) . Pertencente à 
Unidade dos Lombos (CVS1)e do Funchal(CVS2) indiferenciadas, Complexo Vulcânico Superior (CVS). (Foto: 
Canha , E.)



Figura 42 - Cone Sr.ª da Piedade ( Vista sul, Marina da Quinta do Lord) e aspeto de pormenor das diferentes 
etapas da atividade vulcânica identificada no corte. 
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Figura 43 - Cone de piroclastos da Sr.ª da Piedade, pormenor da conduta alimentadora(  foto dos autores)



Figura 44 - Dunas da Piedade e rizoconcreções ( aspeto de pormenor).Depósito de areias eólicas
do Quaternário. (Foto dos autores)

Rizoconcreções



Figura 45 - Dunas da Piedade  , evidenciando crostas calcárias ( foto dos autores).

Localização: Sítio da Piedade, Caniçal, Machico (G12);

Unidades vulcano-estratigráficas: Quaternário; 

Aspetos geológicos de interesse: Depósito de areias eólicas consolidado com rizoconcreções.



Figura 46 - Esquema ilustrativo  da hipótese da evolução do relevo, na Ponta de São Lourenço, 
sítio da Piedade. ( Susana Prada, Adaptado de Graham, 1948).



Figura 47 - Afloramento com disjunção esferoidal,  
aspeto da alteração dos basaltos, na Baia D`Abra 
(Foto dos autores).

Localização: Baía d´Abra,  Ponta de São Lourenço, Caniçal 
(G13);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo vulcânico 
Intermédio (CVM); 
Aspetos geológicos de interesse: disjunção esferoidal, rede
filoniana e falhas.



Figura 48 - Falha normal a intercetar uma sequência de níveis 
de piroclastos e escoadas basálticas ( com níveis de 
cozimento na base de cor vermelha), numa arriba litoral na 
Baia D´Abra.CVM1- Unidade da Encumeada. (Foto dos 
autores)
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Figura 49 - Cartografia das falhas presentes no sector da Baia D´Abra. Observam-se duas famílias 
principais de falhas neste sector: Falha do Estreito e Falha da Pedra Furada com direções
NW-SE e E-W, respetivamente. ( Ramalho, R. et al).



Figura 50 - Corte na arriba litoral, na Baia D´ Abra, revelando uma sequência de níveis piroclásticos e 
escoadas basálticas ( com níveis de cozimento na base de cor vermelha), pertencente à unidade
Encumeada( CVM1), Complexo Vulcânico Intermédio(CVM) .Toda a sequência encontra-se intercetada
por filões. ( foto: A. Brum)
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Figura 51 - Níveis de piroclastos da unidade da Encumeada( CVM1), Complexo Vulcânico 
Intermédio(CVM), cortados por filões.( Foto: A. Brum)
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Figura 52 - Ponta de São Lourenço ( Reserva Natural desde 1982), estreita e irregular é uma península 
com 9 km de comprimento, que se estende desde o cone da Cancela até ao ilhéu do Farol.
Geomorfologicamente apresenta-se com um  aspeto irregular , esculpido pela abrasão marinha de forma 
diferencial, em função dos tipos litológicos. ( Foto dos autores)
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Cone piroclástico da
Casa do Sardinha



Figura 53 - Sequência de escoadas basálticas da Unidade dos Lombos ( CVS1) e do Funchal
(CVS2) indiferenciadas, pertencentes ao Complexo Vulcânico Superior (CVS), sobre
a formação da Encumeada ( CVM1), do Complexo Vulcânico Intermédio (CVM).
( Foto: A. Brum)
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Figura 54 - Rede filoniana nas arribas litorais norte da Ponta de São Lourenço (vista Miradouro
Ponta do Rosto). A rede filoniana encontra-se claramente controlada pela fracturação
existente nesta região, sendo possível observar uma rede filoniana muito densa na costa 
norte . ( Foto dos autores)



Figura 55 - Leixões, pequenas ilhotas, testemunhos da rápida erosão de anteriores arribas, 
na Ponta de São Lourenço. ( Foto: Ribeiro M.L & Ramalho M.)



Cancela I
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Figura 56 - Alinhamento de cones vulcânicos Havaiano-estromboliano. Estes edifícios pertencentes 
ao complexo Vulcânico Superior (CVS) definem alinhamentos segundo as direção preferencial das falhas SW-
NW: Casa do Sardinha- Srª Piedade- Cancela I . (Foto dos autores)



Figura 57 - Relação entre o alinhamento de cones vulcânicos e  as direções  preferenciais dos principais sistemas de 
falhas, na Ponta de São Lourenço. Os cones Cancela I- Srª. da Piedade- Casa do Sardinha, alinhados na direção NW-SW / 
Falha do Estreito) e Cancela I e-Cancela II, na direção E-W ( Falha da Pedra Furada).( Adaptado de Ramalho, R.)



Figura 58 - Pedreira de exploração de “ Tufos de Lapili”, Caniçal, atualmente desativada.
(Foto: Baptista ,J .)

Localização: Caniçal (G15);
Unidades vulcano-estratigráficas: Complexo Vulcânico Superior (CVS); 
Aspetos geológicos de interesse: Afloramento de tufo de lapili, “cantaria mole”.



Figura 59 - Tufos de lapili ( Pedreiras do caniçal), conhecido localmente por “cantaria mole”. Rocha
piroclástica de cor castanha- avermelhada,  com uma matriz à base de óxidos e hidróxidos de ferro, 
muito porosa, vesicular, com encraves de composição basáltica. Dois tipos litológicos que se distinguem 
pela dimensão e quantidade de encraves de composição basáltica. ( Foto: Baptista,J .)



Figura 60 - Aplicação de “cantaria  mole”, “ tufos de lapilli”: Fornos e Lareiras.(Foto: Baptista ,J  .)
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