
 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

 

 

 

 

O CONCEITO DE CARÁCTER DA PAISAGEM E A SUA APLICAÇÃO  

NA GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: CASO DE ESTUDO DOS AÇORES 

 
 

 

TESE APRESENTADA PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM ARQUITECTURA PAISAGISTA 

 

 

 

ORIENTADOR: Doutor Luís Paulo Almeida Faria Ribeiro 

 

CO-ORIENTADORES:  Doutor João José Monteiro Mora Porteiro 

 Doutor Eduardo Manuel Ferreira Dias 

 

JÚRI 

 

Presidente - Reitor da Universidade Técnica de Lisboa 

 

Vogais - 
Doutor Paulo Jorge Rodrigues Farinha Marques, professor associado da Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto;  
 

 
Doutora Maria Manuela Cordes Cabêdo Sanches Raposo Magalhães, professora 
auxiliar aposentada do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de 
Lisboa; 

 Doutor Eduardo Manuel Ferreira Dias, professor auxiliar da Universidade dos Açores; 

 Doutor João José Monteiro Mora Porteiro, professor auxiliar da Universidade dos 
Açores; 

 Doutor Luís Paulo Almeida Faria Ribeiro, professor auxiliar do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 

 Doutora Maria do Rosário Gaspar de Oliveira, professora auxiliar convidada da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

 

 

 

CLÁUDIA MARGARIDA MACEDO PEREIRA ÁVILA GOMES 

 

LISBOA 

2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

 

 

 

 

O CONCEITO DE CARÁCTER DA PAISAGEM E A SUA APLICAÇÃO  

NA GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: CASO DE ESTUDO DOS AÇORES 

 
 

 

TESE APRESENTADA PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM ARQUITECTURA PAISAGISTA 

 

 

 

ORIENTADOR: Doutor Luís Paulo Almeida Faria Ribeiro 

 

CO-ORIENTADORES:  Doutor João José Monteiro Mora Porteiro 

 Doutor Eduardo Manuel Ferreira Dias 

 

JÚRI 

 

Presidente - Reitor da Universidade Técnica de Lisboa 

 

Vogais - 
Doutor Paulo Jorge Rodrigues Farinha Marques, professor associado da Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto;  
 

 
Doutora Maria Manuela Cordes Cabêdo Sanches Raposo Magalhães, professora 
auxiliar aposentada do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de 
Lisboa; 

 Doutor Eduardo Manuel Ferreira Dias, professor auxiliar da Universidade dos Açores; 

 Doutor João José Monteiro Mora Porteiro, professor auxiliar da Universidade dos 
Açores; 

 Doutor Luís Paulo Almeida Faria Ribeiro, professor auxiliar do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 

 Doutora Maria do Rosário Gaspar de Oliveira, professora auxiliar convidada da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

 

 

 

CLÁUDIA MARGARIDA MACEDO PEREIRA ÁVILA GOMES 

 

LISBOA 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O conceito de carácter da paisagem é útil para a apreensão das suas características identitárias e 

singularidade, tendo em conta as percepções por parte de técnicos e do público, em consonância com as 

recomendações da Convenção Europeia da Paisagem. A aplicação deste conceito ao estudo de paisagens 

pode ser concretizada por meio da conjugação de metodologias paramétricas, paisagistas e 

fenomenológicas. A conjugação é realizada, no âmbito desta investigação, através de uma síntese holística 

das anteriores e tem como resultado a identificação de um conjunto de pontos-chave e propriedades relativos 

ao carácter da paisagem, que permitem uma posterior avaliação da mesma. A metodologia foi aplicada ao 

caso de estudo do arquipélago dos Açores, com o objectivo de validar a utilidade do conceito e aprofundar o 

conhecimento sobre as suas áreas protegidas e sobre uma delas em particular, que constitui o caso de 

estudo à escala do lugar. Identificaram-se questões relacionadas com a necessidade de conciliação dos usos 

humanos com a preservação de ecossistemas nativos de elevado valor natural, onde a participação pública é 

essencial. O conceito de carácter da paisagem pode tornar-se operativo e é importante para um 

entendimento global da paisagem, podendo ser aplicado à gestão de áreas protegidas. 
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abordagem fenomenológica, abordagem paisagista, abordagem holística, áreas protegidas, gestão de áreas 

protegidas, participação pública, Açores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The landscape character concept and their application in protected areas management: Azores case study. 

 

 

ABSTRACT 

 

The concept of landscape character is useful for the understanding of the landscape unique identity and 

singularity, taking into account the perceptions on the part of technicians and the public, in line with the 

recommendations of the European Landscape Convention. Applying this concept to the study of landscapes 

can be achieved through the combination of parametric, landscape architectural and phenomenological 

methodologies. The combination is performed within this research, through a holistic synthesis of the above, 

and has resulted in the identification of a set of key points and properties relating to the landscape character 

that allow further evaluation of it. The methodology was applied to the case study of the Azores archipelago, 

in order to validate the usefulness of the concept and deepen the knowledge about their protected areas and 

about a particular one, which is the case study on the scale of the place. The identified issues are related with 

the need to reconcile human uses with the preservation of native ecosystems of high natural value, where 

public participation is essential. The landscape character concept can become operational, is important for a 

comprehensive understanding of the landscape and can be applied to the management of protected areas. 

 

 

 

 

Key-Words: landscape character, European Landscape Convention, parametric approach, phenomenological 

approach, landscape approach, holistic approach, protected areas, management of protected areas, public 

participation, Azores.   
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Ilha de Bruma 

 

“Eu buscava uma ilha sobre o vento e a espuma 

a que só era de ser a sempre ausente  

ilha nenhuma. 

 

Agora tenho-a à minha frente  

ilha de bruma. 

 

Buscava um lugar santo um canto um cântico 

um triângulo mágico uma palavra um fim. 

E vejo um grande pico sobre o atlântico 

e uma ilha a nascer dentro de mim.”1 

 

 

Prólogo 

 

     O interesse pelo estudo das paisagens açorianas surge de uma ligação muito especial que a autora tem 

com o arquipélago, lugar de onde provém a família e das férias ao longo de toda a vida. O vínculo 

aprofundou-se com os passeios dados pelas ilhas com a família e amigos, e com a decisão de viver no Faial 

por alguns períodos de tempo mais ou menos longos. No exercício da sua actividade surgiu a oportunidade 

de trabalhar nas diversas ilhas deste arquipélago, às escalas do projecto e do ordenamento do território. Os 

trabalhos executados permitiram uma outra compreensão da paisagem açoriana, desta vez como arquitecta 

paisagista. À percepção do valor da paisagem açoriana, que lentamente absorveu, juntou-se o entendimento 

da sua qualidade e potencialidades, enquanto técnica em exercício da profissão. Estes factores de qualidade 

revelam-se por exemplo nos pontos de vista, na vegetação endémica, na singularidade da morfologia do 

terreno e dos materiais do lugar. As potencialidades revelam-se até no dinamismo acelerado de uma 

paisagem que integra o distúrbio como processo. As fragilidades que esta paisagem apresenta começaram 

também a ser evidentes e verificam-se na ocorrência de desequilíbrios entre a vegetação nativa e exótica e 

na pressão antrópica sobre ecossistemas de grande sensibilidade. A necessidade de contribuir para a 

preservação da qualidade da paisagem foi uma das motivações para a elaboração desta tese. Ao interesse 

pela paisagem açoriana e suas áreas protegidas aliou-se a vontade de reflexão sobre o conceito de carácter 

da paisagem, metodologias para a sua apreensão e utilização deste conceito de modo efectivo, tendo em 

vista a conservação e gestão das áreas protegidas e suas paisagens. O resultado está aqui. Espero que seja 

útil a quem se interesse pela apreensão do carácter de paisagens, pelos Açores e pelas suas áreas 

protegidas. Gostava que contribuísse para a efectiva preservação dos lugares que tanto prezo.  

 

 

                                                      
1
 ALEGRE, M. ; BARROS, J.- “Escrito no Mar: Livro dos Açores”. Lisboa: Sextante Editora Lda., 2007. p. 37. 
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Introdução 

 

     A arquitectura paisagista constitui uma área do conhecimento suportado por um corpo teórico em 

constante evolução resultado de uma prática diversificada e abrangente relacionada com o desenho e gestão 

da paisagem a partir do uso sustentável dos recursos naturais e compreensão dos sistemas culturais. Esta 

tese reflecte uma investigação simultaneamente teórica e prática que, partindo de conhecimentos específicos 

desta área do saber, pretende contribuir para o desenvolvimento de uma metodologia de identificação do 

carácter da paisagem. A componente teórica abordada corresponde a um processo de reflexão sobre o 

conceito de carácter da paisagem e à busca de uma metodologia para a sua apreensão, baseada na 

conjugação e integração de metodologias existentes e consagradas, algumas frequentemente consideradas 

em arquitectura paisagista e outras mais invulgares nesta área como a abordagem fenomenológica. A 

componente prática corresponde ao processo de validação dessa metodologia considerando a sua aplicação 

à paisagem açoriana a diversas escalas como a regional, da ilha e local. 

      A hipótese de pesquisa subjacente é que a identificação do carácter de uma paisagem, a qual inclui a 

apreensão da sua essência e dos elementos fundamentais que a integram, contribui para um melhor 

entendimento dessa paisagem e permite uma tomada de decisão mais consciente sobre o modo adequado 

para a sua conservação e gestão, numa óptica de desenvolvimento sustentado, às diversas escalas de 

intervenção. O objectivo é a demonstração da utilidade do conceito de carácter da paisagem e a pesquisa 

de metodologias que permitam a sua apreensão e utilização de forma operativa. Esta pesquisa concretiza-se 

através da investigação de um caso de estudo concreto, o arquipélago dos Açores, e é validada por meio da 

sua aplicação a áreas protegidas, particularmente à Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia. Para a 

prossecução deste objectivo utiliza-se uma metodologia holística que integra dados provenientes das 

abordagens paramétrica, paisagista e fenomenológica. Esta metodologia é apoiada na observação de casos 

de estudo concretos analisados a diversas escalas de trabalho, usando-se a transposição de escalas para a 

confirmação dos elementos e propriedades fundamentais relacionados com o carácter da paisagem 

identificados. Com esta metodologia é possível integrar outras percepções da paisagem por meio da 

abordagem fenomenológica e de inquéritos. 

     Como objecto de estudo surge numa escala mais abrangente a paisagem do arquipélago dos Açores, a 

uma escala intermédia as diversas ilhas e as suas áreas protegidas, e numa aproximação mais detalhada 

uma área protegida particular, a Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia, na ilha do Faial. Nesta área 

protegida colocam-se algumas das principais questões com que as áreas protegidas açorianas localizadas 

em zonas mais humanizadas se debatem, em termos de preservação dos valores naturais e culturais 

presentes, e da sua conciliação com os usos humanos e expectativas das comunidades. O Monte da Guia 

tem sido alvo de diversas intervenções no que diz respeito ao ordenamento e gestão da sua paisagem e foi 

escolhido, no âmbito desta investigação, para ensaiar a plantação de vegetação endémica e para um 

conjunto de acções de sensibilização ambiental associadas. As acções de sensibilização ambiental 

envolveram a erradicação de invasoras e a plantação de vegetação endémica por parte de voluntários e o 

preenchimento de inquéritos, que permitiram avaliar quais os elementos pertencentes ao carácter daquela 

paisagem específica mais valorizados pelos inquiridos e quais as acções de gestão com melhor aceitação. 

       A primeira parte da tese constitui a componente teórica, a segunda (tema A) diz respeito à apreensão do 

carácter da paisagem do arquipélago dos Açores, a terceira (tema B) refere-se à aplicação do conceito a 

áreas protegidas açorianas e a quarta é constituída pelas conclusões. Na abordagem teórica procede-se à 

investigação dos conceitos de paisagem e de carácter da paisagem. A aproximação ao conceito de paisagem 

inicia-se com uma síntese da evolução deste conceito ao longo do tempo, referindo-se um conjunto de 

definições de paisagem actuais ao nível nacional e internacional e o conceito de paisagem adoptado no 

âmbito desta investigação. Referem-se particularmente as questões mais actuais e o modo como a 
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Convenção Europeia da Paisagem aborda o tema do carácter da paisagem. Como contributo para a 

definição do conceito de carácter da paisagem considera-se necessário elaborar sobre outros conceitos 

relacionados, de lugar e espírito do lugar (genius loci). Estes dois últimos encontram-se associados às 

características identitárias e à singularidade de cada sítio e integram o conceito de carácter da paisagem, tal 

como é definido no âmbito desta investigação. 

     As diversas metodologias de abordagem ao carácter da paisagem habitualmente utilizadas em 

arquitectura paisagista podem ser inseridas nas correntes paramétrica, paisagista, fenomenológica e 

holística. Procede-se a uma análise das várias metodologias com o objectivo de identificar os principais 

condicionalismos e potencialidades de cada uma. Após esta análise esclarece-se a posição metodológica 

adoptada assim como as principais questões a que a tese pretende responder. Ainda na primeira parte deste 

estudo é referida a necessidade de interdisciplinaridade no estudo da paisagem e abordam-se duas áreas de 

conhecimento cujo contributo é de especial interesse para o estudo do carácter da paisagem, a ecologia e a 

geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Figura síntese da posição metodológica adoptada na tese e principais questões abordadas. 

 

    No tema A procede-se à apreensão ao carácter da paisagem dos Açores conjugando-se as metodologias 

paramétrica, paisagista, fenomenológica e holística. Pretende-se analisar o objecto de estudo por 

aproximações sucessivas a diferentes escalas, com vista a um entendimento global, partindo-se do princípio 

que o carácter da paisagem é simultaneamente decomponível e unificado. Utilizam-se a revisão bibliográfica, 

a cartografia, a fotografia aérea e a experiencia do lugar como fontes de saber. As abordagens paramétrica e 

paisagista constituem-se como sínteses criativas direccionadas para o objectivo desta investigação, apoiadas 
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por estudos preexistentes provenientes de diversas áreas de conhecimento com interesse para a apreensão 

do carácter da paisagem. As abordagens fenomenológica e holística são concretizadas especificamente no 

âmbito desta investigação. 

    Na metodologia paramétrica a paisagem é decomposta em diversas componentes essenciais - telúricas, 

climáticas, bióticas, e antrópicas - que são alvo de análises parcelares. Na metodologia paisagista é dada 

especial atenção às dimensões natural e cultural da paisagem e à dinâmica da paisagem. Esta é uma visão 

simultaneamente mais concreta e integradora que a anterior, que inclui a análise visual da paisagem e a 

análise e diagnóstico das unidades de paisagem e elementos singulares presentes em cada ilha. Através da 

abordagem fenomenológica pretende-se ter em conta dados provenientes da experiência do lugar, tanto na 

perspectiva da autora como de escritores. Esta abordagem apresenta claramente uma maior carga 

subjectiva, relacionada com o modo de apreensão particular da paisagem por parte do observador e com as 

relações que se estabelecem entre o observador e o objecto de estudo. Nesta abordagem foram 

considerados dados provenientes da percepção da paisagem por parte de escritores eruditos mas também 

se considera a paisagem nas lendas e folclore das ilhas e os resultados de inquéritos à população do Pico. 

     A síntese holística corresponde à integração e articulação estruturada dos diversos diagnósticos 

parcelares anteriores e sínteses e/ou conclusões que estes proporcionam com vista à obtenção de uma 

perspectiva unificada da paisagem, que se considera, como proposta, corresponder ao seu carácter. Na 

abordagem holística identificam-se os elementos e propriedades fundamentais que caracterizam a paisagem 

à escala do arquipélago, diferenciando-se aqueles que actualmente surgem como factores passíveis de 

intervenção e gestão humanas e outros que são factores incontornáveis e por isso de difícil gestão, como por 

exemplo as características climáticas do arquipélago. É também possível identificar pontos-chave da 

paisagem que actualmente podem ser considerados condicionantes à expressão do seu carácter (como por 

exemplo a hegemonia dos usos do solo dominantes) e outros cuja gestão adequada poderá potenciar o 

carácter da paisagem. Assim, após a identificação do carácter da paisagem procede-se à identificação dos 

elementos de valor natural, cultural e sensorial da mesma. A partir da síntese holística concretizada referem-

se ainda as ameaças ao carácter da paisagem e as potencialidades da mesma. 

     Opta-se por proceder à conjugação destas metodologias por se entender que estas, utilizadas em 

conjunto e em paralelo, poderão conduzir a uma mais eficaz apreensão do carácter da paisagem entendido 

como conceito de apoio útil à tomada de decisões de desenho e gestão. Para além das metodologias 

frequentemente defendidas no âmbito da arquitectura paisagista privilegia-se a experiência do lugar como 

fonte de informação, tanto por parte dos técnicos como por parte da população. Encara-se a subjectividade e 

a ligação emocional com o lugar como uma fonte de conhecimento a ser explorada, e entende-se que as 

condições particulares em que este estudo ocorre podem trazer contributos para a reflexão sobre o processo 

através do qual o arquitecto paisagista se relaciona com o seu objecto de estudo, a paisagem. É privilegiada 

a conjugação do conhecimento técnico e da intuição com uma revisão bibliográfica alargada, onde se inclui a 

literatura específica da arquitectura paisagista mas também de diversas outras áreas de conhecimento 

particularmente relevantes nomeadamente a ecologia e geografia. 

     O tema B incide sobre a aplicação do conceito de carácter da paisagem às áreas protegidas açorianas. É 

concretizada uma síntese das diversas áreas protegidas existentes e do modo como estas se articulam, 

identificando-se os elementos fundamentais do carácter da paisagem que as diferenciam. Procede-se 

também a uma análise das diversas tipologias de áreas protegidas existentes e da correspondência entre 

estas e as acções de intervenção propostas pela Convenção Europeia da Paisagem. Identificam-se os 

principais valores presentes nas áreas protegidas do arquipélago e as ameaças a que estas se encontram 

sujeitas, segundo a revisão bibliográfica efectuada. Apresentam-se também as principais potencialidades das 

áreas protegidas no que diz respeito à sua capacidade de revelação do carácter da paisagem dos Açores. 

Procede-se também a uma breve síntese dos principais planos e projectos executados nas áreas protegidas 
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do arquipélago nos últimos anos, evidenciando-se as acções consideradas mais eficazes para a preservação 

do carácter da paisagem das mesmas. Ainda nesta fase estabelece-se a aproximação ao caso de estudo, a 

Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia. Esta área protegida, localizada numa zona costeira e sujeita 

a pressão urbana e intensamente usada para o recreio da população, constitui um exemplo paradigmático 

das questões que se colocam no que diz respeito à importância da conciliação de interesses entre o recreio e 

turismo e a conservação e gestão de valores naturais e culturais presentes, que contribuem para a qualidade 

da paisagem e para o seu carácter. Integra valores de paisagem relevantes e tem uma importância simbólica 

considerável para a população mas debate-se com graves problemas de proliferação de vegetação exótica 

invasora. É a área intervencionada no âmbito desta investigação, onde se ensaiou a plantação de vegetação 

de espécies endémicas e se procedeu a um conjunto de acções de sensibilização ambiental que envolveram 

a população na plantação de vegetação.  

     As conclusões são decorrentes da reflexão teórica e da aplicação ao caso de estudo dos Açores, às 

diversas escalas e tendo em conta a totalidade da paisagem e as suas áreas protegidas. Realçam-se os 

aspectos que se consideram mais inovadores do estudo no que diz respeito à conjugação de metodologias 

usada, à operacionalização do conceito de carácter da paisagem e ao seu relacionamento estreito com a 

Convenção Europeia da Paisagem. Referem-se também conclusões relativas à aplicação do conceito de 

carácter da paisagem a áreas protegidas e particularmente à área protegida à escala do lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     

      

 

 

 

      

      

 

 

 

Figura 2 - Estrutura da tese e respectivos conteúdos. 
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1. Carácter da paisagem - conceito e metodologias  

 

1. 1. Evolução dos conceitos de paisagem e de carácter da paisagem  

 

1.1.1. Paisagem  

 

      O conceito de paisagem tem evoluído ao longo da história, permitindo entender as alterações da relação 

existente entre o homem e o meio onde este se insere. Tem sido usado pelos mais diversos campos de 

conhecimento, tanto em áreas científicas como em áreas artísticas, sociais e humanas, com uma apropriação 

muito própria por cada uma delas. A arquitectura paisagista situa-se precisamente numa posição de encontro 

entre as ciências e as artes, e tem em conta a realidade social e humana que é parte integrante de qualquer 

paisagem. Para o professor Francisco Caldeira Cabral a arquitectura paisagista é “a arte de ordenar o 

espaço exterior em relação ao homem”
1
. Este é um campo de conhecimento que integra o saber de diversas 

áreas artísticas e científicas e o transforma numa obra de arte viva e social, que pode ser o resultado da 

revelação e potenciação dos aspectos naturais e culturais mais significativos de um lugar concreto, que 

merece ser vivido quotidianamente. A componente artística da arquitectura paisagista implica uma 

aproximação pelo menos parcialmente intuitiva ao seu objecto de estudo que é a paisagem. No entanto este 

objecto de estudo é complexo, já que para além das características físicas tridimensionais e sensoriais 

directamente relacionadas com a sua dimensão estética, encontra-se imbuído de outras dimensões de que 

são exemplo as dimensões simbólica, funcional e ecológica. Distingue-se da arquitectura pela sua dinâmica e 

mutabilidade, características da vida que reside nos lugares objecto da intervenção da arquitectura 

paisagista. A dimensão temporal é integrada na construção da paisagem, que varia ao longo de cada dia e 

de cada estação do ano.
2
  

       Sendo a paisagem simultaneamente o objecto de estudo e de intervenção do arquitecto paisagista, faz 

sentido, no âmbito desta tese e como preâmbulo à reflexão sobre o seu carácter, formular uma síntese sobre 

o conceito de paisagem e sua evolução ao longo do tempo. A palavra paisagem tem raiz no termo latino 

pagus, usado para indicar a divisão administrativa ou religiosa de um território, comum à palavra país. A raiz 

etimológica pagus é semelhante em diversos países mediterrânicos como Portugal, Espanha, França e Itália. 

O termo landscape tem sonoridades e significados aproximados em vários países anglo-saxónicos e está 

relacionado com aquilo que está para além de (to scape) do terreno (land), que o transcende, e aquilo que é 

apreendido por um observador. Nestes dois termos, paisagem e landscape, podem ser encontradas duas 

formas distintas de relacionamento com o espaço exterior: nos países mediterrânicos, na época medieval, a 

relação com o espaço exterior era marcada pela necessidade de demarcar o território, a diversas escalas - 

do país à quinta agrícola – com o intuito de apropriação de um determinado espaço e encerrá-lo, entre 

fronteiras ou muros; no termo landscape, difundido a partir da Holanda no século XVI, encontra-se um novo 

tipo de relação com o espaço exterior pautado pela curiosidade e pela vontade de apropriação, não tanto 

física mas principalmente visual. A paisagem passa a ser um dos motivos da pintura, e aos pintores de 

paisagem atribuir-se-á a designação de paisagistas.
3
  

     Com a nova mundivisão do Renascimento o relacionamento com o meio envolvente altera-se: o receio e a 

                                                      
1
 Este autor refere que a arte da arquitectura paisagista se distingue das restantes artes por integrar dois factores fundamentais, a vida e 

o tempo. CALDEIRA CABRAL, F. - “Fundamentos da arquitectura paisagista” Lisboa: Instituto de Conservação da Natureza, 1993. p. 38-
39. 
2
 CALDEIRA CABRAL, F. op. cit. p. 26.  

3
 JELLICOE, G.; GELLICOE, S. - “The landscape of man: shaping the environment from prehistory to the present day”. London: Thames 

and Hudson, 1995. p. 162; HUNT, J.D.; WILLIS, P. - “ The genius of the place: the English landscape garden 1620-1820”. London: The 
MIT Press, 1997. p. 17.  



6 

simples curiosidade dão lugar a uma visão que se quer conhecedora, das proporções que regem o mundo e 

do lugar de destaque que o homem tem nele. São realizadas nesta época intervenções no espaço exterior - e 

não apenas em jardins cercados - com vista a ordená-los em relação ao homem, à semelhança do que tinha 

sido concretizado na antiguidade clássica. A nova concepção de paisagem surge em Itália
4
 e daí propaga-se 

para os restantes países da Europa, onde sofre apropriações várias e um processo de evolução. As 

intervenções em que se denota uma maior necessidade de dominação dos factores naturais surgem na 

França barroca, e a reacção a essa necessidade de dominação e vontade de se encontrar um equilíbrio, 

ainda que idealizado e por isso forçosamente artificial, ganha corpo na Inglaterra do romantismo do século 

XVIII.  

     A partir do século XIX o termo paisagem ganha uma nova acepção, deixando se relacionar 

exclusivamente com os cenários de recreio das classes dominantes para se integrar numa nova dicotomia 

entre cidade industrializada e campo envolvente, como ideal simultaneamente utópico e integrador que 

permitiria a melhoria das condições de vida das populações. Surgem também nesta época os movimentos 

ligados à conservação da natureza, que estão na base da ecologia. A ideia da importância da paisagem, não 

apenas como um cenário de fruição e lazer, mas como o suporte físico e biológico de todas as actividades 

humanas surge no século XX. No entanto, já no início do século XIX o naturalista e explorador Alexander von 

Humboldt afirma que “paisagem é o carácter total de uma região da Terra”
5
. É a partir dos movimentos 

ecológicos do século XIX que a percepção da paisagem se desloca de uma imagem exclusivamente estética 

e pictórica associada aos usos recreativos das classes dominantes para passar a integrar os ecossistemas a 

ela subjacentes e as necessidades sociais e de saúde das populações, especialmente em cidades industriais 

de grandes dimensões e com fracas condições de salubridade.
6
 

      No início do século XX coexistem as visões neo-romântica e modernista da paisagem. A visão neo-

romântica encontra-se associada a um sentimento de perda de uma situação edénica pré-industrial e à 

necessidade de fuga em relação às condições de vida urbanas. Sob esta perspectiva neo-romântica a 

paisagem deverá ser respeitada procedendo-se mesmo de algum modo à sua sacralização espiritual. A 

conservação da natureza e dos sistemas ecológicos e a preservação da identidade dos lugares, da sua 

tradição e cultura, são ainda valorizados e mantêm-se como valores de referência para uma parte da 

população cuja ligação ao campo se mantém, apesar do crescimento e da preponderância social das 

cidades.  

     O positivismo modernista projecta-se para o futuro e pretende a construção de um novo modelo de 

relação com o espaço que se adeqúe às exigências da contemporaneidade. Esta nova modernidade faz-se à 

custa de uma ruptura com a tradição e com os cânones culturais anteriores, conduzindo a uma abstracção 

das relações espaciais, já que as funções do espaço são claramente privilegiadas em detrimento da sua 

forma e da preservação dos valores simbólicos. No entanto, esta ruptura é mais aparente do que real, uma 

vez que os processos de antítese à continuidade histórica e cultural fazem obrigatoriamente referência a um 

ideal histórico e cultural para proceder ao corte com ele. A velocidade a que a transformação da paisagem 

passa a ocorrer nas sociedades técnica e economicamente mais desenvolvidas conduz à necessidade de 

investigação de metodologias paramétricas que lidem com grandes quantidades de informação e que 

possibilitem o desenho e a gestão da paisagem de modo expedito e facilmente comunicável aos decisores 

políticos e à população. É nesta altura que a arquitectura paisagista, estabelecida como área de 

conhecimento com importantes funções sociais, reclama a sua aceitação na sociedade e o seu papel 

                                                      
4
 Apesar de, no Ocidente, o conceito de paisagem apenas se ter difundido a partir do século XVI, no Oriente, nomeadamente na China, 

era usado desde o século IV. BERQUE, Augustin - “La naissance du concept de paysage en Chine”. Lisboa: Conferência do âmbito do 
ciclo Filosofia e Arquitectura da Paisagem, Centro de filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 30 de Setembro de 
2010 (comunicação oral).  
5
 Cit. por CANCELA D’ABREU, A. et al. -  “Contributos para a identificação e caracterização da paisagem em Portugal continental”, 

Lisboa: DGOTDU, 2004. Colecção Estudos 10. vol. 1. p.26. 
6
 MAGALHÃES, M. - “Morfologia da paisagem”. Lisboa: Instituto Superior de Agronomia, 1996. Tese de doutoramento. p. 39. 
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interventivo, para o qual a obra de Ian McHarg teve um papel preponderante, como se aprofunda mais à 

frente. 

       A paisagem passa a ser vista como o suporte ecológico das funções humanas e estudada por 

metodologias essencialmente paramétricas, no entanto a ausência de conteúdo formal expressivo acaba por 

vezes por impedir a sua fruição de modo confortável por parte das populações. Como refere Manuela 

Magalhães “a preocupação da objectividade e da justificação científica das intervenções, com raízes na 

sensibilidade positivista cartesiana, conduziu a um verdadeiro frenesim de quantificação e à redução dos 

valores simbólicos e artísticos [da paisagem]”,
7
 logo as pessoas deixaram de ter meios de se identificar com 

ela. Paradoxalmente, a ênfase dada na primeira metade do século XX à construção da paisagem urbana e a 

pouca definição dos conteúdos a ela respeitantes - para além do preenchimento de funções de uso e da 

preservação dos sistemas ecológicos - conduziu a uma permanência subliminar dos ideais românticos no 

campo da arquitectura paisagista modernista, no sentido em que se assumiu que o seu papel seria, pelo 

menos parcialmente, o de recuperação de uma paisagem natural preexistente.
8
  

    O pós-modernismo surge no planeamento e desenho da paisagem a partir da década de 1970, como uma 

reacção à degradação ambiental e à corrente do estilo internacional do modernismo levada ao extremo na 

segunda metade do século XX. Surge também como chamada de atenção relativamente à importância da 

forma e à necessidade de integração das intervenções nos lugares, para que as pessoas com elas se 

identifiquem. A componente cultural da paisagem volta a ser valorizada pelo movimento de contextualização 

geográfica e a aplicação da teoria dos sistemas, a identificação de estruturas e de tipologias passa a ser um 

dos modos possíveis de abordagem à paisagem no campo da arquitectura paisagista, tal como na geografia 

ou na ecologia. A abordagem fenomenológica é recuperada e dá-se um novo ênfase à multidisciplinaridade 

como modo de aproximação à paisagem, que integra agora novos campos de conhecimento como a 

psicologia ambiental.  

     Dentro do pós-modernismo, necessariamente plural, pode destacar-se a corrente estruturalista. Esta 

corrente privilegia a estrutura, encarada na arquitectura da paisagem como um sistema de linguagem não 

verbal que permite a comunicação objecto/sujeito.
9
 As semelhanças e diferenças entre elementos formais 

funcionariam na paisagem como uma linguagem, que quando coerentemente estruturada permitiria o 

reconhecimento das suas características identitárias. As componentes histórica e cultural da paisagem 

passam a ser valorizadas, a par da componente ecológica. No entanto, mesmo dentro do pós-modernismo se 

encontram excessos. As críticas apontadas ao pós-modernismo estruturalista estão relacionadas com a 

crença absoluta numa continuidade histórica, que não tem em conta os grandes saltos - que são por vezes 

resultado de transformações ou desvios à regra histórica - e com a crença da experiência estética como uma 

experiência de reconhecimento, que não tem em conta a surpresa.
10

 Ao conjunto de soluções convencionais 

que possam ser encontradas para a intervenção numa paisagem a partir da contextualização geográfica e da 

historicidade é necessário conjugar a criatividade, que provém quer das faculdades intuitivas e de 

imaginação quer da humildade de se aprender com a natureza. 

     Na época actual, ainda pós-modernista, pretende-se uma perspectiva equilibrada entre a ecologia e a 

sustentabilidade, entre a tradição e a contemporaneidade. O objectivo da intervenção na paisagem não é 

retornar a um estado primordial romântico, em termos ecológicos ou culturais, mas sim vivenciar a relação 

com a paisagem no tempo presente, aprendendo com a instrução da natureza como intervir na paisagem. A 

preservação da paisagem mas também das sociedades humanas numa época em que grandes desafios se 

                                                      
7
 MAGALHAES, M. - “ A arquitectura paisagista: morfologia e complexidade”. Lisboa: Editorial Estampa, 2001. p. 105. 

8
 TOSTÕES, A. - “Lisboa, arquitectura e urbanismo: do Passeio Público ao Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian” in ANDERSEN, T. 

et al - “Do estádio nacional ao jardim da Gulbenkian: Francisco Caldeira Cabral e a primeira geração de arquitectos paisagistas (1940-
1970)”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Belas Artes, 2003. Catálogo de exposição. p. 109.  
9
 MAGALHÃES, M. (1996) op. cit. p. 229-231, 

10
 RAPOSO, C. - “Inovação na arquitectura paisagista: contributos para a sua discussão”. Lisboa: Instituto Superior de Agronomia, 2000. 

Tese de licenciatura. p.52.  
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fazem sentir depende da observação atenta dos padrões naturais e culturais eficazes, e da adaptação das 

intervenções a cada lugar, a cada paisagem. O conceito de equilíbrio tem-se, contudo, modificado bastante 

num mundo global e de crescente complexidade, abandonando-se uma postura estática para se procurar 

uma postura aberta, dinâmica e compensada. Assim, entre a certeza e a incerteza, o determinismo e o 

acaso, há lugar para a auto-organização e a criatividade, para a intuição e a apreciação empírica.
11

 O 

paradigma científico pós-modernista admite a existência de limites para o conhecimento científico, dá crédito 

à sabedoria humana e ao senso comum, reconhece a importância de uma visão contextual da realidade e 

assume a necessidade de lidar com as incertezas.
12

 Como consequência, actualmente é possível assumir 

que aquilo que é possível obter por meio da investigação é um conhecimento aproximado do contexto mais 

relevante para o problema em questão – neste caso a apreensão do carácter de uma paisagem – 

conhecimento esse que resulta sempre de uma visão de algum modo subjectiva da realidade, porque 

entendida do ponto de vista de um observador. Para além do conhecimento analítico do investigador é 

nitidamente privilegiada a sua intuição.
13

  

    O campo de intervenção da arquitectura paisagista seguiu a evolução do conceito de paisagem: do jardim 

para as grandes composições paisagistas privadas, depois para o projecto e ordenamento de território das 

áreas urbanas e das zonas ecologicamente sensíveis ou degradadas para actualmente se situar em todas as 

anteriores mas também na reflexão sobre a paisagem global, entendida por Gonçalo Ribeiro Telles “como um 

continuum naturale que reúne o espaço urbano e o meio rural como elementos pertencentes a um mesmo 

sistema, em que um não pode viver sem o outro”.
14

 

     No âmbito desta investigação considera-se paisagem como o resultado da acção dos ciclos de vida e 

dos sistemas pluriculturais sobre um suporte físico onde se integram de modo complexo todos os seres 

vivos. O homem, detentor de determinados modos de sociabilidade e cultura, interage com esse suporte 

físico e com os outros seres vivos originando-se uma forma mais (ou menos) expressiva de paisagem – e 

ainda assim em constante mutação - com um conteúdo simbólico próprio e que é traduzida por uma 

experiência sensorial, em que os diversos sentidos são chamados a colaborar.
15

 Este é um conceito holístico 

de base ecológica e cultural em que se procura um equilíbrio dinâmico, que se repercute na realidade 

concreta da paisagem como beleza.
16

 A configurações particulares de paisagem em que os sistemas natural 

e cultural se encontram coerentemente interligados e em equilibro podem ser associadas, por um conjunto de 

indivíduos, características identitárias fortes que estão relacionadas com a sua singularidade na perspectiva 

dessa população. 

     A mudança é uma das características definidoras da paisagem, assim como a sua capacidade de 

integração - até determinados limites que variam caso a caso - de novos elementos definidores, desde que 

estes não destruam de modo irreversível o seu equilíbrio. O homem pertence à paisagem, como ser vivente 

que nela habita e como agente da sua transformação, em conjunto com o vento, a água, as plantas e os 

animais, mas também em conjunto com factores políticos, sociais e económicos que determina e que o 

influenciam. Um dos modos mais impositivos de influência do homem sobre a paisagem tem a ver com a 

relação de posse de propriedade e seu emparcelamento, que determinam a organização da paisagem.  

     Para além das características mais objectivas da paisagem existem outras subjectivas, que estão 

relacionadas com a percepção que cada observador já que esta pode ser vista - tal como as artes - como um 

                                                      
11

 MAGALHÃES, M. (2001) op. cit, p. 283. 
12

NAVEH, Z. - “What is landscape ecology? A conceptual introduction”. “Landscape and Urban Planning”.50 (2000). p.8. 
13

 MAGALHÃES, M. (2001) op. cit, p. 151. 
14

 RIBEIRO TELLES, G. - “Um novo conceito de cidade: a paisagem global”. Conferências de Matosinhos, Câmara Municipal de 
Matosinhos. Matosinhos: Editora Contemporânea Lda.,1996. Gonçalo Ribeiro Telles refere nessa conferência que “Se não nos 
dispusermos a fazer a cidade conforme desejamos e a nossa cultura impõe, se deixarmos que ela seja feita por outros, ou melhor, sem 
a nossa contribuição, nunca mais vamos sentir a cidade”. p. 35.  
15

 Adaptado de MAGALHÃES, M. (1996) op.cit. p. 53.  
16

 Daqui se conclui que o conceito de beleza em arquitectura paisagista se encontra balizado pelos fenómenos naturais e evolução 
cultural da paisagem, apesar de não excluir a inovação. MAGALHAES, M.(2001) op. cit. p. 44. 
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conjunto de imagens ou construções mentais representativas das interacções que, ao longo do tempo, se 

vão estabelecendo entre o observador e o observado.
17

 Esta percepção é influenciada pelo contexto cultural 

do observador, pela informação que este tem sobre a paisagem em questão, mas também pela relação 

sensível que se estabelece entre o observador e o observado. A paisagem tem, para além de uma dimensão 

física (que integra as componentes natural e cultural) e social, dimensões sensíveis - sensorial, emocional e 

mental - e uma dimensão espiritual, que está relacionada com a relação do homem com o numinoso: a sua 

procura de propósito, direcção e significado. Assim, “é devido ao impacto do espaço espiritual no espaço 

físico em que vivemos – nomeadamente nas paisagens culturais – que estas paisagens contêm mais do que 

os parâmetros mensuráveis e quantificáveis em que as dimensões espacio-temporais são expressas.”
18

 

Apesar de poder ser considerada uma obra de arte a paisagem não é, contudo, uma obra de arte comum já 

que “não se lhe pode tocar em parte alguma”.
19

 Surge como uma formação espiritual intangível que contudo 

pode ser captada por meio de uma atmosfera ou tonalidade que lhe confere um carácter unitário. Esta 

“atmosfera” ou “ambiência” é partilhada entre aquele que observa e aquilo que é observado e concretiza-se 

objectivamente como paisagem.  

     O conceito de paisagem é entendido por diversos autores que se posicionam no campo da ecologia mas 

influenciam a arquitectura paisagista
20

 como um “sistema complexo e dinâmico, em que os diferentes 

factores naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo do tempo, 

determinando e sendo determinados pela estrutura global.”
21

 A paisagem é, portanto, um sistema aberto mas 

com uma determinada estrutura, que se encontra interrelacionado com a sua envolvente por múltiplos modos 

mais ou menos subtis. Segundo Luís Ribeiro “a consciência de que cada lugar tem características que são 

dependentes de sistemas maiores, e que as decisões locais podem influenciar esses sistemas, significa que 

o ordenamento da paisagem assenta na compreensão dessa paisagem num contexto regional.”
22

 

     Em Portugal, na Lei de Bases do Ambiente, a paisagem é definida como “a unidade geográfica, ecológica 

e estética resultante da acção do homem e da reacção da natureza, sendo primitiva quando a acção daquele 

é mínima e cultural quando a acção do homem é determinante, sem deixar de se verificar o equilíbrio 

biológico, a estabilidade física e a dinâmica ecológica”
23

. Nesta definição a paisagem surge do 

relacionamento entre os diferentes elementos que constituem o meio natural, e entre esse meio e o homem. 

Devido à apropriação de grande parte do planeta pelo homem nos últimos quatro séculos a maioria das 

paisagens são actualmente culturais, em maior ou menor grau. Como refere Viriato Soromenho-Marques 

“durante dezenas de milénios, a cultura foi um subsistema, sempre frágil e ameaçado, da biosfera. Hoje, o 

êxito selectivo da espécie humana ameaça transformar a biosfera num subsistema da cultura.”
24

 

     Ao nível europeu a paisagem tem vindo a ser gradualmente reconhecida como um elemento fundamental 

da identidade local, regional e até mesmo europeia.
25

 A Convenção Europeia da Paisagem define-a como 

“uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da 

                                                      
17

  LAVRADOR SILVA, A. L. - “Paisagens de Baco: Identidade, Mercado e Desenvolvimento: Estudo de percepção e de representação 
aplicado às Regiões Demarcadas: Vinhos Verdes, Douro, Dão, Bairrada e Alentejo”. Évora, Universidade de Évora, 2008. Tese de 
doutoramento. p. 15. 
18

 NAVEH, Z.; LIEBERMAN, A. - “Landscape Ecology: Theory and Application”. 2nd ed. New York [etc.]: Springer-Verlag, 1994. p.29. 
19

 Simmel, G. -“Filosofia da paisagem” trad. Adriana Veríssimo Serrão cit. por CARDOSO, A. - “Investigações sobre a pertinência da 
impureza na estética da paisagem e da arquitectura paisagista”. Lisboa: Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de 
Lisboa, 2010. Tese de mestrado. p. 16.  
20

Como Forman e Gordon em “Landscape ecology”, Naveh e Lieberman em “Landscape ecology: Theory and application”. 
21

 Cit. por CANCELA D’ABREU, A. et al op. cit. p.27.  
22

 RIBEIRO, L.P. - “The cultural landscape and the uniqueness of place: A greenway heritage network for landscape conservation of 
Lisbon metropolitan area”. [U.S.A.]: University of Massachusetts Amherst, 1998. Tese de doutoramento.p. 18.  
23

 DECRETO-LEI nº11/87 de 7 de Abril. Artigo 5, alinea c).  
24

 SOROMENHO-MARQUES, V. - “Crise ambiental e condição humana” in vários, BECKERT, C. (coord.) - “Ética ambiental: Uma ética 
para o futuro”. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2003. p. 38.  
25

 PINTO-CORREIA, T.; CANCELA D’ABREU, A.; OLIVEIRA, R. – “Identificação de unidades de paisagem: metodologia aplicada a 
Portugal continental”. “Finisterra: revista portuguesa de geografia”. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos. Vol. XXXVI, nº 72, (2001) p. 
196. 
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interacção de factores naturais e/ou humanos.”
26

 Mais recentemente a definição foi actualizada com a 

incorporação da componente sensorial (visual, auditiva, olfactiva, táctil e de sabor) e emocional que a 

população tem do seu ambiente de vida,
27

considerada um elemento fundamental do carácter de uma 

paisagem, reforçando assim a sua dimensão estética no sentido global. A importância da definição de 

paisagem constante da Convenção Europeia da Paisagem reside na ênfase colocada ao modo como a 

população apreende a paisagem que constitui o seu quadro de vida, mas também na íntima relação entre a 

paisagem concreta de cada lugar e o seu carácter. A relação entre a paisagem e o seu carácter expressa 

pela Convenção Europeia da Paisagem é de importância fundamental para esta investigação.  

     Para Viriato Soromenho-Marques a paisagem não é um objecto passivo, uma simples matéria-prima à 

mercê da técnica humana, mas também não é exclusivamente fruto da racionalidade divina,
28

 é fruto de uma 

relação objecto/sujeito. A relação com a componente espiritual da paisagem e a influência que esta tem 

sobre o seu carácter é propiciada por uma determinada experiência do lugar pautada pela sensibilidade, já 

que “pensar a paisagem obriga a um exercício de atenção renovado, ao esforço de um olhar sem 

preconceito, de uma audição fina dos ventos do mundo, em busca de uma oculta linguagem propícia a 

secretos encontros.”
29

 No campo da filosofia da paisagem este autor destaca o contributo do norte-americano 

Emerson, com uma proposta de interpretação da paisagem que denomina transcendentalismo, em que se 

sugere que “a verdadeira essência da humanidade e da natureza só podem ser captadas na relação íntima 

entre ambas, através da mediação do pensamento.”
30

 

     No estudo concretizado pela equipa liderada por Alexandre Cancela d’Abreu para a caracterização da 

paisagem Portugal continental a definição de paisagem apresentada é a de um “sistema dinâmico, onde os 

diferentes factores naturais e culturais se influenciam entre si e evoluem em conjunto, determinando e sendo 

determinados pela estrutura global, o que resulta numa configuração particular de relevo, coberto vegetal, 

uso do solo e povoamento, que lhe confere uma certa coerência e à qual corresponde um determinado 

carácter.”
31

 No caso concreto do arquipélago em questão e no “Livro das Paisagens dos Açores” associa-se 

o conceito de paisagem ao de “unidade espacial onde elementos e processos específicos reflectem os bens 

naturais e culturais numa forma visível e espiritual, parcialmente quantificável, que variam segundo o lugar e 

o tempo, e que contribuem para o genius loci”; mas também ao de uma “configuração particular de relevo, 

coberto vegetal, uso do solo e povoamento, a que corresponde uma certa coerência (…) [e que] confere [a 

essa paisagem] um determinado carácter.” 
32

 A compreensão da paisagem implica, então, o conhecimento 

dos seus aspectos particulares - geologia, geomorfologia, solos, clima, vegetação e fauna presente, usos do 

solo históricos e actuais, povoamento, significados atribuídos, entre outros - mas também, e acima de tudo, a 

integração destes aspectos num todo coerente. O desafio consiste, segundo Washer, em lidar com a 

complexidade da paisagem sem a simplificar, e sem perder o contacto com as suas características reais e 

concretas.
33

 A paisagem é, então, uma realidade concreta que apresenta diversas dimensões: física, 

sensível, espiritual, social. Os conceitos de paisagem e de carácter da paisagem estão associados a outros 

com os quais se relacionam que são o conceito de lugar (locus) e de espírito do lugar (genius loci).  

 

                                                      
26

 A Convenção Europeia da Paisagem foi aprovada a 20 de Outubro de 2000, em Florença, e transposta para a legislação nacional pelo 
DECRETO-LEI  nº 4/2005 de 14 de Fevereiro. EUROPA, Conselho. “Convenção Europeia da Paisagem e relatório explicativo”. Florença: 
20.X.2000. Artigo 1 a).  
27

 EUROPA, Conselho. “Recomendação do Comité de Ministros com directrizes para a implementação da Convenção Europeia da 
Paisagem”. Estrasburgo: 06.II.2008. parte I - ponto I.2. 
28

 SOROMENHO-MARQUES, V. - “Pensar a paisagem: da aventura interior ao campo da História”. “Finisterra: revista portuguesa de 
geografia”. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos. Vol. XXXVI, nº 72, (2001) pp 149-156. 
29

 Idem, p. 151.  
30

 Cit. por SOROMENHO-MARQUES, V. (2001) op. cit. p.152.  
31

 PINTO-CORREIA, T. et tal, op. cit. p. 199. 
32

 CANCELA D’ABREU, A. et al - “Livro das paisagens dos Açores: Contributos para a identificação e caracterização das paisagens dos 
Açores”. Ponta Delgada: SRAM/DROTRH, [2005]. p. 14. 
33

 Cit. por CANCELA D’ABREU, A. et al.(2004) op. cit.p. 28.   
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1.1.2. Lugar 

 

     O lugar pode ser definido como um local específico no espaço ao qual são atribuídos uma função e 

significado, por um conjunto de indivíduos ou por um grupo social.
34

 No entanto, para que um ponto no 

espaço possa ser transformado num lugar é necessário que este seja vivenciado já que é a experiência do 

espaço que permite aos homens desenvolver um relacionamento com este, e eventualmente transformá-lo 

num lugar.
35

 O lugar resulta então do relacionamento entre o homem e um local específico e possui 

qualidades que o distinguem de todos os outros sítios, como um certo grau de familiaridade advinda da 

experiência. É também uma entidade fluida, cujos limites deverão ser procurados caso a caso.
36

 

      Yi-Fu Tuan elabora sobre a noção de lugar a partir da oposição com o espaço e refere que enquanto o 

lugar é segurança e pausa; o espaço é liberdade e movimento. É o valor atribuído a uma determinada 

posição no espaço que a transforma num lugar. Para este autor o lugar pode ser experienciado de modo 

mais directo e íntimo - como é o caso da vivência constante ou intensa de um local - ou então de forma mais 

indirecta e conceptual, através de literatura relacionada, imagens ou cartografia.
37

 A linguagem de um lugar é 

uma linguagem simbólica, em que a importância atribuída àquilo que é visível reside naquilo que é invisível e 

que se encontra relacionada com um conhecimento arquétipo, que apela à percepção e requer um 

entendimento que se transforma, por via deste aspecto, em comunicação.
38

 Esta comunicação é também 

uma forma de ligação entre o lugar e o observador e que aumenta à medida que o conhecimento sobre 

determinado lugar evolui. O conhecimento enciclopédico sobre as diversas regiões pode ser, actualmente, 

bastante vasto, mas o conhecimento individual destas mantém-se relativamente limitado e a sua 

transformação em lugares requer diversas capacidades: para além de capacidades perceptivas e 

sinestésicas
39

 são necessárias capacidades de orientação e de relacionamento.
40

 Assim, a transformação de 

um espaço num lugar não depende apenas do lugar mas também do observador e do modo como este é 

capaz de efectuar a ligação entre ambos. 

      Aldo Rossi refere, na obra “A arquitectura da cidade” que um lugar (locus) é “um facto singular 

determinado pelo espaço e pelo tempo, pela sua dimensão topográfica e pela sua forma, por ser sede de 

vicissitudes antigas e novas, pela sua memória.”
41

 Os lugares são objecto de algum tipo de avaliação - que 

pode ser positiva ou negativa - enquanto o espaço é, normalmente, indiferenciado. Schulz elabora 

amplamente sobre os conceitos de lugar e do seu carácter em toda a sua obra.
42

 Para este autor o lugar é 

algo mais do que uma localização abstracta, é algo que tem uma substância concreta, que é apreendida 

pelos sentidos. O conjunto de todas as características sensíveis produz uma determinada “ambiência”, que 

define a essência do lugar. Para Schulz a paisagem constitui uma unidade complexa, onde se encontram 

instaladas simultaneamente as escalas local e geral, e que de acordo com as circunstâncias espaciais e 

temporais adquire uma identidade particular. Essa identidade, essência ou “espírito” podem ser abordados e 

apreendidos no sentido de se conhecer as suas características e trabalhar com elas.
43

  

     Manuela Magalhães constata que “o conceito de lugar é (…) um conceito global, qualitativo, que não pode 

ser traduzido pelas suas características, através de métodos analíticos. O lugar significa muito mais do que a 

sua localização pois encerra significados culturais que sintetizam e representam o meio que o envolve, bem 

                                                      
34

 RIBEIRO, L.P. op. cit. p. 97. 
35

 Idem, ibid. 
36

 CASTEL-BRANCO, C. - “ O lugar e o significado: os jardins dos vice-reis”. Lisboa: Instituto Superior de Agronomia, 1992. Tese de 
doutoramento. p. 7.  
37

 TUAN, Y. - “Space and place: The perspective of experience”. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977. p. 6. 
38

 GOMES, C. A. - “Contributos para o programa de intervenção na Quinta da Regaleira”. Lisboa: Instituto Superior de Agronomia, 2002. 
p. 39. 
39

 De modo total, envolvendo todos os sentidos e a imaginação, e não apenas a visão. 
40

 TUAN, Y. op. cit. p. 74, 85. 
41

 ROSSI, A. - “ A arquitectura da cidade”. Chamusca: Edições Cosmos, 2001. p. 143.  
42

 Conforme se constata mais à frente, quando da abordagem fenomenológica. 
43

 SCHULZ, C. -  “Genius loci : Paysage, ambiance, architecture”. Bruxelles : Pierre Mardaga éditeur, 1981. p. 42-47. 
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como a situação existencial geral”
44

 mas resulta sempre da combinação das necessidades humanas com um 

sítio natural determinado.
45

 No que diz respeito à criação de lugares com uma simbologia própria, distinta da 

envolvente, esta autora afirma que “sempre que um grupo social escolhe um sítio como lugar simbólico, vê 

nele muito mais do que as suas características naturais e atribui-lhe um significado mítico, transformando 

esse lugar num objecto significante, no qual se reúnem significados provenientes da paisagem (no sentido 

mais lato) em que esse lugar se insere.”
46

   

     O sentido do lugar (sense of place) é o resultado, no observador participante, da experiência do espírito 

do lugar. O sentido do lugar pode se traduzido no sentido de pertença a um lugar, é o trazer à consciência da 

relação especial que se estabelece entre os indivíduos e esse lugar.
47

 Estes sentimentos não são exclusivos 

de sociedades altamente sedentárias ou agrícolas. Mesmo sociedades nómadas têm os seus lugares de 

repouso e os seus espaços de movimento, sendo a familiaridade com um espaço mais vasto maior nas 

sociedades nómadas do que nas sedentárias, pelo que a possibilidade destas se relacionarem de modo 

especial com um maior número de lugares é muitas vezes maior.
 48

 Actualmente, numa sociedade global e 

com as tecnologias de deslocação, comunicação e informação existentes é possível ter uma familiaridade 

relativa com uma grande quantidade de pontos no espaço. No entanto a sua capacidade de se tornarem 

lugares continua a residir na função e significado a eles atribuídos, na qualidade da experiência mas também 

do tempo e afecto dispendidos nesse relacionamento.  

     A temática da distinção entre o sítio (topus) e o lugar (locus) foi investigada por Teresa Alfaiate que refere 

que o sítio é um espaço concreto com uma localização específica e com características próprias, é uma 

preexistência mas também o palco de uma qualquer acção; um lugar é um sítio com um significado distinto, 

um espaço capaz de evocar um arquétipo.
49

 Um lugar é único e irrepetível, capaz de suscitar a formulação 

de um significado diferenciado, em oposição àquilo que é geral (o sítio). Tem um carácter e frequentemente 

um nome próprio, uma toponímia específica.
50

 Alguns lugares emanam uma energia particular, uma energia 

intrínseca, que está relacionada com o próprio lugar mas também com um determinado arquétipo, do qual 

esse lugar é uma reverberação. Lugares com estas características “ são espaços marcantes (…) envolvem o 

ser humano, física e sensualmente, despertando emoções que são vividas no plano do real e do imaginário, 

sendo desenvolvidas ao nível do pensamento intelectual. Estes lugares envolvem-nos através do espírito, 

num plano muito mais vasto do que é expresso e perceptível unicamente pela conformação física do espaço, 

são uma intensificação da realidade, uma oportunidade de experiência rica, condensada.”
51

  

     O lugar de nascimento, de proveniência da família ou mesmo o país evocam para diferentes civilizações 

distintos graus de ligação, no entanto o sentimento de pertença a uma determinada região e lugar é comum a 

todos os povos.
52

 Cada terra-mãe tem os seus elementos distintivos e singulares para cada um dos seus 

filhos, que podem ser elementos naturais (formas particulares de relevo, praias, rios por exemplo) ou 

culturais (a habitação da família, monumentos, igrejas e ermidas, um rito particular) que permitem a 

identificação e a orientação no lugar. São estes elementos concretos que se constituem como símbolos 

visíveis e contribuem para reforçar a ligação entre as pessoas, o senso de pertença e a identidade. São 

também eles que fomentam o cuidado e a lealdade a um lugar.
53

 Quando esse sentimento é forte, de se 

estar ligado a um lugar, é descrito por Tuan como “topophilia”.
54

 Esta relação profunda a um lugar é 
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 MAGALHÃES, M. (1996) op.cit. p. 158.  
45

 MAGALHÃES, M. (2001) op. cit, p. 236. 
46

 Idem, ibid. 
47

 RIBEIRO, L.P. op. cit. p. 97. 
48

 TUAN, Y.  op. cit. p. 157. 
49

 ALFAIATE, M.T.A - “Expressão dos valores do sítio na paisagem”. Lisboa: Instituto Superior de Agronomia, 2000. Tese de 
doutoramento. p. 210. 
50

Idem, ibid. 
51

 ALFAIATE, M.T.A. op. cit. p. 33.  
52

 TUAN, Y.  op. cit. p. 158. 
53

 Idem, p. 159. 
54

 Cit. por RIBEIRO, L.P. op. cit. p. 98. 
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manifesta não só por um sentimento agradável de fruição desse lugar mas também por uma espécie de 

lealdade, uma ausência de desejo de mudar de cena de vida.
55

 Isto porque esse lugar é o palco da vida, 

onde esta se torna mais vivida através de uma dramatização quotidiana.
56

 Nos Açores a afectividade natural 

que se tem à terra de onde provém as raízes foi relacionada por Vitorino Nemésio com o termo 

açorianidade.
57

 

 

1.1.3. Espírito do lugar (Genius loci) 

 

     O conceito de espírito do lugar - ou genius loci - é fruto de uma crença com origens antigas no tempo, de 

que cada ser independente - pessoa ou lugar - tem o seu próprio genius, o seu espírito guardião. Esse 

espírito acompanhava as pessoas ao longo de toda a sua vida e estava relacionado com o seu carácter, a 

sua essência. Na antiguidade o genius loci, ou espírito do lugar, era reverenciado como a entidade com 

quem o homem teria de entrar em diálogo para averiguar a possibilidade de habitar um determinado lugar, e 

simultaneamente a realidade concreta e local com que um homem se defrontava na sua vida quotidiana.
58

 A 

geomancia desenvolveu-se nas antigas civilizações egípcia e grega mas também nas civilizações orientais 

como actividade que permitia inquirir sobre a possibilidade de habitar um determinado local. A geomancia 

“seria uma abordagem holística, já que se consulta o espírito do lugar para determinar a acção ou actividade 

mais apropriada para cada lugar”,
59

 tanto no presente como no futuro. Esta actividade permitiria apreender a 

singularidade de cada lugar, o espírito do lugar. Numa época em que a experiência do meio envolvente era a 

experiência de um lugar com um carácter próprio, a comunicação, o diálogo com o genius do lugar onde se 

vivia era de importância fundamental para o equilíbrio entre o homem e o meio, uma vez que a sobrevivência 

dependia dessa comunicação. Até Platão, que defendia a existência de um mundo de ideias independente do 

meio natural refere que “para comandar a natureza teremos primeiro de lhe obedecer”.
60

 O monoteísmo, 

nomeadamente a religião judaico-cristã, deslocou o centro da religiosidade para um outro nível evolutivo. O 

espírito do lugar deixou de estar vinculado directamente ao plano material, para se tornar uma emanação de 

Deus associada ao plano material - a um lugar - tal como o espírito de uma pessoa se associa a essa 

pessoa. No entanto, a importância do sentido de pertença ao lugar manteve-se, tornando-se muitas vezes a 

causa das diversas batalhas que ocorreram na Idade Média.   

      A expansão marítima e os descobrimentos de novas terras permitiram ao homem europeu medieval 

tomar conhecimento com outras paisagens e culturas. Do confronto entre a paisagem deixada para trás e as 

paisagens recentemente descobertas nasce uma nova consciência do mundo e do sentido de pertença a um 

lugar, que a partir de agora poderia não ser apenas o lugar de origem mas também o lugar novo. A 

articulação dos lugares de origem e dos lugares novos fez-se com base num recém-criado “sistema-mundo”, 

em que todo o globo se integra numa lógica de interdependências, em que uns lugares se afirmam como 

“centros” e outros como “periferias”.
61

 O conhecimento de um mundo novo e a consciência do papel que o 

homem desempenha nele foram motores do renascimento artístico, onde os conceitos de lugar e espírito do 

lugar voltaram a ser amplamente discutidos e divulgados, tal como na antiguidade clássica.  

     Na renascença, a teoria da arquitectura ocupava-se da dialéctica entre o objecto arquitectónico e a sua 

                                                      
55

 TUAN, Y.  op. cit. p. 159. 
56

 Idem p. 178. 
57

 ALMEIDA, O.T. - “Açores, açorianos e açorianidade: um espaço cultural”. Ponta Delgada: Marinho Matos Brumarte C.R.L., 1989. p. 32. 
Este termo é, contudo, bastante mais vasto e relaciona-se também - e principalmente - com a literatura e cultura açorianas. A existência 
de um carácter literário e cultural próprio dos Açores - e que está associado a um modo de ser açoriano distinto dos restantes ilhéus - é 
tema de amplo debate. 
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TUAN, Y.  op. cit.  150; ROSSI, A. op. cit. p. 139.  
59

 RIBEIRO, L.P. op. cit. p. 96. 
60

 Cit. por NDUBISI, F. - “Ecological planning: A historical and comparative synthesis”. Baltimore and London: The Johns Hopkins 
University Press, 2002. p.4. 
61

 Immanuel Wallerstein cit. por HENRIQUES, E.B. - “Distância e conexão: insularidade, relações culturais e sentido de lugar no espaço 
da Macaronésia.” Instituto Açoriano de Cultura/ Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, 2009. p. 49.  
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inserção na paisagem, assim como da capacidade desses objectos contribuírem para a constituição de 

lugares. No barroco a importância do movimento e a expansão para além dos limites finitos ganham novos 

contornos e por consequência há uma expansão dos lugares que passam a constituir-se como 

macrocosmos, mas há simultaneamente a diluição das suas propriedades intrínsecas.
62

 No romantismo a 

experimentação em volta deste tema foi bastante extensa e as composições de paisagem tinham como um 

dos objectivos fulcrais a criação de lugares simbólicos. A natureza, a sua beleza e sublimidade passam a 

assumir um papel preponderante nas reflexões românticas e espaços naturais que até então tinham sido 

sinónimo de sítios ermos passam a ser encarados como lugares, como é o caso das paisagens à beira-mar e 

das montanhas. No modernismo a simbólica associada aos lugares foi conotada com alguns excessos 

formais do romantismo e por isso relegada para segundo plano, privilegiando-se as funções e usos humanos 

do espaço em detrimento do relacionamento emocional com os lugares. Com o pós-modernismo a temática 

da importância dos lugares e do genius loci a eles associado foi novamente retomada, aliada ao estudo dos 

fenómenos de percepção e ligada à necessidade de integração das intervenções arquitectónicas nos lugares.  

     As ilhas assumem, desde a antiguidade, uma conotação simbólica como lugares fora do espaço e do 

tempo comuns, lugares de provas ou lugares paradisíacos para onde se dirigem os heróis dos mitos e os 

santos. Na Idade Média são muitas vezes escolhidas como palco de hierofanias, de encontro com o sagrado 

e também como representação do paraíso celeste: “da indiferenciação caótica do mar a ilha surge como 

símbolo da harmonia, imagem exemplar da criação”.
63

 O romantismo, e mais tarde o pós-modernismo 

tiveram um papel preponderante na valoração dos territórios insulares. As ilhas passaram a ser valorizadas 

de uma outra forma à luz da sensibilidade romântica: deixaram de ser encaradas como lugares solitários e 

distantes - que apenas ermitas, colonos e outros aventureiros se dispunham a habitar - para ganhar o valor 

de um refúgio onde o homem comum se poderia recolher “não necessariamente para estar sozinho nele mas 

para fazer dele um mundo seu.”
64

 As ilhas são para os ideais românticos lugares fora do tempo e do espaço, 

lugares apelativos porque permitem o escape do quotidiano. Estes aspectos são amplamente revistos no 

turismo pós-moderno, para o qual as ilhas constituem também lugares de excepção porque de ruptura 

espacial com o tempo e o espaço mundanos, e nessa perspectiva, arquétipos de lugares sagrados (por 

oposição aos espaços profanos, quotidianos). Como refere Eduardo Brito Henriques “tal como o conhecemos 

hoje, o turismo pode ser descrito como uma forma de consumo moderna que vive do prazer da fruição dos 

lugares e de uma satisfação que se retira da própria acção de viajar”.
65

 Assim, é a fruição dos lugares, ou 

seja, o contacto com o espírito do lugar que motiva a curiosidade dos turistas que pretendem apreender o 

seu carácter, ainda que de maneira inconsciente. É, então, esta a busca de quem faz turismo, já que 

segundo Lauwrence Durrell “acima de tudo o que determina a cultura [de um povo] é o espírito do lugar”.
66

 

Mesmo os artistas e escritores que escrevem sobre um determinado lugar buscam inspiração no espírito do 

lugar. O lugar é então um instrumento de comunicação, já que o homem tem a capacidade de comunicar por 

símbolos, coisas significativas deixadas para que o outro veja, ouça, sinta.
67

 O homem moderno há bastante 

tempo que crê que a ciência e a tecnologia lhe conferem independência em relação ao lugar. A poluição e o 

caos ambiental trazem-no de volta à terra e permitem perceber a importância do lugar. A relevância do 

conceito de espírito do lugar encontra-se relacionada com o seu potencial de comunicação de uma 

identidade e singularidade subjacente. Este é um conceito que complementa e integra o de carácter da 

paisagem.  
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1.1.4. Carácter da paisagem  

 

    O carácter da paisagem é um conceito que actualmente se reveste de grande importância já que permite 

mergulhar na essência dos lugares e identificar os aspectos principais de uma paisagem - tangíveis ou 

intangíveis - que deverão ser preservados. Este é um dos conceitos-chave da Convenção Europeia da 

Paisagem. De facto, ao definir a paisagem como “uma parte do território, tal como é apreendida pelas 

populações, cujo carácter resulta da acção e interacção de factores naturais e/ou humanos”
68

 esta 

Convenção inter-relaciona a paisagem com a população que nela vive mas também com o conceito de 

carácter da paisagem, aqui entendido como o resultado da interacção de factores naturais e/ou humanos. O 

carácter da paisagem está relacionado com a sua identidade e unidade, e como se explicita no relatório 

“European Landscapes” elaborado para a Agência Europeia do Ambiente e “reflecte tanto a história natural 

como cultural de um território, num determinado momento”.
69

 Como refere Teresa Pinto-Correia “o carácter é 

dinâmico e está continuamente em mudança, mas é único para cada lugar, e tem um papel preponderante no 

estabelecimento da identidade local.”
70

 Numa leitura próxima da Convenção Europeia da Paisagem o 

carácter da paisagem é a expressão da identidade única de cada região. É facilmente reconhecível pela 

população, tanto residente como visitante, e importante para o estabelecimento da identidade local, regional 

ou nacional. O carácter da paisagem é, então, a expressão da essência holística da paisagem, e uma 

propriedade essencial da mesma.
71

  

    Também para Marc Antrop o carácter da paisagem está “estreitamente associado à identidade de cada 

paisagem e enfatiza a sua unicidade. (…) [Uma paisagem com carácter] contém a história completa de um 

lugar ou região, e pode ser lida por meio da sua composição ou estrutura.”
72

 Contém também um 

determinado nível de diversidade, uma coerência interna e uma identidade própria.
73

 Segundo este autor a 

coerência das propriedades particulares de uma paisagem é a chave da sua identidade, alterar essa 

coerência conduz à perda de identidade,
74

 ou seja, à sua descaracterização. A diminuição da diversidade da 

paisagem conduz à sua simplificação e homogeneização, o que pode levar também à descaracterização. 

Actualmente a perda de diversidade, de coerência interna e de identidade das paisagens são problemas que 

se estendem à escala global,
75

 com consequências tanto para os sistemas ecológicos como para as 

sociedades, e para cada ser humano individual. Para Marc Antrop “a grande diferença entre as paisagens 

tradicionais e as recentes reside na sua dinâmica, tanto em termos de velocidade como de escala, assim 

como na alteração das percepções, valores e comportamentos daqueles que as usam.” 
76

  

     O conceito de coerência tem sido recentemente usado em diversos tipos de abordagens, tanto do campo 

das abordagens fenomenológicas como no campo das abordagens paramétricas, mais próximas da ecologia 

da paisagem. Quando relacionada com a identidade da paisagem a coerência refere-se às relações 

reconhecidas entre objectos ou formas que definem essa identidade e contribuem para o seu valor ecológico 

ou patrimonial.
77

 Alterar essas relações conduz à transformação ou perda da identidade.  

     Neste ponto da investigação o carácter de uma paisagem é aquilo que a torna única e irrepetível, é o 

conjunto coerente de elementos físicos e propriedades fundamentais que contribuem para a sua 

singularidade e que lhe conferem uma ambiência própria, que apesar de dinâmica é igualmente intemporal. 
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Esses elementos são parte integrante da paisagem mas dependem também do observador e da relação que 

este estabelece com a mesma. O carácter da paisagem advém das suas características naturais e culturais, 

mas também do uso humano. A população do lugar também faz parte do carácter da paisagem, e influencia-

o por meio da imagem que tem dela, dos significados simbólicos e das experiências sensoriais e emocionais 

que lhe são atribuídas assim como do seu uso. Neste sentido poder-se-á referir que a ideia de espírito do 

lugar ou genius loci pode ser traduzida, na actualidade e no campo da arquitectura paisagista, pelo conceito 

de carácter da paisagem. 

     Tal como cada lugar tem o seu genius loci, cada paisagem tem o seu carácter. De facto, a Convenção 

Europeia da Paisagem distingue-se das anteriores Convenções por não compartimentar a paisagem em 

espaços com e sem significado (e consequentemente com e sem valor) assumido que todas as paisagens 

são lugares com um carácter próprio facilmente identificável pelas pessoas que nelas habitam. Assim, o 

carácter da paisagem reside não no seu valor mas sim no conjunto coerente de propriedades e elementos 

fundamentais que definem a “ambiência” dela decorrente. No entanto, existem alguns atributos que surgem 

frequentemente associados ao carácter da paisagem, os mais comuns são: identidade,
78

 singularidade,
79

 

diversidade,
80

 equilíbrio, unidade
81

 e coerência.
82

 Estas são propriedades de uma paisagem em que o seu 

carácter se encontra expresso de forma que esta revele todo o seu potencial, ou seja, de uma paisagem com 

elevada qualidade. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Atributos mais frequentemente associados a uma paisagem em que o seu carácter se encontra expresso.  

 

      A avaliação da qualidade da paisagem, que se poderá concretizar após a apreensão do seu carácter, 

está intimamente relacionada com o seu equilíbrio. No entanto, como já foi referido, o equilíbrio de uma 

paisagem não é estático mas sim dinâmico e pode ter em conta diversas concepções de paisagem. Assim, 

tal como não existe uma paisagem ideal também não existe um único equilíbrio e é no consenso entre a 

potenciação dos valores presentes e na resolução dos conflitos que reside este ponto de equilíbrio, ainda 

assim sempre mutável. No entanto, existem alguns princípios para a avaliação da qualidade da paisagem, 

que estão relacionados principalmente com os seguintes aspectos: 
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 Avaliação da sustentabilidade ecológica da paisagem, tendo em conta aspectos como a preservação do 

solo, da água e da biodiversidade. Uma paisagem com um elevado valor natural e em que o carácter se 

encontra expresso é uma paisagem sustentável em termos ecológicos;  

 Avaliação da dimensão cultural da paisagem. Uma paisagem que reflicta a identidade de uma 

comunidade, presente e passada, é uma paisagem com elevado valor cultural e em que o carácter se 

encontra expresso. Os usos do solo, os sistemas culturais presentes e passados, as marcas impressas 

pela ocupação agrícola e povoamento são aspectos tidos em conta nessa avaliação; 

 Avaliação do valor sensorial de uma paisagem. Esta avaliação tem em conta aspectos visuais, como 

visibilidades, contrastes e planos visuais presentes, mas também outros aspectos relacionados com os 

sons, texturas e condições climatéricas apreendidas, que integram o carácter de uma paisagem; 

 Aptidões e condicionalismos da paisagem, ou seja, a capacidade que a paisagem possui para suportar 

actividade humana. 
83

 

 

     Esta avaliação antecede, em certa medida, a apreensão do carácter da paisagem - uma vez que a 

escolha de determinados atributos em detrimento de outros para o seu carácter tem implícita alguma 

avaliação - mas é particularmente concretizada após a identificação dos pontos-chave e das propriedades 

que compõem o carácter da paisagem do arquipélago, como se verá mais à frente no capítulo 5. A 

apreensão do carácter da paisagem, tal como é proposta nesta investigação, pretende proporcionar o 

reconhecimento de aspectos da paisagem que, à partida, poderiam ser considerados elementos que 

potenciam o carácter da paisagem mas também aspectos que podem ser considerados fragilidades da 

paisagem ou ameaças ao seu carácter. Reconhecendo de igual modo os aspectos que podem ser 

valorizados positivamente e os que são considerados negativos poderá ser mais fácil o estabelecimento de 

estratégias de intervenção que visem o reequilíbrio da paisagem nos casos em que tal se justifique. Por outro 

lado, é muitas vezes na sinfonia das condicionantes que se encontra o carácter de uma paisagem, pelo que o 

reconhecimento destas condicionantes é também o reconhecimento do seu carácter. 

O carácter da paisagem está topologicamente localizado no ponto de encontro entre aquilo que é – a 

realidade concreta – e o mundo das ideias. Esse mundo das ideias é partilhado por diversas mentes que se 

dedicam a formular uma imagem sobre o que define aquela paisagem específica, ou seja, o seu carácter. 

Essa imagem nunca é total nem acabada, há sempre espaço para novas construções mentais - desde que 

acrescentem algo, em termos evolutivos em relação às anteriores - e para que as imagens evoluam, 

consequência da evolução das pessoas que se sentem emocionalmente ligadas ao lugar. São as pessoas 

que se sentem emocionalmente ligadas aos lugares e que sentem vontade de os fazer evoluir que 

efectivamente contam, como população de um lugar, independentemente de nele viverem ou não, porque 

são elas que fazem evoluir as imagens dos lugares e, como consequência, os lugares em si mesmos. 

     Saliente-se que na Convenção Europeia da Paisagem a paisagem é definida em relação ao modo como é 

“apreendida por parte das populações”, e que uma das medidas preconizadas é a avaliação das paisagens, 

tomando em consideração os valores específicos que lhes são atribuídos pelos intervenientes, técnicos 

especialistas e população, mais concretamente a “população interessada.”
84

 Assim, para a preservação do 

carácter da paisagem é essencial o envolvimento da população que aí vive. Esse envolvimento terá se ser 

trabalhado gradualmente, de modo a que se desenvolva uma determinada sensibilidade e afecto pela 

paisagem, que tenderá a transformar-se em vontade de acção – conservação ou recuperação da paisagem, 

conforme as situações. Uma paisagem preservada mas desabitada, sem uma dinâmica de uso regular, é 

uma paisagem empobrecida. Para Luís Ribeiro “a interacção entre as comunidades humanas com a sua 
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paisagem define o carácter da paisagem. Quando existe uma relação forte entre as componentes naturais e 

culturais da paisagem, que é ecologicamente sustentável, visualmente atractiva e com forte identidade 

cultural a qualidade da paisagem é alta.”
85

 A identificação do carácter de uma paisagem é de particular 

importância para a sua conservação e gestão. Luís Ribeiro refere que “apenas os lugares que são 

conhecidos, valorizados e estimados podem ser protegidos e cuidados pelos diferentes grupos responsáveis 

pela sua preservação.”
86

 

     Segundo Edward Relph “O genius loci não pode ser desenhado por meio de uma ordem. Tem de evoluir, 

tem que se deixar que ele surja, cresça e mude a partir do esforço directo daqueles que vivem e trabalham 

nos lugares e que se preocupam com eles.”
87

 Para este autor é necessário o “reconhecimento de que os 

lugares são o contexto da vida humana e estão eles próprios, em certa medida, vivos, pelo que o seu 

crescimento, mudança e declínio está directamente relacionado com os indivíduos ou grupos que os mantém 

ou os ignoram.”
88

 No entanto a elaboração de esforços técnicos no sentido da apreensão do carácter da 

paisagem, a nível regional mas também local, é de grande importância para a preservação desse carácter. 

Isto porque à medida que a população vai sendo mais informada sobre os valores - naturais, culturais e 

sensoriais - presentes no lugar que habita e se torna mais consciente da singularidade desses valores “a 

ligação ao lugar aumenta, e consequentemente o respeito, e a vontade de cuidar da paisagem pelas pessoas 

que a vivem, usam e visitam (…).”
89

 A necessidade de conservar determinados aspectos da paisagem não 

implica cristalizar uma realidade que, como explanado anteriormente, é necessariamente dinâmica. Significa 

antes saber interpretá-la, de modo a conhecer os elementos essenciais para a sua definição, para que seja 

possível preservar e potenciar esses elementos conservando-lhes a sua dinâmica.  

     Para Luís Ribeiro “a compreensão da paisagem através da perspectiva das pessoas que lidam 

directamente com essa paisagem acrescenta uma nova camada de informação que é difícil de exprimir numa 

forma espacial. Estas potencialidades de compreensão têm sido denominadas Genius Loci, ou Espírito do 

Lugar.” 
90

 Para a apreensão do carácter da paisagem Luís Ribeiro privilegia a conjugação dos seguintes 

elementos: estudo da evolução histórica; estudo dos padrões de distribuição das componentes físicas 

(naturais e culturais) e visuais da paisagem e dos processos a eles associados; estudo dos significados e 

valores associados às características físicas da paisagem.
91

 Para isso defende o recurso a outras áreas de 

conhecimento como a história ambiental, a ecologia e conservação da paisagem e a geografia cultural. O 

trabalho em arquitectura paisagista, e mais especificamente a apreensão do carácter da paisagem deverá 

ser, então, um processo participativo, que envolve os investigadores e os habitantes do lugar de uma 

maneira significativa.
92

 

    A relação que o conceito de paisagem tem, actualmente, com o significado que lhe é atribuído por parte da 

população faz estreitar as relações entre os conceitos de paisagem e de lugar. Do mesmo modo, ao conceito 

de carácter da paisagem pode ser relacionado o de espírito do lugar ou genius loci. Esta é uma leitura 

possível a partir das ideias expressas pela Convenção Europeia da Paisagem. O relacionamento dos 

diversos conceitos abordados é apresentado na figura seguinte. 
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Figura 4 - Relação entre os conceitos de paisagem, carácter da paisagem, genius loci e lugar a partir de uma leitura próxima da 

Convenção Europeia da Paisagem.  

 

1.2. Convenção Europeia da Paisagem  

 

     A importância da paisagem como elemento de valor patrimonial - natural e cultural – é desde algum tempo 

reconhecida em documentos estratégicos de intervenção elaborados por organizações como a IUCN, a 

UNESCO e o Conselho da Europa.
93

 A transposição dessas convenções para o nível nacional em conjunto 

com a legislação própria do país deu origem às diversas áreas protegidas existentes, quer para a 

conservação da natureza quer para a preservação da identidade paisagística e cultural dos lugares. De entre 

estas destacam-se, nos Açores, a cidade de Angra do Heroísmo classificada como cidade património 

mundial em 1983 e a paisagem da cultura da vinha da ilha do Pico, classificada como património mundial em 

2004 na categoria de paisagem com evolução orgânica e dinâmica.
94

 Destaca-se também a classificação 

pela UNESCO das ilhas do Corvo, Graciosa (2007) e Flores (2009) como reservas da biosfera.
95

 

      A Convenção Europeia da Paisagem distingue-se das anteriores convenções e cartas internacionais por 

se referir à paisagem como um todo, incidindo sobre todos os tipos de paisagem e não apenas sobre as de 

reconhecido valor patrimonial. Aplica-se tanto às “paisagens excepcionais como às paisagens da vida 

quotidiana e a paisagens degradadas”,
96

 quer sejam áreas naturais, rurais, urbanas ou suburbanas; tanto em 

terra como em águas interiores ou marinhas. Assim, enquanto originalmente os conceitos de lugar, espírito 

do lugar (genius loci) e carácter da paisagem diferenciam de entre as diversas opções da matriz da paisagem 

posições particulares especiais e com um sentido próprio, distinto para um conjunto mais ou menos alargado 

de pessoas, a partir da Convenção Europeia da Paisagem assume-se que esse sentido é inevitavelmente 

diferenciado e próprio para as populações que as habitam, e como tal o carácter da paisagem é encarado 
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como uma propriedade de qualquer tipo de paisagem, podendo no entanto surgir com um maior um menor 

grau de identidade, coerência ou diversidade. 

     Os países que assinam a Convenção Europeia da Paisagem reconhecem-na como elemento fundamental 

da identidade local, regional, nacional e europeia, que contribui para a qualidade de vida das populações. 

Comprometem-se a implementar medidas no âmbito da acção directa e jurídica sobre as paisagens, de 

sensibilização da sociedade civil, de formação de técnicos especializados e de cooperação internacional.
97

 O 

objectivo é “promover a protecção, a gestão e o ordenamento das paisagens e organizar a cooperação 

europeia neste domínio”,
98

 pelo que a pesquisa de metodologias para a concretização destes objectivos a 

diferentes escalas, a identificação e caracterização das paisagens concretas, e a definição de estratégias e 

orientações para a execução de planos, projectos e acções são actividades que se integram no quadro desta 

convenção. De entre as medidas específicas destaque-se uma forte componente de “sensibilização da 

sociedade civil, das organizações privadas e das autoridades públicas para o valor da paisagem, seu papel e 

transformações”.
99

 De facto, a população é encorajada a protagonizar um papel activo na protecção e 

manutenção das paisagens com que mais directamente se relaciona, tanto por meio de acções concretas no 

lugar como através da participação pública em processos de decisão.  

     A preocupação com as aspirações da população em relação à paisagem está relacionada com a 

constatação de que as políticas com ela relacionadas afectam a vida quotidiana dos indivíduos que com elas 

convivem, e pelo que estes deverão ter uma palavra a dizer no que respeita à sua evolução e transformação. 

A participação pública é encorajada mas também a responsabilização individual sobre o destino de cada 

paisagem,
100

 já que esta é afectada pelas acções individuais - positivas ou negativas - de cada cidadão. 

Como se refere no relatório explicativo “se for dado à população um papel activo na tomada de decisão sobre 

a paisagem, esta sentir-se-á mais identificada com as áreas e cidades onde passa o seu tempo de trabalho e 

recreio. Se tiver mais influência na sua envolvente sentir-se-á mais apta a reforçar a identidade local e 

regional e a sua singularidade, o que trará benefícios em termos da realização individual, social e cultural. 

Este facto poderá a ajudar a progressão do desenvolvimento sustentável da área em questão, já que a 

qualidade da paisagem é um importante factor de sucesso das iniciativas económicas e sociais, sejam estas 

públicas ou privadas”.
101

 

     A paisagem é entendida no âmbito desta convenção como um todo que integra componentes naturais e 

culturais percepciondas no seu conjunto, e não como elementos separados.
102

 É também entendida como 

dinâmica, uma vez que a caracterização das paisagens não se restringe a um intervalo específico no tempo 

mas abrange a “análise das suas características, bem como as dinâmicas e as pressões que as modificam”, 

assim como o “acompanhamento das suas transformações”.
103

 A sua avaliação faz-se “tomando em 

consideração os valores específicos que lhes são atribuídos pelos intervenientes e população interessada”.
104

 

O objectivo final é definir quais os tipos de intervenção - de entre a protecção, gestão e ordenamento da 

paisagem - mais indicados para cada caso específico, em função dos objectivos de qualidade paisagística e 

do seu carácter. Pretende-se manter o dinamismo da paisagem mas prever os diversos cenários possíveis, 

de modo a que se assegurem a manutenção e até o aumento da diversidade e qualidade das paisagens.
105

 

     Na recomendação do Comité de Ministros com directrizes para a implementação da Convenção Europeia 
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da Paisagem
106

 há um reposicionamento na questão do papel da participação pública na tomada de decisões 

sobre a paisagem, já que, se por um lado se mantém a ênfase nessa participação, por outro reconhece-se o 

papel fundamental do conhecimento técnico nas fases de identificação, descrição e avaliação das paisagens, 

que deverá envolver a “análise das características morfológicas, arqueológicas, históricas, culturais e 

naturais e das suas inter-relações, assim como a análise da sua dinâmica. A percepção da paisagem pela 

população deve ser analisada tanto do ponto de vista do desenvolvimento histórico como da sua significância 

recente”.
107

 Este reposicionamento é coerente com o desenvolvimento que os estudos de percepção de 

paisagem têm tido, em que se pretende uma relação equilibrada entre os estudos concretizados por técnicos 

e especialistas e as metodologias baseadas nas preferências e opiniões do público.
108

 Isto porque a 

percepção da paisagem é função da sua interacção com os indivíduos, “englobando uma componente 

humana, na qual assume preponderância o conhecimento, a experiência passada, as expectativas e o 

contexto sócio-cultural dos observadores [melhor apreendida por meio de metodologias baseadas em 

inquéritos a amostras representativas da população] e uma componente influenciada pela paisagem 

propriamente dita, nomeadamente pela leitura dos seus elementos, sua composição e globalidade [melhor 

apreendida por metodologias aplicadas por técnicos especialistas].”
109

  

     Na recomendação do Comité de Ministros anteriormente referida amplia-se o conceito de paisagem 

relativamente à convenção, ao identificá-la com a percepção sensorial (visual, auditiva, olfactiva, táctil e de 

sabor) e emocional que a população tem do seu ambiente de vida, e ao proceder ao reconhecimento da 

importância da sua diversidade e da existência de elementos particulares de valor histórico e cultural.
110

 São 

apontados alguns exemplos metodológicos usados para a aplicação prática da Convenção, referindo-se o 

importante papel do enfoque holístico e da transdisciplinaridade quando da abordagem à paisagem. 

Constata-se a existência de uma multiplicidade de metodologias – e conjugação de metodologias – possíveis 

para a identificação e caracterização das paisagens, destacando-se de entre estas a identificação de 

unidades de paisagem.  

     O trabalho de identificação das paisagens europeias foi iniciado sob os auspícios da União Europeia com 

a aprovação e posterior rectificação pelos seus estados-membros desta Convenção. Como consequência 

têm sido realizados trabalhos de identificação e avaliação de paisagens às mais diversas escalas em vários 

países da Europa. Os estudos concretizados têm tido consequências significativas em termos da evolução de 

metodologias de abordagem ao carácter da paisagem. No entanto, em alguns países da Europa a apreensão 

do carácter da paisagem é, já desde os anos noventa, um conceito central que preside à identificação, 

caracterização e avaliação das paisagens, como é o caso do Reino Unido. Neste país desenvolveram-se 

metodologias próprias para a apreensão do carácter da paisagem (landscape character assessment (LCA)), 

aplicadas de forma sistemática a diversas regiões e escalas.
111

 Outros países europeus que desenvolveram 

precocemente estudos sobre a paisagem no seu território foram a Noruega, Suécia, Suíça, Finlândia e 

Eslovénia
112

 e também Portugal. A metodologia do landscape character assessment (LCA) é baseada na 

identificação e caracterização das diversas componentes que fazem parte da paisagem e também do modo 

como estas interagem entre si. Pretende ser integrada e interactiva e permitir a compreensão do modo como 

os processos físicos, ecológicos e culturais se inter-relacionam na paisagem abordada, e também do modo 
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como os humanos a experienciam.
113

 Em Portugal foram concretizados estudos sobre a paisagem do 

território continental e dos Açores no âmbito desta convenção. No estudo para Portugal continental o 

objectivo foi “considerar a paisagem numa perspectiva holística, contemplando as suas várias componentes: 

ecológica, cultural, socioeconómica e sensorial”
114

. O resultado foi a delimitação e caracterização de 

unidades de paisagem e a identificação de elementos singulares e pontos de vista, assim como a descrição 

da paisagem a diversas escalas. 

     As unidades de paisagem identificadas nos estudos nacionais podem ser posteriormente alvo de um 

processo de avaliação, onde se procede a uma apreciação global de cada unidade de paisagem tendo em 

conta aspectos do seu carácter.
115

 Nesta fase é, então, possível avaliar em que medida cada unidade de 

paisagem se encontra a expressar o seu carácter, e o seu valor natural, cultural e sensorial. O objectivo do 

processo de avaliação é - segundo a Convenção Europeia da Paisagem - chegar à fase de proposta, em que 

se estabelecem “objectivos de qualidade paisagística” e um conjunto de medidas de protecção, gestão e/ou 

ordenamento para cada paisagem. Os “objectivos de qualidade paisagística” designam a formulação, pelas 

autoridades públicas competentes, para uma paisagem específica, das aspirações das populações 

relativamente às características paisagísticas do seu quadro de vida.
116

 A fase de proposta pode também 

integrar a adopção de medidas de protecção, gestão ou ordenamento da paisagem.
117

 A “protecção da 

paisagem” é definida, no âmbito desta Convenção, como o conjunto de “acções de conservação ou 

manutenção dos traços significativos ou característicos de uma paisagem, justificadas pelo seu valor 

patrimonial resultante da sua configuração natural e/ou intervenção humana”;
118

 a “gestão da paisagem” tem 

como objectivo assegurar a “manutenção de uma paisagem, numa perspectiva de desenvolvimento 

sustentável, no sentido de orientar e harmonizar as alterações resultantes dos processos sociais, 

económicos e ambientais”,
119

  e o “ordenamento da paisagem” designa as “acções com forte carácter 

prospectivo que visam a valorização, recuperação ou criação de paisagens”.
120

 Estas acções de intervenção 

podem ser aplicadas a unidades de paisagem ou a áreas protegidas. A associação das acções de 

intervenção preconizadas pela Convenção Europeia da Paisagem a áreas protegidas justifica-se por estas se 

constituírem como um subconjunto da paisagem onde se expressam importantes valores naturais e/ou 

culturais. Como tal, as áreas protegidas são também paisagens, a que podem estar associadas acções de 

protecção, gestão e ordenamento.  

 

1.3. Metodologias para a apreensão do carácter da paisagem  

      

     Existem diversas metodologias para a apreensão do carácter de uma paisagem e para a identificação das 

suas características e propriedades. A maior parte delas insere-se nas correntes a seguir especificadas - 

abordagem paramétrica, fenomenológica, paisagista e holística - ou resulta da conjugação de diversas 

abordagens. Na abordagem paramétrica o carácter da paisagem é determinado por metodologias analíticas 

através da utilização de parâmetros de ordem quantitativa ou qualitativa. Este tipo de abordagem é 

habitualmente usado na arquitectura paisagista mas também em outras áreas de conhecimento. A 

abordagem fenomenológica ocupa-se da componente sensorial e emocional da paisagem e do modo como o 

fenómeno da percepção é entendido de acordo com as idiossincrasias de cada um dos observadores. A 

denominação “abordagem paisagista” refere-se, no âmbito desta tese, a uma forma de abordagem ao 
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carácter da paisagem que tem em conta a componente visual informada com base nos sistemas ecológicos e 

culturais. É uma das aproximações que mais se adapta à aplicação da Convenção Europeia da Paisagem e 

nela se delimitam unidades de paisagem e elementos singulares. Os autores referidos no subcapítulo a ela 

respeitante são precursores ou então investigadores que desenvolveram esta vertente da análise do carácter 

da paisagem. A abordagem holística tem sido usada em diversos campos de conhecimento mas com maior 

frequência na arquitectura paisagista e ecologia da paisagem e tenta integrar as diferentes abordagens de 

modo a obter um estudo compreensivo e global da paisagem. 

 

1.3.1. Abordagem paramétrica  

 

     A abordagem paramétrica tem por base a identificação da informação organizada por temas - ou 

parâmetros - com o objectivo de caracterizar e avaliar uma paisagem. O processo analítico permite a 

identificação de diferentes parâmetros e a categorização dessa informação em classes, as quais são 

utilizadas de forma independente relativamente à determinação de aptidões e outras características da 

paisagem. A informação é posteriormente sintetizada em grupos, que constituem diagnósticos parcelares e 

suportam a definição de uma proposta ou de várias propostas alternativas de intervenção na paisagem. Este 

tipo de abordagem permite lidar com grandes quantidades de informação, agregando-a e generalizando-a, 

pelo que possibilita, à primeira vista, lidar com uma escala mais vasta e/ou realidades mais complexas. É 

baseada no estabelecimento de fases de estudo bem demarcadas que consistem basicamente na análise, no 

diagnóstico e na proposta. A sequência destas fases é proveniente do método científico e pode, 

eventualmente, ser repetida para comprovação dos resultados, facto importante quando as propostas são 

submetidas a avaliações diversificadas como por exemplo a aprovação pública e por parte de entidades 

diversas.  

     As abordagens paramétricas surgiram na fase em que a arquitectura paisagista, estabelecida como área 

de conhecimento, procurava a sua aceitação na sociedade. A obra do arquitecto paisagista Ian McHarg foi 

um marco fundamental para este processo. Em Design with Nature (1969) o autor descreve uma abordagem 

metodológica baseada em dados parametrizados explicitando também um conjunto de princípios que 

continuam a ser uma referência, de base ecológica, mas também éticos e sociais. O método consiste na 

análise das componentes naturais e culturais da paisagem, com vista ao diagnóstico das aptidões que cada 

área do território comporta. Para este autor “a natureza é um processo, que é interactivo e que responde a 

leis. Esse facto permite o surgimento de um sistema de valores, com oportunidades intrínsecas e 

constrangimentos para o uso humano.”
121

 Lewis Mumford refere na introdução da edição de 1971 que Ian 

McHarg “é alguém que não olha meramente a natureza e as actividades humanas a partir do ponto de vista 

exterior da ecologia, é antes alguém que as olha a partir de dentro, como participante e actor trazendo ao 

mundo frio, seco e sem cor da ciência (…) a contribuição especial de (…) cores vivas e paixão, emoções, 

sentimentos, sensibilidades, prazeres estéticos e eróticos – tudo aquilo que faz com que a mente seja tão 

imensamente superior a um computador, ou a outras mentes que se subdimensionaram a elas próprias às 

limitações de um computador”.
122

 Isto porque apesar de ter desenvolvido uma metodologia essencialmente 

paramétrica esta baseia-se em critérios que estão intimamente relacionados com um sistema de valores.  

     A implementação de um sistema de valoração é um dos passos essenciais desta metodologia. “Os 

processos naturais, unitários em carácter, deverão ser considerados no planeamento: mudanças em partes 

do sistema afectam o sistema inteiro; os processos naturais representam valores, e esses valores deverão 

ser tidos em conta num sistema de valoração único”.
123

 Esse sistema de valoração é integrado no 
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planeamento para que a distribuição espacial dos usos do solo reflicta a preservação dos valores e as 

opções de desenvolvimento. Seria assim possível preservar valores naturais, mas também culturais, sociais 

e a beleza da paisagem. De entre os primeiros McHarg destaca a terra, o ar e a água como recursos 

indispensáveis à vida e que por isso deverão ser preservados. 

     Apesar de reconhecer a degradação ambiental e a responsabilidade que uma certa visão antropocêntrica 

e economicista do mundo tem nessa degradação, McHarg mantém a esperança numa evolução positiva do 

homem no seu meio natural quando diz que “a percepção é a chave da simbiose e o homem é a mais 

perceptiva de todas as criaturas. Está aqui o seu potencial: percebendo e compreendendo a natureza, ele 

pode contribuir para o seu funcionamento, gerir a biosfera e, fazendo isto, aumentar a sua percepção, que 

com a simbiose, parece ser o caminho para a evolução.”
124

 McHarg vai mais longe quando reflecte sobre a 

individualidade e a responsabilidade individual no cuidado com um planeta que é de todos quando refere que 

“a liberdade é inerente à singularidade e às infinitas oportunidades providenciadas pelo ambiente, o que 

significa que os modos de existência e de expressão são ilimitados e que cada ser individual tem as suas 

oportunidades inerentes (…) [mas que] claramente cada indivíduo tem a responsabilidade pela biosfera 

inteira e é desafiado para se integrar em actividades criativas, cooperativas”.
125

 

     Para McHarg os diversos processos em acção num determinado lugar são expressos pela forma, já que o 

processo e a sua forma são aspectos indivisíveis de um fenómeno único.
126

 A forma é simultaneamente, 

expressão e comunicação, e a comunicação é a apresentação de um significado de modo a que este possa 

ser percepcionado.
127

 Sob esta perspectiva a forma da paisagem é um reflexo dos processos em acção e, 

simultaneamente o modo como a paisagem comunica o seu significado mais íntimo, que ao ser 

percepcionado pode ser preservado e mesmo potenciado, contribuindo-se assim para a sua evolução. Esta é 

uma justificação possível - segundo esta visão - para a importância da apreensão do carácter de uma 

paisagem. Analisando as componentes dos lugares MgHarg privilegia nitidamente os elementos vivos 

quando refere que “se alguém desejar trabalhar criativamente com elementos intemporais então o fulcro 

inevitável e central da sua paixão deve ser a vida, ou mais ainda a consciência”.
128

 É então possível formular 

a hipótese de que o carácter de uma paisagem pode residir em alguma medida na forma da paisagem, mas 

também nos seres vivos, nas pessoas, animais e plantas que a habitam.  

     Para McHarg o espírito do lugar, ou genius loci, “pode ser discernido como sendo composto de um 

conjunto de elementos discretos [ou seja tangíveis] alguns derivados da identidade natural do lugar e outros 

são artefactos [entendidos como elementos culturais com uma determinada história]. Estes elementos 

[naturais e culturais] devem ser avaliados como componentes da identidade do lugar, e também como 

processos em curso, que têm implicações em novas adaptações formais.”
129

 A sua metodologia para a 

apreensão do genius loci “assenta, como base inicial, na história geológica, no clima, fisiografia, solos, 

plantas e animais que constituem a história de um lugar e a base da sua identidade intrínseca.”
130

 Esta 

metodologia paramétrica permitiria uma caracterização aprofundada dos diversos parâmetros e lidar com 

grandes quantidades de informação, com o objectivo de estabelecer aptidões que possibilitem uma actuação 

informada na paisagem. Algumas críticas a este método referem que este não tem em conta a subjectividade 

do técnico observador nem a componente criativa do processo, não conduzindo a uma forma intencional. A 

metodologia de McHarg teve desenvolvimentos, resultantes do aprofundamento do conhecimento ecológico, 

e que se repercutiram na abordagem da paisagem como um ecossistema, com características e funções 

próprias que se poderá auto-regular dentro de determinados limites.  
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     Uma das obras de referência na continuidade desta linha metodológica é a que se descreve na obra de 

John Lyle, “Design for human ecosystems”. Aqui o autor realça a importância de uma paisagem que, tal como 

o meio natural, seja multifuncional. Defende o estudo pormenorizado dos ecossistemas que integrem o 

homem e os seus fluxos, por meio de modelos já que “cada ecossistema tem certos processos motivadores 

que definem o seu carácter essencial e que nos fornecem uma chave para a sua compreensão e para o 

trabalho com ele. Por vezes esses processos são óbvios desde o início, mas normalmente eles apenas 

emergem depois de uma análise cuidadosa.”
131

 O que interessa a este autor não é estabelecimento de 

modelos de zonamento mas sim de projectos de arquitectura paisagista propriamente ditos, em que a 

componente criativa esteja presente. A intenção “não é dominar a natureza mas sim participar criativamente 

nos seus processos”.
132

 

     Para concretizar esse objectivo estabelece uma metodologia de aproximação à paisagem que vai para 

além do método mais frequente até então de análise/diagnóstico/proposta, em que se realiza um estudo mais 

alargado que informa a fase de análise e se procede ao estabelecimento de passos intermédios e diversas 

alternativas e previsões, em função de diversos cenários possíveis, que então conduzirão a um plano. Esta 

metodologia assenta no pressuposto de que ao interagir criativamente com o meio natural não existe apenas 

uma única solução, mas sim um conjunto de soluções possíveis. Lyle refere que “temos de afastar de uma 

vez por todas a noção de que o design é, ou pode ser, uma ciência. A natureza do método científico requer 

que o mundo seja partido em pequenas partes para que seja compreendido. (…) O design lida 

necessariamente com todas as variáveis ao mesmo tempo, e não apenas para compreender mas também 

para projectar novas formas. (…) Embora usando o conhecimento obtido através da ciência, o objectivo do 

design é reunir as coisas - por vezes coisas muito diferentes – sem nunca ter a esperança de uma certeza 

absoluta. (…) Ainda precisamos da intuição e da imaginação.”
133

 Assim, apesar do desenvolvimento deste 

tipo de metodologias permitir a organização de grandes quantidades de informação e a concretização de 

diagnósticos parcelares que conduzem a um conjunto de propostas alternativas, é necessário o 

reconhecimento da importância da escolha dos critérios de avaliação e de selecção de cenários 

evidenciando-se o papel que uma componente mais criativa e subjectiva do indivíduo tem nessa escolha. 

     O reforço da abordagem ecossistémica conduziu à criação e desenvolvimento de novos campos de 

conhecimento como a ecologia da paisagem, assim como à criação dos movimentos de ecological design e 

ecological planning, em que a informação ecológica desempenha um papel central na definição das 

estratégias de intervenção e no desenho da paisagem, “de modo a que as acções humanas estejam em 

sintonia com os processos naturais.”
134

 O movimento de ecological design refere-se ao uso desta 

compreensão com o objectivo de criar espaços de modo artístico e criativo, enquanto o ecological planning é 

a aplicação desta compreensão sobre a paisagem nas acções de decisão, particularmente em acções 

sustentáveis.
135

 Ndubisi refere que para proceder ao planeamento ecológico é necessário “compreender o 

carácter de uma paisagem tanto em termos dos seus processos naturais como em termos das relações 

recíprocas que se estabelecem entre as pessoas e a paisagem.”
136

 O conceito chave para este autor é o de 

relacionamento. Segundo este autor o sistema de crenças (ou seja, o enquadramento ético) que permite 

guiar a actuação na paisagem, no campo da arquitectura paisagista, “centra-se na ideia da necessidade de 

compreensão do carácter intrínseco de um território tanto na perspectiva ecológica como estética, como base 

para a avaliação e para o encontro das aptidões mais acertadas para uma paisagem, que permitam o uso 
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humano e o recreio.”
137

 Os movimentos de ecological design e ecological planning ganham importância 

principalmente a partir da década de sessenta do século passado, o que coincide com a gradual 

consciencialização da opinião pública relativamente aos efeitos nefastos dos abusos do homem em relação 

ao meio natural e à paisagem. No seguimento das abordagens paramétricas ao carácter da paisagem refere-

se o trabalho de Carl Steinitz que iniciou a aplicação sistemática da tecnologia dos computadores ao 

planeamento ecológico, e o trabalho de Julius Fabos, que na Universidade de Massachusetts em Amherst 

desenvolveu uma abordagem própria ao planeamento regional, de base ecológica e apoiada em critérios 

económicos nas tomadas de decisão sobre planos e projectos de paisagem. A importância das componentes 

biofísicas na caracterização da paisagem esteve desde os anos sessenta bastante presente nos trabalhos 

dos arquitectos paisagistas, devido também aos importantes desenvolvimentos que nessa época se deram 

no campo da ecologia. O trabalho do ecologista Eugene Odum democratizou o conceito de ecossistema, e a 

sua obra “Fundamentals of Ecology” permitiu tornar compreensível esse conceito.  

     Actualmente as abordagens paramétricas são intensamente aplicadas e apoiadas pela evolução da 

facilidade de obtenção de informação, como fotografias aéreas de grande resolução e dados provenientes da 

detecção remota por meio de satélite. A informação que é possível destrinçar sobre uma determinada 

paisagem é muito vasta e normalmente é integrada em sistemas de informação geográfica que têm como 

função servir como ferramenta de suporte ao planeamento e gestão da paisagem. Com toda esta informação 

perde-se muitas vezes o essencial, o conhecimento da paisagem concreta, já que nos prendemos à imagem 

da paisagem que é facilmente obtida em qualquer parte do mundo sobre uma outra qualquer parte do 

mundo, em vez de nos ligarmos à própria paisagem, ao espírito do lugar. A utilização e explicitação clara de 

critérios de valoração continua a ser um passo essencial neste tipo de abordagens, se bem que nem sempre 

seja nitidamente identificada, umas vezes porque o passo de avaliação não é convenientemente 

consubstanciado e outras porque esses critérios de valoração se perdem no meio de toda a informação. 

     Se a importância das componentes biofísicas na identificação do carácter de uma paisagem é um dado 

adquirido, a integração dos factores culturais ao nível da abordagem paramétrica é uma concepção mais 

recente, já que na tentativa de reconciliar o uso humano com o meio natural os processos humanos de 

apropriação dos lugares têm sido por vezes esquecidos. No entanto os factores culturais, que estão 

relacionados com o modo de vida nas paisagens de uma forma característica de cada lugar, são 

profundamente reveladores do seu carácter. Falta muitas vezes nos processos de caracterização 

paramétrica de uma paisagem, uma compreensão profunda das “experiências acumuladas das pessoas 

numa paisagem particular, dos significados associadas a essas experiências, e do modo como ambos 

evoluem ao longo do tempo.”
138

 

     Na Europa a importância dada aos factores culturais na definição do carácter de uma paisagem é mais 

expressiva do que nos E.U.A. e está relacionada com a percepção da singularidade de modos de 

relacionamento do homem com a paisagem mais tradicionais e sustentáveis, como a agricultura de 

minifúndio ou de produção extensiva mas multifuncional. Estes tipos de paisagem são actualmente quase tão 

raros como as áreas naturais pelo que constituem valores a ser tidos em conta na intervenção e gestão das 

paisagens. Para Luís Ribeiro “os métodos de apreensão da paisagem desenvolveram-se de uma abordagem 

paisagística para uma abordagem paramétrica, enfatizando-se os atributos físicos e naturais da paisagem, 

até à inclusão dos recursos culturais e históricos. Os arquitectos paisagistas têm defendido a expansão dos 

métodos de apreensão com metodologias históricas, ecológicas e naturalistas (tais como entrevistas e a 

observação participante), para alcançar uma apreensão compreensiva das paisagens culturais”.
139

 É esta 

expansão dos métodos de apreensão do carácter da paisagem que se pretende ensaiar nesta investigação, 
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com a utilização conjunta, numa abordagem holística, de dados provenientes de metodologias paramétricas, 

paisagistas e fenomenológicas. 

 

1.3.2. Abordagem paisagista 

 

    O termo refere-se, no âmbito deste estudo, a uma abordagem iniciada com os primeiros arquitectos 

paisagistas e que se mantém, integrando tanto a delimitação de unidades morfológicas de paisagem e sua 

dinâmica funcional como a análise visual e avaliação da qualidade da paisagem. Este tipo de abordagem vai 

buscar dados à análise paramétrica e à fenomenologia no entanto é própria da arquitectura paisagista e 

pretende contribuir para uma visão holística da paisagem. Constitui-se como uma análise espacial informada 

por dados analíticos e provenientes da percepção do lugar. É um passo em que se procede a uma avaliação 

intermédia que permite a síntese holística posterior.  

     A avaliação de uma paisagem do ponto de vista da arquitectura paisagista baseia-se em fundamentos 

ecológicos e culturais mas também numa apreciação estética, a apreciação do belo na paisagem. A 

delimitação de áreas homogéneas, tendo por base processos corológicos ou tipológicos, e a avaliação das 

mesmas com o objectivo de entender a multifuncionalidade da paisagem e as diversas aptidões do território 

são aspectos frequentemente focados neste tipo de estudos. A apreciação estética encontra-se subjacente e 

é, no fundo, a busca de um sentido estético que tem como base o equilíbrio ecológico e cultural. Isto porque 

a fruição estética da paisagem é indissociável por um lado dos processos ecológicos que (mesmo que de 

modo invisível) permitem a sua existência e por outro da experiência de habitar a própria paisagem.
140

 A 

beleza de uma paisagem não advém, contudo, exclusivamente da sua componente natural e ecológica mas 

também da sua harmonia, unidade e coerência onde se integra tanto a componente natural como a 

cultural.
141

 Pode ter por base a corologia e conduzir à identificação de unidades de paisagem e elementos 

singulares. Assim, a compreensão da paisagem faz-se através das suas características visuais 

fundamentadas num conhecimento prévio.
142

   

     A apreciação estética e a valorização do belo na paisagem, assim como a integração da componente 

subjectiva nos estudos de paisagem foram de certo modo abandonados durante o modernismo, altura em 

que a abordagem paramétrica se implementou mais fortemente, por imperativos relacionados com a 

necessidade de uma maior objectividade para fazer face aos desafios que um desenvolvimento económico e 

social de larga escala, concretizado a uma velocidade que até então nunca se tinha colocado. Esta alteração 

metodológica teve também como origem a urgência de lidar com a problemática da paisagem a uma escala 

mais vasta, assim como a necessidade de integração de informação complexa proveniente de diversas áreas 

com interesse para o seu estudo. É, contudo, reposicionada no pós-modernismo e amplamente estudada no 

campo da arquitectura paisagista com a análise visual da paisagem mas também no campo da filosofia.  

      Os aspectos da fruição estética da paisagem e do estudo das componentes naturais e culturais a ela 

associadas estão presentes, ainda que de modo intuitivo, no trabalho prático dos arquitectos paisagistas 

desde o início da profissão no século XIX. É comum referir-se que a arquitectura paisagista moderna tem as 

suas raízes como corpo de conhecimento independente e socialmente interventivo nos Estados Unidos da 

América do século XIX, com os trabalhos pioneiros de Olmsted, que se ocupava da integração dos espaços 

verdes nas grandes cidades, mas também da conservação da natureza. Para Olmsted a saúde dos homens 

e da paisagem estava intimamente relacionada, sendo o contacto com os sistemas naturais essencial, tanto 

por razões higienistas como sociais. À preocupação estética aliava-se já uma preocupação de base 

ecológica, mas a abordagem metodológica aos lugares era condicionada pela pouca informação existente. A 
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abordagem paisagista emergente nesta época é acompanhada por uma abertura à sociedade dos projectos 

de arquitectura paisagista, que deixam de ser essencialmente privados para se tornarem públicos. O projecto 

do espaço público, da importância do recreio e lazer ao ar livre e da qualidade da paisagem passam a ser 

notas dominantes nas preocupações sociais. Os planos e projectos passam a abranger vastas áreas de 

território, pelo que a necessidade de compreensão das paisagens onde se iria intervir se torna um imperativo. 

Nesse sentido começam a ser desenvolvidas estratégias de análise da paisagem.
143

 

     Inicialmente a compreensão da paisagem era tentada através de uma abordagem que consistia quase 

exclusivamente na experiência do lugar. A falta de informação sistematizada sobre os diversos elementos 

componentes da paisagem - geologia e geomorfologia, clima, fisiografia, vegetação, fauna, ecossistemas e 

sistemas culturais presentes - era compensada por uma visão integradora do todo. A abordagem paisagista 

baseava-se no delineamento de áreas homogéneas de paisagem, baseadas em diversos atributos dessa 

paisagem, com o fim de estabelecer unidades homogéneas de paisagem.
144

 Estas unidades seriam úteis no 

entendimento da paisagem e dos seus possíveis usos, podendo-se deste modo também identificar elementos 

singulares na paisagem em relação às unidades estabelecidas. À medida que o conhecimento científico 

sobre os diversos componentes da paisagem se foi desenvolvendo essa informação passou a ser 

desejavelmente integrada na análise de cada paisagem. Olmsted e os seus seguidores - como Charles Elliot 

- desenvolveram uma análise paramétrica rudimentar através de técnicas de sobreposição de cartografia que 

permitia integrar a pouca informação cartográfica existente sobre geologia, topografia e vegetação.
145

 

     No outro lado do oceano Atlântico, no Reino Unido, o escocês Patrick Geddes introduzia o conceito de 

regiões naturais, que deveriam ser estudadas e analisadas através de uma metodologia própria antes de 

qualquer intervenção na paisagem. A sua metodologia baseava-se na elaboração de um relatório que 

integrava os recursos existentes na região natural, as respostas humanas à existência desses recursos e o 

resultado complexo de uma paisagem cultural.
146

 Era aplicada a cidades e respectivas áreas metropolitanas 

com o intuito de informar o seu planeamento e implicava uma análise e diagnóstico da paisagem urbana 

tendo em conta os seguintes aspectos: localização, topografia e recursos naturais; meios de comunicação; 

população e suas actividades; condições do lugar, tanto históricas como recentes.
147

 Geddes foi um 

precursor do planeamento regional e um dos defensores do conceito de cidade-jardim, argumentando 

contudo que todo o planeamento urbanístico e regional se deveria encontrar firmemente enraizado nas 

características geográficas do território. Foi também um dos primeiros defensores da importância de se 

consultar a população em processos de decisão territorial e ajudou a espalhar estas ideias pelo mundo, 

tendo ensinado tanto na Escócia como em Bombaim.
148

 Lewis Mumford, americano, aprofundou a ideia de 

região como unidade de planeamento, que “deveria ter três qualidades principais: o carácter geográfico que 

consistiria numa relação dinâmica entre solo, clima, vegetação, agricultura e técnicas de exploração; um 

estado de harmonia entre essas componentes; limites físicos fluidos.”
149

 Estas ideias base foram bases 

importantes para o desenvolvimento da metodologia de abordagem à paisagem de McHarg. Num campo de 

conhecimento como a arquitectura paisagista o desenvolvimento de competências técnicas teria de ser 

acompanhado pelo desenvolvimento de uma ética de intervenção na paisagem. Pioneiros como Olmsted, 

Geddes e Waugh estabeleceram as bases da prática mas também da ética, que foi beber à filosofia, à 

geografia e à ecologia.  

    Frank Waugh, fundador do curso de arquitectura paisagista no Colégio Agrícola de Massachusetts, 
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Amherst, (actual Universidade de Massachusetts) em 1903 foi um dos pioneiros nos E.U.A. a entender a 

arquitectura paisagista nas suas dimensões éticas e ecológica, e a chamar a atenção para a necessidade de 

compreensão do espírito das paisagens. Ensinava também a necessidade de observações cuidadosas e 

detalhadas de cada lugar, que desejavelmente deveriam ir mais além de uma compreensão objectiva do 

território, para incluir uma ligação emocional ao mesmo.
150

 A necessidade de se entender as paisagens onde 

se pretende intervir, e a consciência da importância do planeamento e gestão para a conciliação dos valores 

da paisagem com os interesses humanos foram pontos importantes desde o início no estabelecimento de 

uma ética de intervenção na paisagem. Eram, no entanto, preocupações da comunidade profissional sem 

grande eco na opinião pública. O livro “Silent Spring” da bióloga Rachel Carson, publicado em 1962, veio 

alertar a opinião pública para as consequências dos abusos perpetrados ao meio ambiente, e foi um dos 

factores despoletadores de uma consciência ambiental mais alargada, com consequências no modo de olhar 

a paisagem. 

    Na Europa a arquitectura paisagista moderna surgiu com mais ênfase no Reino Unido e na Alemanha. Em 

meados do século XIX tinham surgido em Inglaterra os primeiros parques públicos construídos com o 

objectivo de ajudar a mitigar as consequências da industrialização e urbanização intensiva das cidades e a 

ideia de uma rede estruturada de parques e jardins começa a tomar forma na cidade de Londres. No início do 

século XX são concretizados os primeiros planos de cidades-jardim, formulados a partir das ideias de 

Ebenezer Howard.
151

 Na Alemanha a importância do aspecto formal das composições de paisagem não era 

tão acentuada privilegiando-se antes a elaboração de estudos científicos parcelares - geomorfológicos, 

botânicos e ecológicos, entre outros - que servissem como base à integração dos projectos no território mais 

vasto. É na escola alemã que a arquitectura paisagista portuguesa tem as suas raízes, através da formação 

do professor Francisco Caldeira Cabral na década de 30 do século passado e no seu posterior regresso ao 

nosso país onde funda o curso livre de arquitectura paisagista no Instituto Superior de Agronomia em 

1940.
152

 

     No Instituto Superior de Agronomia o curso de arquitectura paisagista e a investigação que dele decorre 

no “Centro de Estudos de Arquitectura Paisagista Professor Caldeira Cabral” conduziu à formulação de uma 

metodologia própria para a delimitação da estrutura ecológica da paisagem. O sistema-paisagem tal como é 

concebido por esta metodologia é constituído por duas sub-estruturas: a estrutura ecológica e a estrutura 

cultural, que deverão articular-se, possuir continuidade e englobar por um lado as áreas de maior valor 

ecológico e por outro os elementos culturais e patrimoniais de maior importância.
153

 A estrutura ecológica 

corresponde à componente natural da paisagem e é constituída pelos espaços indispensáveis ao 

funcionamento equilibrado dos ecossistemas. Deve ter, de preferência, um desenvolvimento espacial 

contínuo e garantir a conservação do solo e da água, a regulação bioclimática e a conservação da vegetação 

natural e semi-natural e da biodiversidade.
154

 Nela se devem respeitar princípios básicos da ecologia como a 

continuidade, elasticidade, meandrização e intensificação dos ecossistemas,
155

 mas também deve conter em 

si capacidade de resiliência. A estrutura cultural é constituída pelos elementos que se constituem como 

manifestação da actividade humana, sendo que aqueles de maior qualidade são considerados elementos de 

valor patrimonial.
156

 Nesta metodologia integra-se a delimitação e caracterização de unidades ecológicas de 
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paisagem tendo em conta as componentes ecológicas da mesma.
157

 

    De entre as metodologias paisagistas, e na actualidade europeia destacam-se, pela relevância que têm 

para esta investigação, os estudos concretizados na sequência da adopção pelos estados-membros da 

Convenção Europeia da Paisagem. Esta convenção veio trazer uma nova ênfase ao estudo das paisagens e 

a identificação de unidades de paisagem é uma das metodologias mais utilizadas, integrada no estudo de um 

sistema-paisagem mais vasto. No âmbito da Convenção Europeia da Paisagem pretende-se que os estados-

menbros assumam o compromisso de proceder à identificação e avaliação das paisagens existentes no 

conjunto do seu território, e ao estabelecimento de “objectivos de qualidade paisagística” para essas 

paisagens, correspondendo estes à “formulação pelas autoridades públicas competentes, para uma 

paisagem específica, das aspirações das populações relativamente às características paisagísticas do seu 

quadro de vida”.
158

 Para a concretização destes objectivos é necessário que os técnicos que procedem à 

identificação e avaliação das paisagens se familiarizem não só com as paisagens, em trabalho de campo, 

como também com as populações que mais directamente se relacionam com elas, sejam locais ou visitantes. 

É do conhecimento do lugar e dessa interacção entre os técnicos e a população que surge uma 

caracterização e avaliação diferenciada de cada paisagem concreta, que tem em conta tanto a componente 

técnica como as aspirações da população. A Convenção Europeia da Paisagem tem como objectivo final 

definir a conjugação de tipologias de intervenção mais adequadas,
159

 em função dos objectivos de qualidade 

paisagística e do carácter de cada paisagem. São apresentados diversos cenários possíveis em função de 

objectivos específicos.  

     Para a apreensão do carácter de uma paisagem foi desenvolvida no Reino Unido, nos anos 90 do século 

passado, uma metodologia própria denominada landscape character assessment (LCA).
160

 Esta é uma 

metodologia que pretende permitir a identificação, caracterização e avaliação das paisagens a diversas 

escalas, integrando a componente natural e cultural da paisagem e as percepções da população ao mesmo 

tempo que contribui para o enquadramento espacial do planeamento e desenvolvimento.
161

 No quadro desta 

metodologia o carácter da paisagem é definido por Swanwick como um “padrão distinto, reconhecível e 

consistente de elementos da paisagem que tornam uma paisagem diferente de outra, nem melhor nem 

pior.”
162

 Ainda segundo Swanwick são as combinações particulares de geologia, relevo, solos, vegetação, 

uso do solo, padrões de cultura e povoamento humanos que criam o carácter da paisagem, permitem 

distinguir diferentes paisagens e lhes conferem um sentido de lugar (sense of place) particular.
163

 Nos 

estudos desenvolvidos no âmbito da LCA distinguem-se tipologias de paisagem (landscape character types) 

e unidades de paisagem (landscape character areas), correspondendo as primeiras a tipos genéricos de 

paisagem que se podem encontrar em locais distintos,
164

 e as segundas a “áreas com uma identidade própria 

que são geograficamente delimitadas e pertencem a uma tipologia de paisagem particular. Cada área tem o 

seu carácter individual e identidade, mesmo que partilhe algumas características genéricas com outras 

áreas”.
165

A unidade, singularidade e coerência são uma vez mais atributos do carácter da paisagem numa 

metodologia que tem como característica particular distinguir claramente o processo de caracterização e 

avaliação da paisagem.  

     As fases de caracterização e avaliação das paisagens são aqui claramente diferenciadas e da fase de 
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caracterização faz parte, para além de um estudo detalhado das diversas componentes naturais e culturais 

da paisagem, um estudo da relação entre essas componentes e o modo como as pessoas as experienciam: 

“as pessoas respondem tanto conscientemente como inconscientemente ao que as rodeia. Podem ver a 

forma, a escala, a variedade, o padrão, o equilíbrio e os limites [de uma paisagem] enquanto os outros 

sentidos permitem-lhes experienciar o lugar através dos sons, da exposição, da sombra, dos cheiros, da 

vibração, da presença humana, do movimento e da temperatura,”
166

 todos esses dados contribuem para o 

carácter da paisagem uma vez que fazem parte do modo como as pessoas a experienciam. Na 

caracterização da paisagem é também prestada atenção às associações literárias à paisagem e ao modo 

como as artistas a entendem.
167

 De facto, como refere Yi-Fu Tuan, uma das funções das artes literárias é dar 

visibilidade ao modo íntimo de experienciar as coisas, incluindo os lugares.
168

As questões fundamentais a 

que este método pretende responder são: o que é importante na paisagem, porque é importante e como gerir 

a mudança da paisagem no futuro de modo a preservar o carácter da paisagem.
169

  

     Em Portugal os trabalhos de base na área de identificação e caracterização de unidades de paisagem à 

escala nacional e no âmbito da Convenção Europeia da Paisagem foram realizados pela equipa coordenada 

pelo arquitecto paisagista Alexandre Cancela d’Abreu, da Universidade de Évora. A referida equipa iniciou o 

estudo com vista à identificação e caracterização da paisagem de Portugal continental em 1999 e o estudo 

para os Açores em 2000.
170

 Para concretizar a identificação e caracterização da paisagem, tanto de Portugal 

continental como dos Açores, a equipa utilizou uma metodologia que integra dados provenientes de 

cartografia e imagens de satélite, mas também dados provenientes de uma revisão bibliográfica alargada e 

de observações de campo. Para a descrição e avaliação do carácter da paisagem deu-se particular relevo à 

observação de campo por parte de arquitectos paisagistas. A metodologia foi baseada em outros trabalhos 

semelhantes realizados noutros países da Europa e nos diversos documentos estratégicos de nível 

internacional.
171

As unidades de paisagem dos estudos desenvolvidos para Portugal aproximam-se do 

conceito das “landscape character areas” dos estudos desenvolvidos no Reino Unido.  

     Através da apreensão do carácter da paisagem os autores pretendem determinar os aspectos mais 

marcantes da paisagem, que lhe conferem identidade e coerência e a distinguem da envolvente. Esses 

aspectos variam de uma unidade de paisagem para outra - logo os parâmetros que permitem a identificação 

de uma unidade de paisagem não são sempre os mesmos – em função da informação disponível e da 

própria especificidade da paisagem. No entanto existiram parâmetros base a considerar, no estudo para o 

território continental português, que integram: “a impressão geral sobre a paisagem, o padrão dominante em 

termos de diversidade ou homogeneidade, as principais formas do relevo, as diferentes formas de ocorrência 

de água, a vegetação e os usos do solo dominantes, os principais tipos de povoamento, aspectos culturais 

significativos, a dinâmica económica e os elementos dissonantes”.
172

 Estes autores salientam a importância 

de se incorporar a subjectividade em estudos deste género, já que cada técnico terá – apesar de todos os 

critérios que se possam objectivar – uma leitura particular de cada paisagem, que depende da relação 

sensorial e emocional que com ela se estabelece. Referem também a importância da questão das diferentes 

escalas possíveis de abordagem à paisagem e do modo como as unidades de paisagem poderão variar em 

função dessas escalas. Outro aspecto considerado é o dos limites das unidades de paisagem. Para estes 
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autores os limites de cada unidade são relativamente flexíveis, já que só muito raramente se encontra um 

limite bem definido - nesses casos raros geralmente associados a variações geomorfológicas claras – e 

normalmente este poderia ser ligeiramente alterado sem que isso afectasse a coerência interna dessa 

unidade de paisagem, que poderá ser mais expressiva na zona central da unidade e mais diluída perto dos 

limites. No entanto, quando se delimitam unidades de paisagem é sempre necessário ter em conta que estas 

fazem parte de um sistema mais vasto - o sistema-paisagem - e que não são estanques nem autónomas mas 

se encontram integradas num sistema aberto
173

 onde são percorridas pelos mais diversos fluxos: de água, de 

vida selvagem, de pessoas e de informação.  

    No estudo desenvolvido para os Açores Cancela d’Abreu et al salientam também a importância da 

integração da subjectividade quando se estuda o carácter de uma paisagem, a relevância da questão das 

escalas - uma vez que análises de paisagem concretizadas a escalas diversificadas são necessariamente 

diferentes - e a questão da flexibilidade dos limites das unidades de paisagem. Tal como para Portugal 

continental foi concretizada uma análise do carácter da paisagem, procedeu-se a uma caracterização da 

paisagem do arquipélago ao nível da sua componente natural, cultural e sensorial e teceram-se algumas 

considerações a respeito da dinâmica da sua evolução. Para cada ilha foi realizado um estudo de 

caracterização da paisagem ao nível da ilha, com a delimitação e descrição de unidades de paisagem. Esta 

informação foi sintetizada em fichas de caracterização, onde se identificam e descrevem também os 

elementos singulares e pontos de vista.
174

 A visitação dos lugares e das paisagens a caracterizar foi um 

passo fundamental na metodologia adoptada por estes investigadores já que a percepção e a análise 

sensorial não é uma resposta mecânica, requer uma determinada sensibilidade e capacidade de observação 

do lugar mas também um reconhecimento do mesmo.
175

 

     O papel que as unidades de paisagem e os elementos singulares das ilhas desempenham na apreensão 

do carácter da paisagem do arquipélago ensaiado nesta investigação é preponderante. O estudo que deu 

origem ao “Livro das Paisagens dos Açores” permite uma abordagem concreta à paisagem de cada ilha e 

conjuga-se com outros aspectos da paisagem - como a geomorfologia e os usos do solo - para informar a 

caracterização à escala da ilha. No entanto, o contributo da abordagem paisagista para esta investigação não 

se esgota da compreensão das unidades de paisagem e dos seus elementos singulares: na abordagem 

paisagista concretizada são também estudados os processos de transposição de escalas que permitem uma 

aproximação mais concreta aos diversos objectos de estudo; o papel dos elementos singulares presentes na 

paisagem quando dessa transposição de escala; e as dimensões natural e cultural da paisagem e a sua 

dinâmica. Existem ainda outros aspectos identificados na abordagem paisagista que têm especial 

importância para a síntese holística tal como é efectuada nesta investigação. Estes aspectos estão 

relacionados com a importância da conciliação de elementos provenientes da análise paramétrica com outros 

com maior carga subjectiva, e com a importância da clara distinção entre a caracterização e a avaliação de 

uma paisagem, quando se pretende proceder à apreensão do seu carácter. 

 

1.3.3. Abordagem fenomenológica  

 

     A fenomenologia surge no início do século XX, decorrente da necessidade de integrar a objectividade e a 

subjectividade na análise. Este campo filosófico não pretende explicar o mundo, mas sim entender o modo 

como este se torna evidente à consciência, “a maneira como as coisas começam a surgir na nossa 

                                                      
173

  RIBEIRO TELLES, G. - “Paisagem Global” in ABREU, M.C. (coord.)” - Paisagem”. Lisboa: DGOTDU, 1994. p. 39.  
174

 CANCELA D’ABREU, A. et tal [2005].  
175

 NASSAUER, J. I. - “Landscape care: perceptions of local people in landscape ecology and sustainable development” in SCHMID, 

Arno  (ed.) - “IFLA yearbook 1989”. France: International Federation of Landscape Architects (IFLA), 1989. p. 86.  

 



33 

 

experiência directa e sensorial.”
176

 O seu fundador, Edmund Husserl inicia a temática abordando o mundo da 

experiência como inteiramente subjectivo, como um reino mental habitado por diversas subjectividades, que 

correspondem aos diversos sujeitos que sentem um determinado fenómeno. Distinguem-se assim 

fenómenos inteiramente subjectivos - as minhas aspirações ou sonhos, por exemplo - dos fenómenos que 

apesar de subjectivos são experienciados por diversos sujeitos, aplicando-se a estes últimos o conceito de 

intersubjectividade. A percepção de uma determinada paisagem seria então um fenómeno intersubjectivo, e 

a procura de objectividade científica na análise dessa paisagem corresponderia à busca do maior consenso 

intersubjectivo sobre um determinado fenómeno.
177

   

     A experiência do sensível por meio da percepção - que integra de forma sinestésica os diversos sentidos 

físicos e não apenas a visão - é o modo de abordagem da fenomenologia que pretende responder a 

questões que, no século XXI e no campo da arquitectura paisagista, se colocam de apreensão do carácter da 

paisagem de forma multisensorial e a uma escala adaptada à especificidade de cada lugar. Isto porque “o 

mundo real em que nos encontramos – o próprio mundo que as nossas ciências lutam por abarcar – não é 

um puro objecto, não é um datum fixado e acabado de que todos os sujeitos e todas as qualidades 

pudessem ser retiradas, mas é antes uma matriz entrelaçada de sensações e percepções, um campo 

colectivo de experiência inteiramente vivida de muitos ângulos diferentes.”
178

 Sem pretender negar a ciência, 

Edmund Husserl pretende antes demonstrar a forma como esta se encontra enraizada na nossa vida 

quotidiana e funciona como expressão humana basicamente qualitativa, apesar de todos os critérios que 

possam ser mensuráveis. 

     Merleau-Ponty continuou o discurso fenomenológico deslocando o centro da experiência para a dimensão 

corporal. Para este filósofo o fundamento do acto de percepção reside na reciprocidade, na contínua 

interpelação entre o sujeito e fenómeno, que se influenciam mutuamente. A objectivação científica serve para 

imobilizar um fenómeno, para o impedir de interpelar o sujeito e por isso ser mais facilmente analisado. No 

entanto com este procedimento perde-se o envolvimento e troca de informação que a relação com o 

fenómeno nos confere. Se o objectivo for descrever o fenómeno – o carácter de uma paisagem, por exemplo 

- sem reprimir a experiência sensível, então é importante exprimir através da linguagem o envolvimento 

directo sentido com esse fenómeno, com a paisagem viva e animada. O que se pretende, então, é 

redescobrir o modo como os fenómenos se encontram presentes na consciência, de um modo puramente 

intuitivo e descritivo.
179

 

     A imaginação é, para a fenomenologia, um atributo dos sentidos, o modo como estes têm de ultrapassar 

aquilo que é imediatamente percepcionado e pôr o sujeito em contacto com os aspectos mais subtis da 

dimensão sensível do fenómeno. No entanto, “essas antecipações sensoriais e essas projecções não são 

arbitrárias; respondem regularmente a sugestões oferecidas pelo próprio sensível.”
180

 A imaginação não é 

fantasia, já que consiste na percepção de uma realidade que ainda não se encontra totalmente disponível, e 

não em invenção do real. Como modo de expressão desse acto de criação imaginativo temos a linguagem, 

que deverá ser expressiva do modo como a paisagem se apresenta à consciência, por meio da experiência 

sensível, e que poderá ser escrita mas também gráfica. A literatura e as outras artes gráficas são, portanto, 

um meio de expressão mas simultaneamente de apreensão do carácter da paisagem. Por meio da 

abordagem fenomenológica será possível integrar não só dados procedentes do objecto - da paisagem - 

como também do observador, num todo que se considera ser mais revelador do que a análise 
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compartimentada de factores. Pretende-se deste modo aumentar a capacidade de percepção já que, como 

refere Merleau-Ponty, é com o contínuo diálogo entre fenómeno e sujeito que a realidade concreta se revela. 

     Um dos autores que mais trabalhou a relação do observador com a arquitectura e com a paisagem 

através da fenomenologia foi Christian Norberg Schulz. No “Système Logique de l´architecture” Schulz 

procede a uma análise do objecto arquitectónico por meio do método científico, como se de um objecto das 

ciências naturais se tratasse. Chega à conclusão que este tipo de metodologia não é o mais indicado para 

este objecto de estudo, uma vez que ao proceder-se à abstracção esquece-se o carácter concreto do meio, e 

acima de tudo esquece-se “aquela qualidade específica” que é objecto de identificação pelo homem.
181

 Para 

combater esta lacuna introduz na sua obra “Existence, space and architecture” o conceito de espaço 

existencial que se refere às relações que se estabelecem entre o homem e o meio. O espaço existencial 

seria composto por duas vertentes, o espaço e o carácter, a primeira relacionada com a função de orientação 

e a segunda com a função de identificação.
182

 A obra de Schulz de maior importância para o estudo do 

carácter da paisagem é “Genius Loci: paysage, ambiance, architecture”. Nesta obra o autor ensaia uma 

abordagem a uma “fenomenologia da arquitectura”, uma teoria que pretende apreender a arquitectura - e a 

paisagem - em termos da sua dimensão existencial. Segundo o autor “o principal objectivo desta obra é a 

conquista da dimensão existencial. Após décadas de trabalho abstracto, científico, parece-nos urgente 

retomar a uma concepção fenomenológica, qualitativa da arquitectura”.
183

 Para ultrapassar as restrições das 

metodologias analíticas e científicas propõe a utilização do método fenomenológico que pretende um “retorno 

às coisas” por oposição à abstracção e às construções mentais. Este método parte das coisas concretas 

para reconhecer os significados que estas comportam.  

     Schulz começa por elaborar uma aproximação ao fenómeno do lugar. Refere que certos fenómenos 

constituem o meio onde outros fenómenos surgem.
184

 O termo concreto para definir o meio é lugar. O lugar é 

algo mais do que uma localização abstracta, tem uma substância concreta: a sua própria forma, cor, textura, 

cheiro, som, e a sua própria dinâmica. O conjunto de todas estas características é expresso por uma 

determinada “ambiência”, que define a essência do lugar. Mas essa “ambiência” pode considerar-se, 

conforme refere Manuela Magalhães, um pseudo-símbolo, uma vez que representa a síntese de vários 

significados,
185

 que podem ser apreendidos por diversos observadores. Para Schulz “o lugar é um fenómeno 

total qualitativo, que não pode ser reduzido a qualquer uma das suas propriedades características, como por 

exemplo as suas relações espaciais, sem perder de vista a sua natureza concreta”.
186

 Consequentemente o 

lugar - ou a paisagem - apesar de ser constituído por diversos elementos não pode ser descrito 

exclusivamente por estes, já que deste modo se perderia a visão da unidade que é a expressão do concreto, 

do fenómeno.  

    Segundo este autor a estrutura do lugar deve ser analisada nas categorias de espaço e carácter. Enquanto 

o espaço indica a organização tridimensional dos elementos que compõem o lugar e está relacionado com a 

função de orientação; o carácter denota a “atmosfera geral” ou “ambiência” que compreende tanto a forma 

concreta como a substância, o conteúdo, e se relaciona com a função de identificação.
187

 Para Schulz o 

carácter é determinado pela maneira como as coisas são, e é ele que nos oferece uma base para o estudo 

dos fenómenos concretos - que podem ser objectos arquitectónicos ou paisagens - da nossa vida quotidiana. 

Para este autor é esta a metodologia de apreensão do genius loci, ou espírito do lugar. No entanto “A 

estrutura de um lugar não é uma condição fixa, eterna: regra geral ela transforma-se, por vezes muito 
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rapidamente. Isto não significa que o genius loci deverá mudar, ou mesmo perder-se. (…) os lugares 

conservam a sua identidade por um certo período de tempo. A estabilidade do lugar é uma condição 

necessária à vida humana. Como é que essa estabilidade pode ser compatível com a dinâmica da 

transformação? Cada lugar deve ter a capacidade de receber conteúdos diversos, dentro de certos limites. 

Um lugar adaptado a um único propósito é inútil. Um lugar pode ser interpretado de diferentes maneiras. 

Proteger e conservar o genius loci significa concretizar o sentido do lugar, num contexto histórico sempre 

novo. Pode-se assim dizer que a história de um lugar se deverá auto-realizar.”
188

  

     Em relação aos lugares naturais Schulz refere que é graças à interacção do relevo, da vegetação e da 

água que se formam totalidades características ou lugares, que constituem os elementos de base da 

paisagem. As variações da superfície do relevo engendram uma série de lugares com nomes familiares 

(monte, vale, montanha, baía, ravina) com características fenomenológicas bem precisas. “A ilha, por 

exemplo, é um lugar por excelência que se apresenta como uma figura isolada e exactamente definida. No 

plano existencial a sua presença provém do elemento primeiro da Génese, e conduz-nos assim às origens. A 

palavra península significa quase ilha; a linguagem comunica as características da sua estrutura espacial. 

Mesmo a baía é um lugar arquétipo que se pode definir como o reverso da península.”
189

 No entanto, mesmo 

para compreender as paisagens altamente intervencionadas pelo homem e cujo elemento cultural é 

preponderante - como uma cidade por exemplo - há que ter em consideração e como ponto de partida o meio 

natural, e uma escala mais vasta do que o próprio objecto-cidade.
190

 Assim, as características ecológicas e 

geográficas de base são sempre o sustentáculo de uma paisagem por mais cultural que esta seja. A 

aplicação da fenomenologia à arquitectura paisagista, e especificamente aos jardins, com o objectivo de 

analisar o seu significado, foi concretizada por Cristina Castel-Branco, tendo em conta as características dos 

lugares onde estes se inscrevem como espaço geográfico.
191

 

     O homem instala-se no meio natural e procede à implantação de estruturas por ele construídas, à 

apropriação cultural do meio. Os elementos construídos, quando significativos, contribuem para a revelação 

dos sentidos potenciais do meio. Esta é uma das funções da apropriação cultural do meio natural. “A 

identificação é a base do sentimento de pertença a um lugar, a orientação faz com que o homem se 

desloque, que evolua a partir da sua natureza. Durante muito tempo o homem exaltou a sua condição 

nómada, quis ser livre e conquistar o mundo. Actualmente começa a perceber que a verdadeira liberdade 

pressupõe a pertença, que habitar significa pertencer a um lugar concreto.”
192

 Este autor refere ainda que a 

alienação das grandes cidades se deve ao esquecimento da necessidade de identificação com o meio. Para 

ele a identificação significa tornar-se amigo do meio, amizade essa que consiste numa correspondência entre 

o mundo exterior e o interior de cada pessoa. Esta identificação com o lugar é uma consequência da 

experiência – individual ou de um grupo social – do espírito do lugar. Para a apreensão da essência ou 

“espírito” da paisagem Schulz privilegia as contribuições para a sua descrição dadas pela literatura 

contemporânea e outras artes. São valorizadas as impressões artísticas assim como as descrições dos 

habitantes dos lugares, e dos seus visitantes. Os dados obtidos são analisados usado uma abordagem 

experiencial, que integra métodos fenomenológicos e a hermenêutica.
193

 Para este autor os lugares são 
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nomeados por substantivos, são as coisas existentes, enquanto o espaço é marcado pelas preposições. O 

carácter é dado pelos adjectivos ainda que um único adjectivo raramente poderá abarcar a complexidade do 

espírito de um lugar.
194

 

     Esta linha de investigação pode ser articulada com a de Kevin Lynch, um estruturalista que na obra “A 

Imagem da Cidade” refere que a imagem do meio ambiente pode ser analisada em três componentes: 

identidade, significado e estrutura.
195

 A legibilidade de uma paisagem reflecte “a facilidade com que as partes 

podem ser reconhecidas e organizadas segundo um esquema coerente”
196

 sendo que a solução referida por 

este autor para permitir que o significado de uma determinada imagem (ou paisagem) se torne explícito é 

investir em tornar essa imagem legível e permitir que o significado se desenvolva a partir dessa acção. Um 

outro conceito definido por este autor é o de imaginabilidade, que diz respeito “àquela qualidade de um 

objecto físico que lhe dá uma grande probabilidade de invocar uma imagem forte num dado observador”.
197

 

Este conceito poderia corresponder ao de carácter da paisagem, desde que alicerçado no equilíbrio 

ecológico e na preservação da identidade cultural.
198

 Uma estrutura coerente e por isso legível e com 

imaginabilidade poderá ser um dos atributos de uma paisagem com carácter. Lynch refere a importância da 

legibilidade da paisagem para criação de laços afectivos e de um relacionamento harmonioso com ela, mas 

também a importância da imagem se manter aberta para incorporar novos significados e se desenvolver.
199

 A 

abordagem estruturalista teve diversos desenvolvimentos dos quais se destaca a escola italiana e Aldo 

Rossi, numa procura da forma, do lugar e da história como modo de contextualização das intervenções.
200

 O 

estruturalismo consolidou-se como modo de intervenção nos lugares e na paisagem com recurso à teoria dos 

tipos, em que se procura a formação de tipologias e a inclusão de elementos da paisagem em categorias a 

que se dá o nome de tipos,
201

 que constituem um meio-termo entre a abstracção e a concretização.  

     As abordagens fenomenológica e estruturalista da paisagem foram usadas pelos arquitectos paisagistas 

do início do século XX que adoptaram a posição da gestalt. Esta teoria, com base na fenomenologia, 

privilegia os dados intuitivos mas articula-os no campo perceptual que deverá ser dotado de sentido, ou seja, 

faz a ponte entre a fenomenologia e o estruturalismo. Através da abordagem gestalt a paisagem é 

percepcionada como um todo unificado, evitando-se a decomposição da realidade em componentes, e 

consequente abstracção que daí advém. O termo está relacionado com o conhecimento experiencial retirado 

da experiência directa do todo e não da análise abstracta de factores independentes como a fisiografia, tipo 

de solo e vegetação. O método gestalt pretende ser integrativo envolvendo a descrição directa de uma 

experiência sem restrições ao que é permissível dizer nessa descrição.
202

 Para aplicar o método gestalt o 

arquitecto paisagista procede a observações pessoais da paisagem durante períodos de tempo mais ou 

menos longos, e em diferentes alturas do dia. Procede-se a uma identificação de padrões de paisagem ou 

áreas homogéneas, assim como de qualidades únicas da paisagem e expressam-se essas informações 

através de uma linguagem directa.
203

 A abordagem fenomenológica, apesar de surgir frequentemente 

associada às abordagens paramétrica e paisagista poucas vezes foi especificamente concretizada e inserida 

em estudos sobre paisagem mais abrangentes em Portugal. As excepções são os estudos concretizados 
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pela equipa de Alexandre Cancela d’Abreu relacionados com a Convenção Europeia da Paisagem.
204

 

     Naveh e Lierberman defendem também a aplicação do método gestalt à paisagem e referem a 

necessidade de se utilizar meios de representação da paisagem (modelos, imagens, discurso) que se 

adeqúem à realidade concreta do que se está a representar. Mencionam a importância da linguagem como 

“órgão” de consciência e são apologistas do uso da linguagem natural, característica do método gestalt, para 

a aproximação à paisagem.
205

 Segundo Pankow “a linguagem natural tem a capacidade de representar não 

apenas os objectos mas também a si própria, é auto-transcendente e qualquer sistema auto-transcendente é 

um sistema gestalt.”
206

A linguagem natural é aquela que é utilizada para exprimir sensações e sentimentos 

sobre uma paisagem, por exemplo.
207

 As linguagens formais, por outro lado, não se podem representar a 

elas mesmas mas apenas objectos exteriores, são as linguagens das ciências e da matemática. O método 

gestalt seria o mais apropriado para descrever os sistemas gestalt, que podem ser abstractos, como é o caso 

de um poema ou de uma melodia (que são mais do que as palavras ou notas individuais que os 

caracterizam), naturais, como é o caso de uma floresta ou de um lago, ou feitos pela mão humana, como é o 

caso de um relógio, por exemplo.
208

 Utilizando a linguagem natural, a análise da paisagem por meio do 

método gestalt evidencia a unidade do todo que é a paisagem e a importância da beleza como reflexo do 

equilíbrio e integridade dos ecossistemas. É assim possível atingir “a percepção única, que só a poesia e as 

novas ciências interdisciplinares partilham, de que em cada uma das manifestações da vida e da sua beleza 

se pode ler o próprio universo, que tudo está de facto ligado por laços que só se vão tornando visíveis à 

sensibilidade dos poetas e à descoberta dos sábios.”
209

 Alguns autores referem que o uso desta abordagem 

se encontra limitado a situações de pequena escala,
210

 uma vez que à medida que aumentam as áreas de 

estudo e a complexidade das variáveis terá de ser concretizado algum trabalho de análise-diagnóstico-

síntese, que não é integrado neste tipo de abordagem. No entanto, “a análise Gestalt encontra-se integrada 

[ainda que como um passo de uma metodologia mais vasta] na maior parte das metodologias de 

planeamento”
211

.  

     A tentativa de integração da percepção da paisagem em estudos de planeamento e gestão seguiu, desde 

os anos setenta do século passado, duas correntes que nem sempre se afiguraram compatíveis: a primeira 

baseada em métodos descritivos, concretizados por técnicos e especialistas; a segunda baseada em 

métodos que procuram conhecer as preferências e opiniões do público, especialmente empregues por parte 

da geografia cultural. A opção, nesta investigação, é integrar as duas correntes, ou seja, proceder a um 

descrição da paisagem do arquipélago utilizando a linguagem natural; e incluir as preferências e opiniões do 

público por meio de dois inquéritos: um que incide sobre as características da paisagem e vegetação natural 

endémica dos Açores e outro que incide sobre a percepção do carácter da paisagem da área de Paisagem 

Protegida do Monte da Guia.
212

 

     Os métodos descritivos integram descrições verbais ou gráficas podendo-se recorrer a critérios formais 

para balizar essas descrições como a unidade, variedade, textura, dominância, contraste ou harmonia da 

paisagem.
213

 A presença de elementos singulares - focais ou distintos do resto da paisagem - e a 
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profundidade e coerência da paisagem - tanto em relação à sua envolvente como às diversas componentes 

que integram o sistema - são aspectos tidos em conta.
214

 Esta avaliação é geralmente efectuada por 

arquitectos paisagistas.
215

 Incluem-se também nos métodos descritivos as descrições literárias de escritores. 

     As metodologias baseadas nas preferências e opiniões do público recorrem geralmente a inquéritos de 

amostras representativas da população. Podem incluir inquéritos abertos ou fechados ou então recorrer a 

diversos modelos psicofísicos como os testes de pares de fotografias.
216

 Estes inquéritos podem ter como 

objectivo determinar as preferências do público por diversos tipos de paisagens, relativas aos elementos de 

uma paisagem ou mesmo respeitantes à receptividade das estratégias de gestão a implementar numa 

determinada paisagem. Estas metodologias têm sido ao longo dos tempos alvo de críticas, nomeadamente 

no que diz respeito ao risco de se estar a promover uma standartização do gosto, mas também têm 

apoiantes que as consideram um importante meio de diagnóstico da paisagem e de avaliação da eficácia das 

estratégias de gestão.
217

 Actualmente a importância da inclusão das opiniões do público na avaliação da 

paisagem é um ponto assente nos diversos processos de planeamento e gestão, e têm vindo a ser 

desenvolvidos temas de investigação relativos às características desse mesmo público e ao modo como as 

suas preferências podem ser efectivamente integradas nos processos. De facto “diversos autores alertam 

para o facto de não se dever considerar neste tipo de estudos a generalidade do público, mas sim um 

mosaico de vários grupos com interesses, posicionamentos sócio-culturais, preferências, valores e atitudes 

diferenciadas face às relações entre a sociedade e a natureza.”
218

 É assim, necessário, encontrar 

metodologias para a escolha dos públicos-alvo para os inquéritos que realmente tenham opiniões 

substanciadas sobre a paisagem em questão, de modo a que estas opiniões sejam efectivamente úteis aos 

processos de decisão.  

     Conclui-se que a utilização da linguagem natural, os inquéritos e a análise de obras literárias e artísticas 

são instrumentos importantes para a apreensão do carácter da paisagem, especialmente se conjugados com 

as outras metodologias abordadas. A abordagem fenomenológica permite integrar na caracterização da 

paisagem a subjectividade e a imaginação, entendida como faculdade criativa, e as percepções de um 

conjunto abrangente de intervenientes, técnicos, artistas e a população. Este facto é importante quando se 

pretende uma perspectiva mais lata da paisagem, que conduza à aplicação dos conhecimentos obtidos no 

processo de apreensão do carácter da paisagem à gestão territorial de áreas protegidas, incluindo nesse 

processo a população. 

 

1.3.4. Abordagem holística 

 

     O conceito de holismo surge pela primeira vez na obra de John Christian Smuts que, em 1926, publicou 

Holism and Evolution. Diz respeito a uma ordem mais vasta do que as sociedades humanas que é auto-

organizadora e auto-reguladora. Sinteticamente o holismo refere-se à tendência da natureza formar, de modo 

criativo, sistemas em que “o todo é maior do que a soma das suas partes”, preposição esta que corresponde 

ao axioma holístico básico. Este conceito teve várias repercussões, na arquitectura paisagista mas também 

na ecologia e na geografia. É amplamente divulgado por autores envolvidos no movimento da ecologia da 

paisagem como Zev Naveh e por geógrafos como Marc Antrop.
219
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     O holismo enquanto conceito está intimamente associado ao conceito de sistema, e das diferentes 

possibilidades de relacionamento que se podem estabelecer entre as partes de um sistema, ou seja, ao nível 

da sua estrutura. Naveh e Lieberman definem sistema como um conjunto de elementos num determinado 

nível interligados por relações que são mais fortes do que aquelas que se estabelecem com o ambiente ou 

com outros elementos.
220

 É o conjunto de relações entre as partes constituintes de um sistema que conduz a 

que o todo seja maior do que a soma das suas partes. Naveh refere que o termo “maior” que se encontra no 

axioma holístico básico não se refere a qualquer quantidade mensurável mas sim à necessidade do 

observador complementar o conjunto das observações que podem ser concretizadas sobre as partes 

separadas por observações adicionais, necessárias para descrever o comportamento do conjunto, quando 

integrado no sistema. “Ao proceder a este processo de integração, ele de facto não está a fazer mais do que 

restaurar conteúdos de informação que se perderam na análise progressiva de um universo unitário em 

elementos abstractos.”
221

 

     O holismo aplicado aos sistemas vivos - ecossistemas e paisagens - é um conceito de organização 

hierárquica constituído por sistemas abertos estratificados a vários níveis, em que cada um dos níveis é 

composto pelos níveis inferiores em conjunto com novas qualidades que emergem do próprio nível.
222

 Os 

níveis superiores organizam os níveis inferiores e proporcionam-lhes contexto, e a relação entre os diversos 

níveis é geralmente estabelecida de modo que a função de um sistema se encontra relacionada com os 

subsistemas de nível inferior, enquanto o propósito se encontra relacionado com o supersistema onde este 

se encontra integrado.
223

 Esta regra de organização hierárquica é partilhada por partículas subatómicas, 

organismos, ecossistemas e paisagens e tem como chave o relacionamento.  

     A introdução do conceito de holismo da ecologia teve um efeito cultural bastante forte uma vez que dotou 

a comunidade científica da convicção de que “existe algures uma ordem última, um equilíbrio, um sistema de 

relações racional e lógico”
224

 ainda que este não seja percepcionado uma vez que é muito vasto. Este 

conceito pretende substituir ou complementar a análise paramétrica parcelar - em que se processa à 

fragmentação do objecto de estudo em partes cada vez mais pequenas - por uma abordagem de estudo que 

considere o todo de um modo mais orgânico, com ênfase na “integração, conectividade, síntese e 

complementaridade.”
225

 A aplicação deste conceito conduziu a mudanças de paradigma em áreas como a 

ecologia e a geografia e ao surgimento de novas áreas de conhecimento como a teoria dos sistemas. 

     Marc Antrop refere que, na tentativa de se conciliar o desenvolvimento sustentável com a preservação da 

paisagem foram propostos diversos modelos provenientes da economia com pretensa aplicação no 

diagnóstico da paisagem, mas que este tipo de modelos são contrários à abordagem da paisagem de um 

modo holístico,
226

 já que a consideram apenas como um recurso e não como um bem em si própria.
227
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Conceitos como capital natural e social e economia de conservação
228

 e capital de qualidade de vida focam-

se na economia sustentável e não na paisagem, e nestes diversos aspectos da paisagem surgem de modo 

parcelar e não integrado.
229

 Este autor argumenta que a paisagem é por definição dinâmica, e que as 

mudanças fazem parte da sua definição, o que conduz a que seja necessário definir concretamente em que é 

que a sustentabilidade de uma determinada paisagem consiste. Assim, “as paisagens sustentáveis não serão 

uma ficção se as qualidades da paisagem forem bem definidas, e o contexto da mudança e do futuro 

funcionamento [mas não o intervalo de tempo] for estabelecido e fixado. As paisagens sustentáveis 

permanecerão utópicas se se estabelecerem horizontes de tempo para a gestão da paisagem demasiado 

precisos.”
230

 É, portanto, necessário dar tempo para que a paisagem se auto-concretize. Defende-se que 

uma via para a sustentabilidade da paisagem - integrada numa abordagem holística - poderá ser a 

apreensão do carácter da paisagem, seguida da formulação de um conjunto de orientações que expressem o 

seu valor, com a identificação das ameaças a que o seu carácter se encontra sujeito e das suas 

potencialidades, entendidas como modos de potenciar o carácter da paisagem. É este processo que se 

pretende usar nesta investigação, ao nível do caso de estudo.    

     A abordagem holística é concretizada, nesta investigação, quando se procede à síntese dos diversos 

conteúdos resultantes da aplicação das metodologias anteriores. Pretende-se, no entanto, que esta não seja 

apenas uma síntese parcelar mas acima de tudo uma abordagem coerente e unificadora de informação, que 

implique a assimilação dos diversos aspectos da paisagem, naturais e humanos, de um modo coerente e 

sustentável.
231

 Utilizam-se os dados provenientes de outras abordagens, como a paisagista, a paramétrica e 

a fenomenológica, integrando-os de modo coerente e sem se sobrepor a elas ou pretender encontrar uma 

fórmula última de identificação do carácter da paisagem, já que este é por natureza dinâmico. Assim, se por 

um lado, a abordagem holística permite uma visão integradora da paisagem, uma perspectiva demasiado 

utilitarista dos seus resultados desta abordagem poderá conduzir, ela própria, a uma cristalização de uma 

imagem de paisagem que é contrária à sua própria definição. Para que esse facto não aconteça a 

aproximação ao carácter da paisagem dos Açores deverá ser suficientemente flexível e abrangente para 

integrar diversas concepções de paisagem e integrar também a dimensão temporal.  

     É necessário estabelecer-se metas para a conservação e gestão da paisagem que sejam flexíveis dentro 

de um determinado intervalo de mudança mas que se estendam no tempo de modo contínuo, de preferência 

sem limite temporal ou com um limite temporal bastante alargado.
232

 Os críticos das metodologias holísticas 

referem que resultados não quantificáveis não são facilmente comparáveis nem apresentados aos decisores 

e à opinião pública. No entanto a perda de informação relevante sobre uma paisagem, simplesmente porque 

não é quantificável, deverá ser evitada por meio deste tipo de metodologias já que, como refere Frank Egler 

“nem tudo o que pode ser quantificado, conta, mas existem muitas coisas que não podem ser quantificadas, 

que contam.”
233

 O resultado de análises holísticas da paisagem é frequentemente um conjunto de directrizes 

ou cenários, em que se faz a predição da dinâmica da paisagem em função de estratégias de uso do solo e 

políticas de gestão e conservação diferenciadas.
234

  

     Nesta investigação a abordagem holística conduz à apreensão do carácter de uma paisagem concreta, a 

do arquipélago dos Açores, por meio de um conjunto de aspectos da paisagem e de propriedades 

fundamentais inerentes a ela. Esses aspectos são denominados, no âmbito deste estudo de pontos-chave do 

carácter da paisagem uma vez que, após a aplicação da metodologia preconizada ao caso de estudo dos 
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Açores, se chegou à conclusão que diversos aspectos considerados não são propriamente elementos no 

sentido físico do termo, mas sim características definidoras que se encontram mais ou menos presentes 

conforme a paisagem. Assim, paisagens que se encontram próximas de expressar todo o seu potencial 

possuem um determinado carácter da paisagem enquanto outras, em que as características definidoras de 

maior valor não se encontram tão expressas, podem eventualmente apresentar-se descaracterizadas.  

 

1.3.5. Utilização de casos de estudo 

 

     A utilização de casos de estudo tem sido uma metodologia usada com sucesso em arquitectura paisagista 

desde a segunda metade do século XIX. Foi usada empiricamente por Olmsted e sistematizada na obra de 

McHarg. Este tipo de abordagem generalizou-se na investigação em arquitectura paisagista e que tem 

servido tanto como método de ensino como de pesquisa.
235

 Assim, “os casos de estudo servem para 

concretizar o conhecimento daquilo que muitas vezes são generalizações ou informações puramente factuais 

sobre projectos e processos.”
236

 No campo da investigação a utilização de casos de estudo permite 

descrever e avaliar um processo, sendo que a análise de múltiplos casos de estudo, desde que comparáveis, 

pode permitir destrinçar padrões e proceder a sínteses, em que determinados princípios são evidenciados. A 

pesquisa em arquitectura paisagista tem-se servido de casos de estudo para proceder à avaliação de 

ocupações de território, na ecologia da paisagem, no desenvolvimento tecnológico e na análise histórica.
237

 

Segundo Robert Yin o valor dos casos de estudo reside no seu potencial para “reter a componente holística e 

as características com maior significado de uma situação real”.
238

 

     Uma das principais limitações à utilização de casos de estudo está relacionada com a possibilidade de 

comparação de diversos casos, já que apenas são comparáveis casos que tenham um determinado 

enquadramento comum, que é variável segundo o objectivo do estudo. Outra limitação relaciona-se com o 

tipo e quantidade de informação disponível sobre cada caso, pois só será possível comparar casos idênticos 

a este nível. Apenas situações que tenham um enquadramento – fisiográfico, administrativo ou de usos, por 

exemplo - semelhante poderão ser comparáveis. Nesta investigação os casos de estudo são a paisagem dos 

Açores e as suas áreas protegidas, em diversas escalas ou níveis: à escala do arquipélago; à escala das 

suas ilhas; e à escala de uma área protegida alvo de estudos específicos. As diversas escalas de abordagem 

aos casos de estudo apresentam-se na figura seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Escalas de abordagem aos casos de estudo.  
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1.4. Posição metodológica  

 

     A abordagem paramétrica continua vincadamente presente nos estudos de arquitectura paisagista, mas 

apesar de se constituir como uma metodologia válida necessita de um maior nível de flexibilidade.
239

 Neste 

tipo de abordagem pretende-se uma maior objectividade e rigor, no entanto essa objectividade é sempre 

relativa, mesmo quando se lidam com modernas tecnologias de processamento e criação de informação 

como os sistemas de informação geográfica, porque está sempre dependente do estabelecimento de critérios 

de avaliação associados ao diagnóstico, que são subjectivos. Acresce que a abordagem paramétrica 

dificilmente integra a componente sensível, sensorial e emocional, da paisagem. As críticas surgidas desde 

os anos 80 do século passado referem que esta não permite entender o carácter da paisagem devido à 

subjectividade inerente ao conceito. Referem também que a excessiva parametrização limita a criatividade.  

      O pós-modernismo advoga a necessidade de contextualização dos estudos e da importância do carácter 

da paisagem, que deverá ser apreendido para ser preservado. No entanto, mesmo dentro desta corrente, nas 

abordagens fenomenológica e estruturalista da paisagem se encontraram excessos relacionados com a 

crença absoluta numa continuidade histórica e com a crença da experiência estética como uma experiência 

de reconhecimento, reduzindo a importância que a surpresa e a aprendizagem têm nos processos. Ao 

conjunto de soluções que possam ser encontradas para a intervenção numa paisagem a partir da 

contextualização geográfica e da historicidade é necessário conjugar a criatividade, que provém quer das 

faculdades intuitivas e de imaginação quer da humildade de se aprender com a natureza.  

     Quando do processo de apreensão do carácter da paisagem é importante a assunção da subjectividade 

do observador, facto apontado por Cancela d’Abreu et al quando referem que “a paisagem tem uma 

componente objectiva, composta por uma combinação de factores abióticos e bióticos (suporte físico, meio 

biológico e acção humana), mas também uma componente subjectiva, que corresponde à mesma 

combinação quando analisada por um observador”.
240

 Para Luís Ribeiro “a abordagem determinística, 

baseada numa aproximação espacial analítica, providencia uma compreensão da distribuição espacial dos 

recursos na paisagem, mas não uma compreensão dos significados humanos a eles atribuídos. A mera 

análise das características físicas e dos processos não é suficiente para compreender o espírito do lugar.”
241

 

Considera-se que a intuição e a imaginação - privilegiadas na abordagem fenomenológica - devem ser duas 

preciosas ferramentas ao dispor do arquitecto paisagista que, após uma análise cuidada das variáveis que 

influem numa determinada questão, e um contacto aprofundado com o lugar e com as pessoas que aí vivem 

e trabalham, deverá permitir-se arriscar a criar – neste caso uma abordagem ao carácter da paisagem que 

permita a sua apreensão e uso em situações concretas - respeitando o lugar e as componentes naturais e 

culturais a ele associadas. A posição metodológica defendida neste estudo para a apreensão do carácter de 

uma paisagem passa pela integração numa abordagem holística das metodologias paramétrica, paisagística 

e fenomenológica por meio de um conjunto de passos que se descrevem seguidamente. 

     O primeiro passo é a visitação prolongada do lugar. Considera-se que o carácter da paisagem poderá ser 

mais facilmente ser apreendido caso o lugar, neste caso os Açores, seja alvo de um conhecimento 

experiencial. Refira-se que, já no início do século XX, Geddes preconizava que o percorrer atento da área de 

estudo seria uma etapa importante para absorver a realidade concreta da vida regional, que deveria ser 

efectuado tanto pelos técnicos como pelo público em geral, numa óptica de planeamento participativo.
242

  O 

arquipélago dos Açores foi inteiramente visitado entre os anos 2006 e 2008, procedendo-se a levantamentos 

de campo em todas as ilhas que integraram a observação local e registos escritos e fotográficos. Estas 

visitas duraram um mínimo de três dias em cada ilha e permitiram um melhor entendimento da sua paisagem 
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e das semelhanças e diferenças entre as várias ilhas. A recolha de informação bibliográfica constitui o 

segundo passo, que se concretiza na pesquisa da metodologia que melhor se adequa ao objecto de estudo, 

na recolha de dados sob a forma de documentos escritos, imagens e cartografia, e num esforço de pesquisa 

multidisciplinar que abrange dados provenientes da arquitectura paisagista mas também da ecologia da 

paisagem, geografia e outras áreas do conhecimento. 

     A fase seguinte consiste na apreensão do carácter da paisagem açoriana (fase A). Procede-se 

inicialmente à análise paramétrica (capítulo 2), tendo como fonte a bibliografia e cartografia temática 

disponível assim como fotografias aéreas. A metodologia paramétrica é usada quando se procede a uma 

discretização dos elementos componentes da paisagem e a uma análise independente desses componentes, 

como se de parâmetros se tratassem. Os elementos em questão são a geologia, a geomorfologia, os solos e 

a fisiografia, o clima, a vegetação, a fauna, o homem, suas sociedades ao longo da história, sistemas de 

ocupação cultural do território e elementos culturais da paisagem. Estas componentes são analisadas 

independentemente, procedendo-se posteriormente a diagnósticos e sínteses parcelares que constituem 

uma das bases da abordagem holística. Seguidamente procede-se à aplicação de uma metodologia 

paisagista, mais abrangente que a anterior (capítulo 3). A esta metodologia vai-se buscar um modo de 

interpretação da paisagem que se foca tanto na componente estética como ecológica e cultural para a 

compreensão do lugar. Integra a descrição das diversas ilhas e a análise e diagnóstico das grandes unidades 

de paisagem e elementos singulares.  

     Procede-se, em paralelo com a aplicação da metodologia paisagista, a uma abordagem fenomenológica 

(capítulo 4) que inclui dados provenientes da experiência pessoal da investigadora por meio do uso da 

linguagem natural característica do método gestalt. Incluem-se também nesta fase as visões da paisagem 

por parte de escritores e da população. Pretende-se abranger visões do passado e presente do imaginário 

açoriano, por meio da inclusão de dados provenientes do folclore e de inquéritos. A abordagem holística 

(capítulo 5) consiste na integração de todos os dados provenientes das diversas metodologias de um modo 

unificado, de modo a que o todo seja mais do que a soma das suas partes, já que inclui os diversos 

diagnósticos parcelares mas também a sua conjugação estruturada. Esta é a fase em que se procede à 

síntese do carácter da paisagem açoriana - por meio da identificação dos pontos-chave da sua paisagem e 

das suas principais propriedades e se avalia a validade da hipótese inicial. É também a fase em que se 

procede à identificação das ameaças a esse carácter e das potencialidades caso os conflitos presentes 

sejam resolvidos, e se avançam hipóteses para estratégias de conservação e gestão da paisagem numa 

perspectiva de desenvolvimento sustentável, fazendo-se deste modo a ligação para a etapa seguinte da 

investigação. 

     A etapa subsequente consiste na abordagem às áreas protegidas açorianas aplicando-se os 

conhecimentos adquiridos sobre o carácter da paisagem açoriana aos casos de estudo da fase B. É 

identificado como caso de estudo à escala regional o conjunto das áreas protegidas existentes nos Açores 

(capítulo 6) procedendo-se a uma análise das áreas protegidas existentes, dos valores nelas preservados e 

das estratégias de gestão a elas afectas, à luz dos aspectos referenciados como definidores do carácter da 

paisagem e das acções de intervenção preconizadas pela Convenção Europeia da Paisagem. Analisam-se 

também as ameaças ao carácter da paisagem a que as áreas protegidas se encontram sujeitas, assim como 

as potencialidades que estas apresentam, no que diz respeito à resolução de conflitos e expressão do 

carácter da paisagem. Procede-se também à identificação dos mais recentes planos e projectos 

concretizados nas áreas protegidas.  

     Como caso de estudo à escala do lugar é abordada a Paisagem Protegida do Monte da Guia (capítulo 7). 

Na aproximação a este caso de estudo procede-se à apreensão do carácter da paisagem por meio da 

metodologia anteriormente descrita e elabora-se sobre as suas potencialidades e ameaças a que o carácter 

da paisagem se encontra sujeito. No Monte da Guia realizou-se trabalho de campo que consistiu num ensaio 
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exploratório de plantação de vegetação endémica e em duas acções de sensibilização ambiental com a 

participação pública, que consistiram na erradicação de vegetação invasora e plantação de vegetação 

endémica com a ajuda de voluntários. A partir do trabalho de campo obtiveram-se dados para informar 

futuras intervenções nesta área protegida. Esta acção concreta permitiu entender de modo mais profundo 

esta área protegida específica e a relação entre ela e as pessoas que com ela convivem. A inclusão das 

opiniões do público relativas aos elementos definidores do carácter da paisagem tem lugar neste estudo por 

meio de inquéritos, concretizados quando das acções de sensibilização ambiental.  

     No que diz respeito aos Açores, constata-se que apesar de existirem diversos estudos que abordam de 

modo genérico a paisagem das ilhas, ou em pormenor a paisagem de algumas ilhas, não existem estudos 

concretizados de modo sistematizado sobre todas as ilhas no campo da arquitectura paisagista. A excepção 

é o já referido “Livro das Paisagens dos Açores”, em que se procede à descrição da paisagem de cada ilha e 

à definição e caracterização de unidades de paisagem e elementos singulares para cada ilha do arquipélago. 

A utilização de uma metodologia composta por diversos tipos de abordagem tem como objectivo a apreensão 

do carácter da paisagem, na tentativa de, sem perder o rigor técnico, conseguir chegar ao cerne do genius 

loci açoriano, retendo o conhecimento das coisas - materiais e imateriais - com as quais a paisagem é feita, 

mas integrando também a visão de conjunto que permite a revelação de uma identidade única e singular. 

Pretende-se que os resultados sejam validados simultaneamente pelas diversas metodologias e que sejam, 

por um lado, concretos e operativos, mas por outro flexíveis, de modo a que o conceito de carácter da 

paisagem dos Açores proposto possa integrar os mais diversos conteúdos - formais, funcionais e simbólicos - 

que possam vir a ser imaginados para o lugar. O plano metodológico de investigação descrito segue o 

esquema seguidamente apresentado. 
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Figura 6 - Plano metodológico da investigação. 

 

 

As conclusões a que se pretende chegar dizem respeito aos seguintes pontos: 

 Conclusões relativas à eficácia da conjugação de metodologias proposta para a apreensão do carácter 

de uma paisagem concreta, a do arquipélago dos Açores; 

 Conclusões relativas à importância do conceito de carácter da paisagem - tal como é entendido neste 

estudo e aprofundado no capítulo 5 - para o aprofundamento do conhecimento da paisagem deste 

arquipélago e avaliação dos valores de paisagem naturais, culturais, e sensoriais presentes, identificação 

de ameaças a que se encontram sujeitos e potencialidades de expressão do carácter da paisagem;  

 Conclusões relativas à aplicação do conceito de carácter da paisagem para o aprofundamento do 

conhecimento relacionado com a gestão das áreas protegidas açorianas, valores de paisagem 

preservados, ameaças a que se encontram sujeitas e potencialidades de expressão do carácter da 

paisagem caso os conflitos presentes sejam resolvidos; 
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 Conclusões relativas à importância da utilização do conceito de carácter da paisagem no caso de estudo 

à escala do lugar, a Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia, especialmente no que diz respeito à 

operacionalidade na identificação das características identitárias da paisagem, valores, ameaças e 

potencialidades presentes e na abrangência do mesmo; conclusões relativas à identificação por parte do 

publico dos valores considerados. 

 

     A abordagem paramétrica constitui uma base de trabalho e de relacionamento com as outras disciplinas 

científicas que elaboram sobre aspectos da paisagem e cujo contributo é de fundamental para a apreensão 

do carácter da paisagem, é a usada no capítulo 2 intitulado “componentes do carácter da paisagem”. A 

abordagem fenomenológica contribui para este estudo com aspectos relacionados com a percepção do lugar 

e no âmbito deste estudo intitula-se como “a percepção da paisagem”.  

    A abordagem paisagista contribui com aspectos relacionados com a forma da paisagem, relacionando-a 

com morfologia de cada ilha e com elementos concretos da sua paisagem por meio da corologia. A 

identificação de unidades de paisagem e elementos singulares é a base da apreensão da paisagem por meio 

desta metodologia, no âmbito desta investigação. Por ser uma metodologia mais integradora que a 

paramétrica e que permite, simultaneamente, lidar com grandes quantidades de informação no capítulo a ela 

respeitante - “a paisagem das ilhas” - procede-se a um pré-diagnóstico onde se abordam as dimensões 

natural e cultural da paisagem e a sua dinâmica. No capítulo “ a paisagem unificada” dá-se expressão à 

abordagem holística por meio da integração dos dados provenientes das anteriores. 

     A aproximação ao conceito de carácter da paisagem formulada é usada para analisar as áreas protegidas 

do arquipélago e aspectos relacionados com a sua gestão. Ao nível do arquipélago são identificados valores 

naturais e culturais presentes nas áreas protegidas, ameaças ao carácter da paisagem e suas 

potencialidades, que consistem em formas de resolução de conflitos presentes que, sendo implementadas, 

permitem uma expressão mais intensa do carácter da paisagem. Abordam-se também alguns planos e 

projectos mais recentes concretizados nas áreas protegidas. Ao nível do caso de estudo da área de 

Paisagem Protegida do Monte da Guia procede-se à aplicação do conceito formulado na identificação das 

características identitárias e singularidade da paisagem, e dos valores, potencialidades e ameaças presentes 

e apontam-se vias de resolução das questões mais prementes através do trabalho de campo. O trabalho de 

campo visa evidenciar a importância da vegetação natural endémica e das acções de recuperação de 

paisagem para a potenciação do seu carácter. Visa também incluir a população no processo de apreensão 

do carácter da paisagem.  

 

 

1.5. Interdisciplinaridade no estudo da paisagem 

 

     A multidisciplinaridade do estudo da paisagem é uma das questões levantadas desde os anos 1970, 

quando esta passou a ser alvo de numerosas abordagens, tanto provenientes do campo das ciências 

naturais como humanas. Como consequência começaram a ser desenvolvidos vários estudos paralelos 

sobre determinadas paisagens alvo de casos de estudo, que contudo não eram integradores uma vez que se 

desenvolviam independentemente uns dos outros e apenas se reuniam no fim. A interdisciplinaridade 

pretende realçar as relações entre diferentes áreas de conhecimento e “desenvolver uma teoria comum para 

além dos limites disciplinares, para ganhar uma compreensão transdisciplinar dos processos relacionados 

com a paisagem.”
243

 

    A interdisciplinaridade é fundamental quando se tratam de temas como a paisagem e o seu carácter, uma 
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vez que esta questão é, por definição, transdisciplinar. De facto, na área de investigação da arquitectura 

paisagista e na concretização de estudos com vista à apreensão de aspectos mais globais da paisagem é 

necessária uma fundamentação firme, concretizada com o recurso a conhecimentos provenientes das mais 

diversas áreas. Assim, a revisão bibliográfica incide sobre os mais variados campos de conhecimento com 

informação produzida para os Açores, de entre as quais se podem referir os estudos geológicos e 

geomorfológicos, climáticos, biológicos, históricos e sociológicos. No entanto, apesar da relevância destes 

estudos, estes incidem sobre componentes específicas da paisagem e não sobre a sua totalidade. 

     Existem outras áreas de conhecimento que estudam a paisagem de modo integrado e cujos contributos 

são importantes para esta investigação, como a ecologia e a geografia. Estas áreas de conhecimento foram 

escolhidas devido à importância da informação produzida, relevante para o estudo da paisagem dos Açores. 

São áreas simultaneamente tradicionais e inovadoras, que têm um corpo de conhecimento sólido e uma 

abordagem que por vezes se aproxima da arquitectura paisagista, complementando-a em aspectos 

fundamentais como o entendimento do funcionamento dos ecossistemas ou a percepção da paisagem por 

parte do público. De seguida procede-se ao enquadramento do tema paisagem na ecologia e geografia. 

 

1.5.1. Paisagem na ecologia 

 

     A ecologia é uma ciência com origem no ramo das ciências naturais que se ocupa das relações que se 

estabelecem entre os seres vivos e entre estes e o seu meio, ou seja, com os ecossistemas. O termo 

ecologia foi usado pela primeira vez por Ernst Haeckel em 1866, embora as observações sobre o modo de 

funcionamento dos ecossistemas tenham sido iniciadas bastante antes.
244

 O estabelecimento da ecologia 

como ramo de saber independente deu-se no fim do século XIX com o surgimento dos movimentos 

conservacionistas e teve nos anos de 1960 a sua grande expansão. Foi considerada uma ciência inovadora 

já que o seu objecto de estudo são relações e sistemas, e não apenas entidades físicas em si próprias. 

     Como em qualquer outra disciplina científica, na ecologia estabeleceram-se paradigmas e deu-se a sua 

evolução à medida que o conhecimento científico foi avançando. O primeiro paradigma da ecologia consistia 

no estudo de ecossistemas fechados e autoreguláveis, que tenderiam para um equilíbrio clímax. A evolução 

do conhecimento conduziu a um novo paradigma que considera os ecossistemas abertos, dinâmicos e com 

múltiplos estados de evolução. Este segundo paradigma privilegia os processos mais do que os estados 

clímax e enfatiza a manutenção de um equilíbrio dinâmico.
245

 Actualmente, na ecologia são estudados os 

relacionamentos, identificando-se sistemas, estruturas e processos.  

     A evolução deu-se também ao nível da atitude ética, passando-se de uma posição conservacionista em 

que a natureza era vista como um recurso que era necessário não esgotar, para uma atitude preservacionista 

em que natureza é entendida como um bem em si própria, independentemente dos benefícios que dela 

possa tirar o homem. A mudança foi impulsionada por contributos como os de Aldo Leopold e Rachel Carson. 

A crise ambiental veio reposicionar a disciplina da ecologia, colocando-a numa posição central em termos de 

preocupações civilizacionais, surgindo paralelamente ou até suplantando as questões do desenvolvimento. 

Actualmente encontram-se duas posições filosóficas distintas, que podem ser denominadas como as da 

ecologia profunda e da ecologia integracionista.
246

 A primeira retoma uma atitude romântica da natureza e 

uma filosofia da não intervenção que exclui o homem e a sua produção cultural da paisagem. Negando 

totalmente o papel interventivo do homem na paisagem deixa-se a si própria sem soluções de 

relacionamento. A segunda continua a assumir a importância da natureza como um bem em si própria, mas 

não retira ao homem o seu papel interventivo na paisagem, assumindo-o como um seu construtor, em 

                                                      
244

 NDUBISI, F. op. cit. p. 15. 
245

 RIBEIRO, L.P. op. cit. p. 83.   
246

  Luc Ferry cit. por RAPOSO, C, op. cit. p. 85.  



48 

conjunto com os outros factores bióticos e abióticos.
 
Permite a salvaguarda e gestão dos factores ecológicos 

mas também um desenvolvimento sustentável das sociedades humanas. 

     A ecologia da paisagem dedica-se ao estudo do relacionamento entre o homem e a paisagem e 

pretende ajudar à compreensão da sua estrutura e funcionamento. O desenvolvimento deste ramo da 

ecologia deu-se por meio das visões integradoras de investigadores dedicados ao estudo de diversos 

aspectos da paisagem como botânicos, geógrafos e arquitectos paisagistas. Desenvolveu-se no centro e 

Leste da Europa a partir da biogeografia, que estuda a vegetação e as condições geográficas onde ela 

ocorre a partir de uma perspectiva ecológica. O estudo da paisagem tendo como ponto de partida a 

vegetação - privilegiando-se o estudo de ecossistemas particulares e da sua dinâmica - com uma unidade 

base denominada ecótopo é característico da visão ecossistémica da ecologia da paisagem europeia. É um 

estudo que se desenvolve a uma escala intermédia e que permite o mapeamento gradual de vastas áreas, 

identificando-se as áreas de vegetação potencial natural que importa preservar.  

     Segundo Naveh e Lieberman os impulsionadores da ecologia da paisagem na Europa foram 

investigadores como Troll e Langer. Troll usou pela primeira vez o termo ecologia da paisagem, associando-o 

já em 1939 ao potencial da interpretação da realidade concreta de um lugar a partir da fotografia aérea, com 

o desejo de conjugar os aspectos físicos estudados pela geografia com os aspectos biológicos estudados 

pela biologia e ecologia. Langer elaborou em 1970 uma primeira tentativa de definição teórica do termo, 

definindo ecologia da paisagem como “uma disciplina científica, que lida com funções internas, organização 

espacial e relações mútuas de sistemas relevantes para a paisagem”.
247

 Na obra “Landscape ecology: theory 

and application” Naveh e Lieberman estabelecem uma base teórica apoiada na teoria geral dos sistemas, na 

biocibernética e na ecossistemologia. Pretendem estabelecer uma aproximação holística à paisagem que 

culmina no estabelecimento do “ecossistema humano total” como um sistema natural aberto, não equilibrado, 

auto-criador e auto-trancendente. Este sistema - que poderá ter semelhanças com o conceito expresso em 

arquitectura paisagista por paisagem global - apenas pode ser apreendido por meio da linguagem natural.
248

 

A abordagem destes autores faz da relação entre o homem e a paisagem um tema fulcral e pretende integrar 

aspectos da ecologia com o estudo da percepção humana e dos sistemas culturais. Tal como McHarg 

referem o papel criativo do homem na interacção com a paisagem, e na importância da evolução consciente 

desse relacionamento, com vista ao aumento da simbiose que se traduzirá num crescimento para ambos. A 

este respeito Naveh referia no ano 2000 que a actual crise ambiental é basicamente uma crise cultural nas 

nossas relações com a natureza, e que o conflito entre a paisagem e tecnologia apenas poderá ser 

ultrapassado por meio da criação de novas relações simbióticas entre a sociedade humana e a natureza.
249

 

     Nos Estados Unidos da América fizeram-se também progressos no sentido do desenvolvimento de uma 

abordagem ecossistémica da paisagem. Danserau publica em 1957 a obra “Biogeography: an ecological 

perspective” onde procede ao estudo das paisagens naturais e culturais, numa perspectiva da evolução da 

paisagem ao longo da história da humanidade. Este autor norte-americano elabora mais tarde sobre as 

relações entre o homem e a paisagem, ocupando-se sobre a dualidade entre a percepção humana da 

paisagem e o seu impacto sobre ela.
250

 O desenvolvimento do tema da paisagem na ecologia nos E.U.A. tem 

na publicação da obra “Landscape Ecology” de Forman e Gordon um dos seus marcos principais. Nesta obra 

assume-se que a unidade fundamental, superior aos ecossistemas e a partir do qual a diversidade e unidade 

do que nos rodeia pode ser compreendida é a paisagem. Aqui se define paisagem como “porção de território 

heterogéneo constituído por um conjunto de ecossistemas que interagem e se repetem no espaço.”
251

 A 

paisagem concebida por estes autores tem uma expressão espacial acentuada, desenvolve-se no território e 
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é percepcionada pela visão. No entanto, as formas que definem a paisagem não são aleatórias, mas sim a 

expressão de um conjunto de ecossistemas conectado por fluxos de energia e matéria, com uma estrutura e 

dinamismo próprias. Aquilo que caracteriza uma paisagem é, segundo estes autores, a sua identidade formal 

percepcionada a partir da visão, frequentemente a uma escala vasta e por meio de imagens aéreas ou de 

satélite. “Landscape Ecology” forneceu em 1986 um modelo de leitura da paisagem baseado na ocorrência 

de formas que poderiam ser decompostas em áreas homogéneas e corredores que se encontram inseridos 

numa matriz. É a pesquisa de tipologias que se repetem no espaço que aqui se encontra, tal como em 

diversas correntes da arquitectura paisagista onde a teoria dos tipos é também usada. O modelo de área – 

corredor – matriz (patch-corridor-matrix) permite entender a paisagem como um mosaico de formas, onde a 

padrões de paisagem distintos correspondem gradientes de factores ecológicos. Este modelo permite 

identificar a estrutura da paisagem e estabelecer bases para a compreensão do seu funcionamento e 

dinâmica. Os padrões de paisagem são o resultado das actividades humanas e dos distúrbios naturais sobre 

um substrato natural.
252

 As actividades humanas podem afectar negativamente a biodiversidade por meio de 

dois processos principais, a fragmentação e a destruição de habitats.  

    Forman refere na sua obra posterior “Land Mosaics” que “o mosaico é a forma central da terra, e a 

estrutura ecológica, funcionamento e dinâmica do mosaico são o paradigma central (…). O arranjo espacial é 

importante. É a estrutura da paisagem ou da região. Determina os movimentos e fluxos entre ecossistemas 

locais, e através do mosaico. O mosaico muda de forma através do tempo.”
253

 De facto, a paisagem mais 

frequente na actualidade, aquela em que o homem habita, pode ser entendida como um mosaico de 

pequenas áreas de grande diversidade interligadas - zonas urbanas, suburbanas, industriais, campos 

agrícolas, zonas naturais ou naturalizadas, matas - que se caracterizam pela sua rápida transformação, fruto 

do dinamismo acelerado impresso pelo homem à sua vida. A significância ecológica de cada elemento 

espacial - cada área homogénea, corredor e matriz - pode ser obtida através de três grupos principais de 

atributos: o tamanho da área, a conectividade e o comprimento da fronteira. Para Forman os atributos que 

dão origem a maiores benefícios ecológicos são, por ordem decrescente: as áreas grandes; os corredores 

com alta conectividade; a grande densidade de pequenas áreas e com um comprimento de fronteira 

grande.
254

 Numa paisagem ideal a produtividade dos ecossistemas e sua biodiversidade podem ser 

potenciadas, segundo este autor, por áreas naturais de grandes dimensões suplementadas por um conjunto 

de áreas naturais de pequenas dimensões dispersas pela matriz e interligadas por corredores ecológicos.
 255

  

Os padrões espaciais presentes num mosaico de paisagem reflectem o conhecimento de gerações de 

habitantes sobre o meio natural que os rodeia e as escolhas humanas que foram feitas ao longo do tempo, 

fruto dos valores e das crenças associadas a cada lugar por um grupo social. Reflectem também as 

actividades que permitem a exploração e distribuição de recursos, como a economia e as políticas de uso do 

território.
256

 No fundo, na ecologia da paisagem de Forman tal como na arquitectura paisagista de McHarg, a 

forma é expressão do conteúdo e reflecte o carácter da paisagem.  

     As metodologias próprias da ecologia da paisagem são quantitativas e estão relacionadas com 

ferramentas técnicas como a detecção remota, os sistemas de informação geográficos, as experiências à 

escala da paisagem e a modelação espacial.
257

 Neste tipo de abordagem à paisagem, faz sentido avaliar, em 

termos quantitativos, o nível de estabilidade e de sustentabilidade das paisagens, a produtividade da 

paisagem, a conservação da biodiversidade, do solo e da água.
258

 Os problemas práticos a que os 

ecologistas da paisagem tentam dar resposta estão frequentemente relacionados com a fragmentação de 
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habitats, a perda de diversidade biológica, a gestão de recursos em áreas protegidas e sua conciliação com o 

desenvolvimento sustentável. 
259

 

    A escola de ecologia da paisagem americana distingue-se, contudo, da europeia pelo facto da primeira se 

focar na questão da forma e trabalhar a uma escala mais vasta, enquanto a segunda se foca mais na 

resolução de problemas relacionados com a pressão humana sobre os ecossistemas e trabalha a uma 

escala intermédia, provavelmente devido às características de escala cada uma das paisagens em 

questão.
260

 Segundo Luís Ribeiro a ecologia da paisagem é útil como área de conhecimento com aplicação 

em arquitectura paisagista uma vez que “através da análise dos padrões de paisagem é possível 

compreender e avaliar a significância ecológica de cada componente de paisagem, e o seu consequente 

valor para a conservação”
261

 facto que é relevante na avaliação da qualidade da paisagem. 

     As ilhas têm sido especialmente estudadas por esta disciplina já são territórios com características 

particulares, das quais se destaca o facto de possuírem limites finitos e um relativo isolamento, que lhes 

permite funcionar como objectos de estudo discretos. Este facto foi constatado por Charles Darwin quando 

da formulação da Teoria da Evolução das Espécies. Robert MacArthur e Edward Wilson formulam em 1967 a 

“Teoria biogeográfica das ilhas” onde estabelecem as bases da ecologia insular. A colonização por meio de 

rosários de ilhas, ou stepping stones, - conjuntos de ilhas com alguma proximidade que podem ou não 

coexistir no tempo - é referenciada como um dos modos mais habituais e eficientes de colonização de novos 

territórios insulares.
262

 Estes autores observaram que de um modo geral as ilhas maiores têm mais espécies 

do que as ilhas mais pequenas, e que as mais próximas dos continentes têm mais espécies do que as mais 

afastadas. Observaram também que as ilhas novas têm uma menor riqueza de espécies do que as ilhas mais 

antigas.
263

A partir destas observações estabeleceram uma teoria que relaciona estes factos com a 

colonização e extinção de espécies. A teoria afirma que a área da ilha, o seu isolamento e a sua idade são, 

por ordem decrescente, os principais factores que controlam a colonização e a extinção das espécies em 

ilhas.
264

 Esta teoria foi um importante marco na ecologia mas observações posteriores vieram verificar que 

estes não são os únicos aspectos a ter em conta. Os ecossistemas insulares continuam a ser intensamente 

estudados uma vez que, devido ao seu isolamento, providenciam condições ideais para o estudo de 

fenómenos de colonização, evolução e extinção de espécies. O progressivo entendimento de que as áreas 

protegidas e os ecossistemas tendem a comportar-se, mesmo em zonas continentais, como sistemas 

insulares devido à intensa fragmentação de habitats a que frequentemente estão sujeitos, colocou o estudo 

da ecologia insular num novo patamar, já que por meio dela é possível estudar os fenómenos de isolamento 

a que estas áreas estão sujeitas.
265

  

    No que diz respeito aos factores estruturantes das comunidades existem, contudo, diferenças importantes 

entre o estudo dos ecossistemas insulares e de áreas protegidas. De facto, se se considerarem os factores 

mais comuns que determinam a formação de comunidades específicas - exigências ambientais das espécies, 

competição, predação/herbivoria, alterações das condições dos habitats, distúrbios, dimensão e isolamento 

dos habitats
266

- estes podem não ter o mesmo peso entre os ecossistemas continentais e os insulares. A 

insularidade, mais particularmente o isolamento dos habitats e a sua limitada dimensão, têm um forte efeito 

sobre a paisagem insular já que limitam o número de espécies que conseguem atingir uma determinada ilha 
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e, de entre estas, as capazes de aí se instalar. O reduzido número de espécies dos ecossistemas insulares 

conduz a que, por vezes, estes sejam pouco estruturados e necessitem de factores externos para se 

regenerar.
267

 Nestes casos encontram-se em estado de não-equilíbrio e algumas espécies podem necessitar 

de distúrbios para a sua evolução.  

    O interesse pela colonização biológica dos Açores, o território insular mais isolado do Atlântico e um 

dos mais isolados do mundo, tem suscitado diversas hipóteses de investigação ao longo dos tempos. As 

interrogações que a colonização biológica destas ilhas coloca são diversas já que aqui se verifica uma 

reduzida biodiversidade (se comparadas com a Madeira ou as Canárias) mas um número relativamente 

elevado de espécies endémicas (tanto de vegetação como de artrópodes e moluscos) que não se encontram 

em qualquer outro lugar.
268

 As primeiras descrições da vegetação destas ilhas devem-se a Gaspar Frutuoso, 

que nos finais do século XVI produziu crónicas pormenorizadas sobre a paisagem de cada uma delas.  

     No século XIX iniciaram-se estudos botânicos consistentes no âmbito de expedições científicas 

estrangeiras. A primeira flora exclusiva destas ilhas foi publicada em 1844 por Seubert com o título “Flora 

Azorica”. Nesta publicação, baseada nas observações do botânico Hochstetter e seu filho, o autor identifica e 

descreve espécies da flora e faz uma análise da sua distribuição.
269

 Na década de 1860 apresentam-se 

outros estudos sobre a vegetação destas ilhas como o de Morelet e em 1870 é publicada pelo inglês 

Frederick du Cane Godman a “Natural History of the Azores or Western Islands” com um capítulo sobre 

vegetação onde se avançam diversas hipóteses para explicar a diminuta biodiversidade encontrada, e 

simultaneamente, a existência de endemismos, em que a teoria darwinista para a evolução das espécies é já 

referida.
270

 Em 1897 o norte-americano Trelease publica as suas “Botanical observations on the Azores”
271

 e 

em 1917 Guppy finaliza a obra “Plants, seeds and currents in the West Indies and Azores”.
272

 Guppy 

descreve a vegetação apresentando uma zonação altitudinal mas assinala o carácter indiferente de diversas 

espécies à altitude.
273

  

     A importância dos Açores para as expedições científicas do século XIX residia na localização geográfica e 

no clima do arquipélago, que permitiam uma aclimatação progressiva de espécies de flora tropical a 

condições mais meridionais. A ideia de uma estação de aclimatação instituída é defendida por diversos 

investigadores estrangeiros.
274

 No arquipélago passam a existir correspondentes para os naturalistas 

estrangeiros, de entre os quais se destacam, em S. Miguel, Carlos Machado e Francisco de Arruda Furtado, 

que contribuíram para a formação do Museu Açoriano.
275

 No final dos anos de 1930 a equipa liderada pelo 

terceirense Ruy Telles Palhinha começa uma vaga de estudos botânicos dos quais resultou o “Catálogo das 

plantas vasculares dos Açores” publicado em 1966
276

 e em 1971 o primeiro volume da “Nova Flora de 

Portugal” de João do Amaral Franco inclui já alguma vegetação açoriana. Em 1973 o sueco Sjögren inicia um 

vasto trabalho de investigação sobre a flora vascular e a brioflora do arquipélago e em 1975 o alemão Lüpnitz 

começa um conjunto de trabalhos que incide primeiro sobre a flora da ilha do Pico para depois se estender 

ao resto do arquipélago. Hansen e Sunding publicam em 1979 a primeira listagem de plantas vasculares da 
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Macaronésia.
277

 Com o surgimento da Universidade dos Açores a investigação científica ganhou nova 

actividade no arquipélago, versando diversos aspectos com repercussão no estudo da paisagem, de entre os 

quais de destaca a ecologia da paisagem e a biologia da conservação. Os investigadores com trabalhos 

actuais relevantes nestas áreas são amplamente citados neste estudo. 

 

1.5.2. Paisagem na geografia 

 

     A análise morfológica da paisagem, de modo sistemático e continuado, inicia-se no campo da geografia 

durante o século XIX, com Humboldt.
278

As suas observações levam-no a considerar, já nessa época, que 

esta é o resultado de um processo dinâmico que tende para equilíbrios formalmente diferenciados e que o 

homem é parte integrante dessa realidade.
279

 A escola alemã de geografia continuou estudos sobre a 

temática da paisagem durante o princípio do século XX originando-se o movimento da Landschaft, que 

estudava aquilo que actualmente se denomina paisagem cultural a partir de uma escala regional. A paisagem 

como fruto do relacionamento entre o homem e o seu meio era também um dos objectos de estudo da escola 

francesa de geografia liderada por Vidal de la Blanche, no fim do século XIX e o início do século XX. A escola 

inglesa preocupava-se nesta época com a sua compreensão e interpretação como entidade visual, 

relacionando pela primeira vez o termo com a percepção.
280

  

     Durante as primeiras décadas do século XX a paisagem é um dos objectos de estudo privilegiados da 

geografia. Distinguem-se dois modos de abordagem: os utilizadores do método morfológico dedicam-se a 

analisá-las a partir da sua forma e de atributos de interesse específicos, e a inseri-las em tipologias;
281

 com o 

método corológico estudam-se áreas específicas, já que a corologia diz respeito aos “padrões espaciais 

formados por diferentes tipos de paisagem para formar uma disposição espacial única com uma identidade 

distinta”,
282

 a que é frequentemente atribuído um nome próprio. A procura de uma estrutura na paisagem e a 

inclusão das diversas áreas e elementos da paisagem em tipologias continuam a ser usadas como uma 

forma de abordagem à paisagem na geografia, arquitectura paisagista e ecologia. A corologia foi 

abandonada no modernismo mas voltou a ser considerada em investigação no pós-modernismo. Esta via de 

investigação é corroborada pela própria Convenção Europeia da Paisagem, que dá um grande enfoque à 

descrição de paisagens concretas que necessitam de soluções de intervenção, mais do que à sua inserção 

em tipologias.  

     Inicialmente muito focados na descrição das formas físicas da superfície terrestre, os estudos geográficos 

foram progressivamente incorporando os aspectos visíveis da transformação humana da paisagem ao longo 

do tempo, procedendo-se a partir de determinada fase à distinção entre paisagens naturais e culturais.
283

 A 

acção humana passa a ser considerada um factor decisivo da transformação e a necessidade de encontrar 

explicações para aquilo que é observável conduz a que o conceito de paisagem passe a integrar outras 

dimensões, não directamente observáveis, do domínio da cultura, economia ou política.
284

 

     Em Portugal Orlando Ribeiro é uma referência nos estudos de caracterização e interpretação da 

paisagem. Para este autor “uma paisagem é um espaço acessível à observação. (…) [No entanto] qualquer 

paisagem apresenta, para além dos factos visíveis, a marca de muitos outros factos, de diferentes 
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categorias, que influenciam e explicam os primeiros: desde o estado variável da atmosfera, (…) até à 

produção e circulação de produtos comerciais, (…); a circulação de ideias, particularmente imponderável, 

mas que modifica gostos e hábitos, vislumbra-se também na paisagem modificando o comportamento das 

populações.”
285

 A paisagem de Orlando Ribeiro constitui um registo da memória colectiva, posição partilhada 

por Jorge Gaspar quando refere que “a paisagem torna-se um elemento tão poderoso da identificação 

cultural que, como a língua e a religião – no que ela transporta de código comportamental – entra no pano de 

fundo do universo onírico (…) E o mais espantoso ainda é que, ainda como a língua ou religião, também a 

paisagem se actualiza permanentemente.”
286

 

     O positivismo modernista fez esmorecer o interesse dos geógrafos pelo estudo da paisagem, que no 

entanto ganhou novo fôlego nas últimas décadas do século XX, consequência de um renovado interesse da 

análise da relação indivíduo-paisagem e da maior atenção prestada às consequências da sobreexploração 

dos recursos.
287

 Em França algumas escolas de geografia posicionam-se na proximidade da arquitectura 

paisagista quando pretendem conciliar a componente objectiva e subjectiva da paisagem por meio da 

aproximação à teoria dos sistemas. Uma das aproximações é a da escola de Besançon, que considera a 

existência de três subsistemas: produtores de paisagem (que integra elementos abióticos, bióticos e 

antrópicos); utilizadores (relacionado com os fenómenos de percepção e projecção afectiva e mental); e a 

paisagem visível.
288

 Para Brossard e Wieber a paisagem visível é “uma espécie de potencial para utilização 

que estabelece a intermediação entre os dois subsistemas anteriores e que corresponde a uma zona 

abstracta onde se formam as imagens do território".
289

 Para Augustin Berque, outro autor francês, é 

necessário abarcar simultaneamente as duas dimensões da paisagem, que não é apenas um objecto físico 

nem uma simples representação subjectiva, mas sim “uma trajection (ligação sujeito-objecto)”.  A paisagem 

deverá então ser estudada no contexto daquilo a que chama médiance, que integra simultaneamente 

aspectos ecológicos e simbólicos. A paisagem é, para este autor, “a manifestação sensível da médiance”.
290

  

     O conceito de paisagem tem, na actualidade e no campo da geografia física, uma proximidade grande 

com conceitos expressos em arquitectura paisagista. Marc Antrop define-a como um “conceito sintético e 

integrador que se refere tanto a uma realidade física e material, originada a partir de uma dinâmica contínua 

de interacção entre processos naturais e a actividade humana, como aos símbolos e aos valores existenciais 

imateriais dos quais a paisagem é o portador.”
291

 Refere ainda que “a paisagem é vista como uma entidade 

holística apreendida pelos humanos, e que tem uma identidade ou carácter distintos”.
292

 Este autor considera 

que até ao século XVIII o ritmo da evolução das paisagens era lento, as paisagens eram estáveis desde que 

não atingidas por alguma catástrofe. A aceleração da transformação das paisagens, devida principalmente 

aos fenómenos de intensa urbanização e mobilidade tornou-se um fenómeno que é percepcionado pela 

população e técnicos muitas vezes como ameaçador, porque não equilibrado, quer em termos ecológicos 

como em termos sociais, funcionais ou estéticos.
293

 Marc Antrop integrou investigações recentes no âmbito 

da geografia física que conciliam metodologias holísticas e paramétricas para a classificação de paisagens, 

por meio de abordagens multifaseadas em que se alternam os dois tipos de metodologias.
294
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     A abordagem da geografia cultural aproxima-se também, por outra via, da arquitectura paisagista. Este 

ramo da geografia usa metodologias diversificadas de pesquisa, de entre as quais se podem destacar o 

recurso a entrevistas, trabalho de campo com observação participante, a interpretações pessoais da 

paisagem (análise de literatura e obras de arte gráfica, ou outras) e o folclore.
295

 Segundo Luís Ribeiro “a 

geografia cultural considera a paisagem cultural principalmente como o resultado de decisões culturais 

concretizadas por diferentes grupos, realçando a singularidade de cada lugar definido não apenas pelas suas 

características naturais, mas também imbuído de significados humanos, tradições e memórias.”
296

 Este ramo 

da geografia olha para a paisagem como um lugar simbólico, segundo as palavras de Meinig é “a expressão 

de valores culturais, comportamento social e acções individuais que se desenvolvem em locais particulares 

ao longo de um período de tempo.”
297

 J.B. Jackson refere que esta deverá ser encarada como um lugar de 

vivência e trabalho, que “deverá preencher as necessidades do ser humano como um todo, biológicas, 

sociais, sensuais e espirituais.”
298

  

     As metodologias qualitativas usadas na geografia cultural sublinham a importância do contacto directo 

entre o pesquisador, o lugar e os seus habitantes, e são o principal factor em comum entre este ramo de 

conhecimento e o procedimento metodológico que se pretende usar para a apreensão do carácter da 

paisagem açoriana. Luís Ribeiro sintetiza que o interesse do estudo da paisagem do ponto de vista da 

geografia cultural, para a arquitectura paisagista, “tende a residir na informação subjectiva e intangível sobre 

os lugares que, quando em conjunto com a análise espacial (valor ecológico, qualidade visual, 

sustentabilidade de desenvolvimento, entre outras) permite um conhecimento compreensivo das 

potencialidades do lugar, da sua singularidade.”
299

 

     Quanto ao desenvolvimento da geografia nos Açores, para além das descrições de Gaspar Frutuoso no 

século XVI e dos naturalistas que no século XIX aportaram aos Açores (e dos seus correspondentes 

açorianos) já referenciados no ponto anterior destaca-se Charles Darwin, que aqui desembarcou em 1836. 

No entanto, após cinco anos de viagem e no regresso a casa, com a mente ocupada com as observações 

concretizadas na Argentina, Chile, Galápagos e outras arquipélagos mais exuberantes nada do que viu nos 

Açores lhe chamou especialmente à atenção.
300

 No século XX os Açores foram abordados por Orlando 

Ribeiro que em 1954 elabora um artigo sobre a Macaronésia, a que chama também Ilhas Atlântidas, no qual 

faz a comparação entre os diversos arquipélagos e conclui que estes não possuem entre si uma unidade 

natural especialmente evidente (apesar das afinidades geológicas e de vegetação) mas sim “um ar de família 

a que o destino histórico e as paisagens rurais introduzidas pelo homem vincaram a expressão.”
301

 Raquel 

Soeiro de Brito dedica em 1955 um estudo geográfico a São Miguel e Carlos Alberto Medeiros dedica em 

1987 um estudo à ilha do Corvo. A Universidade dos Açores foi fundamental para a impulsão de novos 

estudos relativos a estas ilhas com importância para a compreensão da paisagem, os quais são citados 

nesta investigação. 
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A - O carácter da paisagem dos Açores 

 

     O arquipélago dos Açores é o objecto de estudo desta investigação. A aproximação ao carácter da 

paisagem açoriana segue os passos expressos no capítulo 1.4. “Posição metodológica”. Após a visitação de 

todo o arquipélago pretende-se, nesta fase, proceder a uma abordagem paramétrica do objecto de estudo, 

tendo como base os conhecimentos experienciais do lugar mas também a revisão bibliográfica, cartográfica e 

fotográfica concretizada. Paralelamente à abordagem da paisagem açoriana sob uma perspectiva 

paramétrica (capítulo 2) procede-se à abordagem sobre as perspectivas paisagista (capítulo 3) e 

fenomenológica (capítulo 4). O objectivo é que a paisagem seja observada a partir de diversas perspectivas 

para que na fase de proposta - que corresponde à abordagem holística (capítulo 5) - se consiga validar a 

hipótese inicial. O capítulo 5 corresponde à conclusão da fase A. Aqui se procede à síntese do carácter da 

paisagem açoriana. Estes dados são o ponto de partida da fase B, que se foca nas áreas protegidas 

existentes no arquipélago e na área protegida que é o caso de estudo à escala do lugar. 

 

2. Componentes do carácter da paisagem 

 

     Numa abordagem paramétrica à paisagem analisam-se habitualmente diversos aspectos como a 

geologia, a geomorfologia, os solos, a fisiografia, o clima, a vegetação, a fauna, o homem, suas sociedades e 

cultura. Estes aspectos são agregados, no âmbito desta investigação, em quatro grandes campos: 

componentes telúricas; climáticas; bióticas e antrópicas. Considera-se que este agrupamento poderá ser útil 

para a apreensão do carácter da paisagem, quando da abordagem holística. O termo “componentes 

telúricas” refere-se, no âmbito desta investigação, às componentes “relacionadas com a terra”,
1
 com o chão 

que é pisado, que nos Açores para além de bem delimitado - como é próprio das ilhas - é de origem 

vulcânica relativamente recente, e por isso sujeito a abalos sísmicos e a erupções frequentes.
2
 As 

componentes climáticas referem-se a aspectos do clima com repercussões na paisagem. As componentes 

bióticas integram aspectos da vegetação mas também da fauna, dos ecossistemas e sua biodiversidade. As 

componentes antrópicas incluem aspectos relacionados com as actividades humanas e a sua evolução ao 

longo da história a partir do descobrimento das ilhas. Referem-se também às marcas culturais que estas 

actividades deixaram na paisagem e à sua persistência até à actualidade. 

    A paisagem açoriana é comparada com outras paisagens insulares da região que habitualmente se 

designa como Macaronésia e que integra os arquipélagos dos Açores, da Madeira, das Canárias e de Cabo 

Verde.
3
 O conceito de Macaronésia como região homogénea com características biogeográficas comuns é 

actualmente discutido mas o termo continua a ser útil para designar o conjunto de arquipélagos localizados 

no oceano Atlântico que possuem determinadas características climáticas e orográficas comuns e que 

partilham determinadas espécies botânicas, algumas características da laurissilva, relíquias da vegetação 

que povoou a Europa na Era Terciária.
4
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2.1 Componentes telúricas 

 

     As componentes telúricas são parte integrante do carácter da paisagem do arquipélago. De entre os 

processos que estão na origem da dinâmica da paisagem, no que diz respeito às componentes telúricas, 

destacam-se os fenómenos tectónicos, vulcanológicos e erosivos. Os fenómenos tectónicos e vulcanológicos 

têm um papel preponderante da construção da paisagem açoriana, numa escala de tempo variável, tanto lata 

como curta. Para isso contribuem os movimentos de distensão das placas tectónicas e as ocasionais 

necessidades de expansão da energia terrestre, que estão na origem dos diversos sismos e vulcões, 

distúrbios mais ou menos periódicos que criam rupturas e mudanças na paisagem, a seu tempo nela 

integradas. O distúrbio é, nas paisagens vulcânicas, um processo de construção de paisagem. Os 

fenómenos erosivos são também modeladores da paisagem. Estes últimos têm uma continuidade no tempo 

que os distingue dos sísmicos e vulcânicos, mas uma expressão igualmente importante na sua forma. Este 

arquipélago jovem é continuamente criado e erodido. 

    A análise destas componentes inicia-se com a apresentação da localização geográfica, de dados 

elementares relativos ao arquipélago e de dados relativos à idade das ilhas, comparando neste aspecto esta 

região com a restante Macaronésia. A localização geográfica dos Açores decorre de características 

particulares no que diz respeito à tectónica de placas nesta zona do oceano, que é o objecto da análise do 

ponto 2.1.2. Seguidamente analisa-se a actividade sísmica e vulcânica das ilhas e a paisagem vulcânica dela 

decorrente. Os fenómenos erosivos são grandes construtores desta paisagem, pelo que também merecem 

uma referência particular. As grandes formas de relevo e os produtos vulcânicos presentes são objecto de 

uma análise à escala do arquipélago, assim como alguns aspectos da sua fisiografia. Referem-se aspectos 

relacionados com a hidrografia, hipsometria, declives e exposições das diversas ilhas com vista a uma 

caracterização global do arquipélago, evidenciando-se semelhanças e diferenças entre estas.
5
  

 

 

2.1.1. Localização geográfica, dados elementares e juventude do arquipélago 

      

     A localização geográfica singular dos Açores é essencial para a sua identidade, e por isso para a 

definição do carácter da sua paisagem. Este arquipélago distribui-se entre as latitudes de 36º 55’ e 39º 43’N 

e as longitudes de 24º 46’ e 31º16’ W. Estende-se numa área total de cerca de 2350 km
2
, de orientação geral 

WNW-ESE, sendo que a distância entre as ilhas mais longínquas, Corvo e Santa Maria, é de 602 

quilómetros. Situa-se a uma distância mínima de 1380 quilómetros de Portugal continental e a 2300 

quilómetros dos Estados Unidos da América. As nove ilhas são geralmente distribuídas em três grupos, 

segundo a sua localização geográfica: o grupo oriental constituído por São Miguel, Santa Maria e os ilhéus 

das Formigas; o grupo central formado pela Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial; e o grupo ocidental 

onde se encontram as ilhas de Flores e Corvo. Existem ainda diversos ilhéus em redor de cada uma das 

ilhas. O comprimento da linha de costa do conjunto das ilhas é de cerca de 850 quilómetros, 

aproximadamente o comprimento da linha de costa de Portugal continental. As águas pertencentes à zona 

económica exclusiva (ZEE) da Região Autónoma dos Açores representam cerca de 30% da ZEE europeia.  

     Foram os movimentos tectónicos das placas Euroasiática, Norte-Americana e Africana (também 

denominada Núbia) que ditaram as características da sua localização privilegiada, na zona de ligação das 

três placas, entre o Velho e o Novo continentes, como se de um “umbigo do mundo”
6
 ocidental se tratasse. 

Diferencia-se dos restantes arquipélagos da Macaronésia precisamente por essa localização, isolada no 

                                                      
5
 Os aspectos da  geomorfologia de cada ilha são tratados no capitulo 3. 

6
 SOUSA, H.; SOROMENHO-MARQUES, V. - “Açores: Magiae naturalis”. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano da Cultura, 2006. p. 8.  
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Atlântico Norte entre a Europa e a América.
7
 Na figura seguinte apresentam-se as ilhas açorianas e os seus 

grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Agrupamento das ilhas em 
função da localização geográfica, 
com distinção dos grupos ocidental, 
central e oriental e localização 
aproximada da Crista Médio-
Atlântica (a forma da Crista é 
meramente indicativa).  
 

 

     

     A história de todas as ilhas da Macaronésia encontra-se intimamente ligada à história da criação do 

oceano Atlântico: ao longo da evolução deste mar - que ainda se encontra a decorrer - surgiram diversas 

montanhas submarinas que originaram ilhas, a grande maioria por meio de plumas mantélicas que dão 

origem a “pontos quentes” (hot spot) da actividade telúrica do globo,
8
 onde grandes quantidades de magma 

emergem por meio de fenómenos de convecção. Este tipo de fenómeno originou os restantes arquipélagos 

da Macaronésia mas também outros arquipélagos entretanto desaparecidos pela acção da erosão e que hoje 

são apenas baixios, como os bancos Josefine, Gorringe, Ampére, Ormonde e Siene, localizados entre a 

Madeira e a Costa de África.
9
 Todos são de origem vulcânica, o que significa que se geraram em ambiente 

oceânico e nunca tiveram contacto com áreas continentais. A origem dos Açores poderá ser, no entanto, 

distinta dos restantes arquipélagos deste conjunto, como se explicita em 2.1.2. 

     Os Açores distinguem-se pela sua juventude já que a ilha mais antiga deste arquipélago tem cerca de 8 

milhões de anos, enquanto a idade máxima estimada para o arquipélago da Madeira é de cerca de 14 

milhões de anos, para Cabo Verde de 16 milhões de anos, para as Canárias de 20 milhões de anos e para 

as Selvagens, as ilhas mais antigas da Macaronésia, de 27 milhões de anos.
10

  Assim, “tal como os seres 

vivos, também as ilhas oceânicas nascem, crescem, atingem um tamanho máximo e começam a sofrer 

desgaste, erosão, para finalmente morrer, novamente submergidas pelo oceano. Se as Selvagens se 

encontram no fim da sua vida, condenadas a desaparecer daqui a alguns milhões de anos, os Açores ainda 

se encontram na sua juventude, na plenitude do desenvolvimento, com uma longa história pela frente”.
11

 Os 

Açores são o arquipélago mais jovem da região Macaronésia, no entanto a edificação da plataforma onde se 

                                                      
7
 Já que tanto a Madeira como as Selvagens, Canárias e Cabo Verde que se localizam na placa Africana e mais próximas deste 

continente.  
8
 A pluma mantélica é um fenómeno geológico que consiste na ascenção de grandes quantidades de magma desde as regiões mais 

profundas do manto terrestre até à zona infracrustal por fenómenos de convecção. Dá origem a um “ponto quente” que é uma fonte de 
vulcanismo relativamente fixa em relação ao movimento das placas tectónicas. SILVEIRA, G. et al, - “Azores hotspot signature in the 
upper mantle”. Journal of Volcanology and Geothermal Research”. 156 (2006). p. 23-34. 
9
 DIAS, E. et al, (2007) op. cit. p. 17.  

10
 CARDOSO, P. et al - “Açores: um retrato natural”. Ponta Delgada: Veraçor. 2009. p. 11.  

11
 Clara Gaspar e Pedro Cardoso in CARDOSO, P. et al - “Açores: um retrato natural”. Ponta Delgada: Veraçor. 2009. p. 11. 
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encontram grande parte das suas ilhas iniciou-se pelo menos à 20 milhões de anos.
12

 Dentro deste 

arquipélago as mais recentes são as que se localizam mais próximas da referida Crista Médio-Atlântica, 

enquanto as mais antigas se localizam para Oriente.    

      A caracterização das ilhas em termos de alguns dados elementares e das suas idades máximas 

encontra-se especificada no quadro seguinte. A maior parte das ilhas possui uma altitude máxima que ronda 

os 1000 metros, as excepções são Santa Maria e a Graciosa, com altitudes máximas que rondam os 500 

metros - cerca de metade de altura das restantes - e o Pico com 2351 metros. O Grupo Oriental encontra-se 

claramente destacado em termos de maior idade, com a ilha de Santa Maria a surgir ainda na época 

Miocénica, com uma idade isotópica máxima de 8.12 milhões de anos (Ma). Os ilhéus das Formigas têm 4.65 

Ma e são mais antigos do que a ilha de S. Miguel com 4.01 Ma. A ilha Terceira é a mais antiga do Grupo 

Central e a que se situa numa posição mais oriental, relativamente às restantes. Seguidamente surgiram as 

restantes ilhas do Grupo Central em paralelo com o Grupo Ocidental, já que a Graciosa e as Flores têm 

idades próximas. S. Jorge surgiu acerca de 1.32 Ma, 
13

 seguida aproximadamente 800 mil anos depois do 

Faial e depois do Corvo. A ilha mais jovem do arquipélago é o Pico com 250 mil anos.  

 
Quadro 1 - Caracterização das ilhas dos Açores e respectivas idades isotópicas máximas. (Caracterização a partir de Azevedo (coord.) 
“Fisiografia das ilhas dos Açores” [on line] Angra do Heroísmo: Climaat - Centro do clima, meteorologia e mudanças globais da 
universidade dos Açores [consulta em 02/06/2010]. Disponível em http://www.climaat.angra.uac.pt/. Idades isotópicas máximas 
provenientes de NUNES, J. C. (2008), op. cit. p. 60. A gradação de cores corresponde à idade das ilhas, evidenciando a transição de 
idades do Grupo Oriental para o Central, e o paralelismo de surgimento de parte das ilhas do Grupo Central com o Grupo Ocidental.)  

 

Grupos Ilhas 
Área 

(Km
2
) 

Perímetro 

(Km) 

Cota 

máxima 

(m) 

Localização 

do ponto de 

cota máxima 

Idade 

máxima 

(Milhões de 

anos/Ma) 

Grupo 

oriental 

Santa Maria 97,2 63,4 590 Pico Alto 8.12 

São Miguel 745,5 213,3 1103 Pico da Vara 4.01 

Grupo central Terceira 403,1 109,9 1021 Santa Bárbara 3.52 

Graciosa 61,1 38,9 402 Caldeira 2.50 

São Jorge 245,8 128,0 1053 P. Esperança 1.32 

Faial 173,6 72,7 1043 Monte Gordo 0.73 

Pico 448,0 125,9 2351 Piquinho 0.25 

Grupo 

ocidental 

Flores 141,6 71,6 915 Morro Alto 2.16 

Corvo 17,1 19,0 718 Estreitinho 0.71 

 

     A localização deste arquipélago e as características da sua juventude encontram-se estreitamente 

relacionadas com a tectónica de placas neste preciso ponto do oceano e repercutem-se na actividade 

sísmica e vulcânica presentes. 

 

2.1.2. Tectónica de placas e singularidade do caso açoriano 

 

     A localização geográfica está intimamente associada à tectónica, específica deste lugar e única no 

mundo, como referem diversos cientistas do âmbito das geociências. De facto, este é o único lugar onde as 

três placas referidas se tocam. No entanto, o modo como elas conjugam movimentos é um fenómeno ainda 

                                                      
12

 GENTE et al cit. por SILVA. P. et al, - “Resultados preliminares de um estudo paleomagnético da ilha do Faial (Arquipélago dos 
Açores)” in vários, OLIVEIRA; COSTA; NUNES (eds.)- “Sismo de 1998: Açores. Uma década depois.” Horta, Açores: Governo dos 
Açores/SPRHI, S.A., 2008. p.151. 
13

 O conjunto do Faial, Pico e S. Jorge é habitualmente conhecido como o conjunto das ilhas do triângulo.  
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não totalmente claro, mas importante para entender a génese e sentido desta localização geográfica, assim 

como o modo em que esta influi nas características do arquipélago e das ilhas. A especificidade encontra-se, 

neste caso, aliada à complexidade, já que muitas são as forças telúricas em jogo. O seu estudo tem 

suscitado o interesse de diversos investigadores, que têm sugerido variados modelos tectónicos para a 

análise evolutiva da junção das três placas nos Açores. De facto, o processo de movimento das três placas 

no ponto onde estas se unem - ponto de junção tripla - e a evolução deste ponto (ou linha, ou área) tem 

provocado acesa discussão por parte da comunidade científica.  

     É a Crista Médio-Atlântica que delimita as placas Norte-Americana (localizada a Oeste) das placas 

Euroasiática e Africana (a Este). Surgindo como uma cordilheira montanhosa submersa a grande 

profundidade que percorre linearmente todo o Atlântico de Norte a Sul, desde a Islândia ao arquipélago 

Tristão da Cunha, é responsável pelo afastamento das placas ocidentais das orientais por movimentos de 

distensão da crusta terrestre. A sua velocidade de expansão na latitude da Graciosa e Corvo 

(aproximadamente 39,5ºN) é estimada em 23 milímetros por ano,
14

 e o arquipélago dos Açores é o único que 

se localiza simultaneamente em ambos os lados da Crista Médio-Atlântica. No entanto, esta estrutura 

tectónica não é a única responsável pelos movimentos tectónicos nesta zona. A própria cordilheira encontra-

se intersectada por falhas transformantes, de tendência geral E-W, que a fragmentam em inúmeros troços
15

 e 

existe a Falha Glória
16

 a separar as placas Euroasiática da Africana. A Falha Glória é a linha limite entre a 

placa Euroasiática e a Africana para Oriente dos Açores, surgindo na continuidade do Arco Tectónico Alpino, 

uma das mais importantes zonas de fracturas do globo terrestre.
17

 A continuidade da Falha Glória na zona 

dos Açores é, contudo, uma das incógnitas que as geociências ainda não conseguiram explicar, tendo-se 

avançado ao longo das últimas décadas com vários modelos relativos ao modo como as placas Euroasiática 

e Africana se tocam na proximidade das ilhas. Aquilo que foi possível comprovar é a existência de uma 

Plataforma dos Açores, caracterizada como uma estrutura acidentada, limitada, grosso modo, pela curva 

batimétrica dos 2000 metros, de forma sensivelmente triangular e com aproximadamente 400.000 

quilómetros quadrados de área, que se distingue claramente da planície abissal circundante, cujas 

profundidades podem ultrapassar os 3500 metros.
18

 Nesta plataforma, criada por fenómenos de distensão 

das placas há mais de 20 milhões de anos, encontram-se todas as ilhas e ilhéus dos Açores excepto as 

Flores e Corvo localizadas já na placa Norte-Americana.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Principais acidentes tectónicos da região dos 
Açores. (Crista Médio-Atlântica (CMA), a Falha Glória 
(FG), a Zona de Fractura Este dos Açores (ZFEA) e o 
Rift da Terceira (RT). Adaptado de FRANÇA, Z. et al, - 
“Geologia dos Açores: uma perspectiva actual”. 
“Açoreana: revista de estudos açoreanos”. Ponta 
Delgada: Sociedade Afonso Chaves. Vol. X. Fasc. I. 
(Dezembro 2003). p. 16.) 

                                                      
14

 FERNANDES, R. et al - “Defining the plate boundaries in the Azores region”. “ Journal of Volcanology and Geothermal Research”. 156 
(2006). p. 3.  
15

 FRANÇA, Z. et al, - “Geologia dos Açores: uma perspectiva actual”. “Açoreana: revista de estudos açoreanos”. Ponta Delgada: 
Sociedade Afonso Chaves. Vol. X. Fasc. I. (Dezembro 2003). p. 15. 
16

 Anteriormente denominada falha Açores-Gilbraltar. 
17

  FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.17.  
18

 BORGES, J.F.et al- “Sismicidade e sismotectónica dos Açores: implicações geodinâmicas” in vários, OLIVEIRA; COSTA; NUNES 
(eds.)- “Sismo de 1998: Açores. Uma década depois.” Horta, Açores: Governo dos Açores/SPRHI, S.A., 2008. p.100. 
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     Para caracterizar a zona da plataforma dos Açores, para além da Crista Médio-Atlântica (CMA) e da Falha 

Glória (FG) têm sido identificados e caracterizados outros acidentes tectónicos importantes, dos quais se 

destacam a Zona de Fractura Este dos Açores (ZFEA) e o Rift da Terceira (RT). A ZFEA foi o terceiro ramo 

da junção tripla dos Açores na sua fase inicial de desenvolvimento e apresenta-se actualmente inactiva, sem 

actividade sísmica, com a migração para Norte da fronteira entre as placas Euroasiática e Africana. O RT 

corresponde globalmente a uma faixa de território que apresenta uma direcção geral WNW-ESE, 

aproximadamente coincidente com a disposição das ilhas dos Grupos Central e Oriental segundo três linhas 

de fractura onde se encontram, respectivamente: as ilhas Graciosa-Terceira-S.Miguel-ilhéus das Formigas; a 

ilha de S. Jorge; e o par Faial-Pico.
19

 Esta zona caracteriza-se por uma intensa actividade sísmica e 

vulcânica, que surge não só nas próprias ilhas como também em bancos submarinos, como o Banco D. João 

de Castro, localizado entre as ilhas Terceira e S. Miguel. As ilhas e bancos são separados por bacias de 

maior profundidade, que se desenvolvem também em alinhamentos.  

     Um dos modelos tectónicos existentes, proposto por V.H. Forjaz, propõe que a plataforma dos Açores 

funciona como uma “microplaca ou bloco dos Açores”, delimitada a ocidente pela CMA, a nordeste pelo RT e 

a Sul pela ZFEA.
20

 Esta microplaca seria um bloco relativamente independente e rígido que funcionaria como 

ponto de articulação das placas continentais. Alguns autores defendem que o limite entre as placas 

Euroasiática e Africana se encontra no Rift da Terceira, e outros admitem a hipótese do ponto de junção tripla 

das placas se localizar ao longo do eixo da ilha de S. Jorge, ou então no Canal Pico-S.Jorge, uma vez que se 

observaram movimentos divergentes entre estas duas últimas ilhas. No entanto, observações subsequentes 

não confirmaram estes modelos.
21

 

     Estudos geofísicos realizados nos campos da gravidade e magnetismo apontam no sentido de que a 

tectónica na região dos Açores resulta da evolução conjunta dos movimentos das placas Euroasiática, 

Africana e Americana, que tem como consequência o movimento e evolução na própria Plataforma dos 

Açores.
22

 Outros estudos envolvendo a utilização de GPS conduzidos por R. Fernandes et al, tanto em 

estações localizadas no arquipélago como em zonas continentais, reforçam a hipótese de que a plataforma 

dos Açores tem um comportamento complexo, que se aproxima ao modelo de um semi-espaço elástico.
23

 

Estas observações permitiram a constatação que a ilha Graciosa, situada no extremo WNW do Rift da 

Terceira, se comporta como pertencendo à Placa Euroasiática, a ilha de Santa Maria tem um comportamento 

consentâneo com a Placa Africana, enquanto as outras ilhas pertencentes ao Rift da Terceira têm 

comportamentos intermédios.
24

 

     Existem actualmente duas correntes que pretendem ajudar a explicar a génese deste arquipélago e o 

modo como este funciona em termos tectónicos. A primeira teoria, avançada por J.F. Luís, coloca a hipótese 

da migração progressiva do ponto de junção tripla.
25

 Segundo esta o ponto de junção tripla das placas 

continentais terá migrado progressivamente ao longo de mais de 10 milhões de anos desde a ZFEA (à 

latitude de 37ºN) para dois bancos submarinos (primeiro o Banco Princesa Dona Alice e depois para o Banco 

Açor) para actualmente se encontrar na zona de fractura Faial-Pico, no alinhamento entre estas duas ilhas e 

a CMA.
26

 A migração do ponto de junção tripla para a actual localização no alinhamento das ilhas Faial e 

Pico poderá terá tido repercussões na origem e vulcanismo de duas das ilhas mais recentes do arquipélago, 

o Pico e o Faial. Para R. Fernandes et al esta migração poderá também ser responsável pela existência de 

                                                      
19

 GASPAR, J.L. et al “Actividade sísmica e vulcânica nos Açores”. “Açoreana: revista de estudos açoreanos”. Ponta Delgada: Sociedade 
Afonso Chaves. Vol. IX. Fasc. III. (Dezembro 2001). p. 291. 
20

 FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.18.  
21

 FERNANDES, R. et al, op. cit. p. 5. 
22

 FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.18.  
23

 FERNANDES, R. et al, op. cit. p. 8.  
24

 Idem, p. 5. 
25

 LUÍS, J.F; NEVES, M.C. - “The isostatic compensation of the Azores Plateau: A 3D admittance and coherence analysis”. “ Journal of 
Volcanology and Geothermal Research”. 156 (2006). p. 11. 
26

 FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.19; FERNANDES, R. et al, op. cit. p. 5. 
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uma área bastante movimentada com aproximadamente 200 km de largura, que se localiza entre os 

alinhamentos de Graciosa-Terceira-S.Miguel e Faial-Pico,
27

 por onde eventualmente poderá passar a 

fronteira interplacas.  

     A segunda teoria refere que o comportamento geotectónico e sismo-vulcânico na região são justificados 

pela existência de uma junção tripla não totalmente conhecida mas também pela ocorrência de uma pluma 

mantélica sob a plataforma dos Açores, o que conduziria a que este arquipélago, tal como os restantes da 

Macaronésia, fosse considerado um “ponto quente” (“hotspot”) da actividade telúrica do globo
28

. Este “ponto 

quente”, onde a temperatura do manto seria mais alta do que o esperado, estaria situado a leste da Crista 

Médio-Atlântica, perto da ilha do Faial.
29

 A hipótese de existência da pluma mantélica explicaria a grande 

espessura da crusta terrestre na zona da plataforma dos Açores - que varia entre os 8 e 12 quilómetros mas 

pode atingir os 14 quilómetros sob as ilhas
30

 - mas não é aceite por todos os investigadores. Para N. 

Lourenço et al a plataforma dos Açores poderá funcionar, entre o alinhamento Graciosa-Terceira-S.Miguel e 

o alinhamento Faial-Pico, como uma fronteira difusa, “que actua simultaneamente como centro de expansão 

oblíqua, ultra-lenta, e como transformante, que acomoda o movimento relativo entre as placas Euroasiática e 

Africana.”
31

  Estes alinhamentos funcionariam como uma crista oceânica ultra-lenta, que teria “a mais baixa 

taxa de expansão oceânica no conjunto do sistema mundial de cristas oceânicas.”
32

 

     As duas teorias apresentadas para a explicação da dinâmica tectónica e da localização da fronteira 

interplacas têm em comum o facto de apontarem como posição provável do ponto de junção tripla a área 

delimitada pelos eixos Graciosa-Terceira-S.Miguel-Formigas e Faial-Pico; de identificarem essa área como a 

zona tectonicamente mais perturbada do arquipélago; e de localizarem na proximidade do eixo Faial-Pico 

importantes fenómenos telúricos. Ambas as linhas de investigação admitem a presença de incógnitas nos 

seus modelos, pelo que a localização exacta, geometria e movimento das placas tectónicas nesta zona do 

globo não se encontra ainda totalmente definida. No entanto, grande parte dos investigadores concordam 

que a tectónica particular desta zona do oceano influiu grandemente na génese e evolução do arquipélago, 

que não surge aqui pela ocorrência exclusiva de uma pluma mantélica, como acontece nos restantes 

arquipélagos da Macaronésia.
33

 Os Açores podem ser, então, ser considerados como um reflexo da dinâmica 

das placas tectónicas e da evolução recente do oceano Atlântico. Este é o lugar onde se tocam as placas 

Euroasiática, Norte-Americana e Africana.  
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 FERNANDES, R. et al, op. cit. p. 6. 
28

 BORGES, J.F.et al, op. cit. p. 102. 
29

 LUÍS, J.F; NEVES, M.C., op. cit. p. 11 
30

 SILVA. P. et al, op. cit. p. 151. 
31

 LOURENÇO, N. et al cit. por BORGES, J.F.et al, op. cit. p.103. 
32

 SENOS, M.L. et al - “ O sismo de 9 de julho de 1998 nos Açores e a crise sísmica associada: dez anos depois” in vários, OLIVEIRA; 
COSTA; NUNES (eds.)- “Sismo de 1998: Açores. Uma década depois.” Horta, Açores: Governo dos Açores/SPRHI, S.A., 2008. p. 74.  
33

 O arquipélago de Cabo Verde, constituído por 10 ilhas distribuídas por dois grupos (6 ilhas no grupo de Barlavento e 4 no grupo de 
Sotavento) foi originado acerca de 16 milhões de anos por uma pluma mantélica numa zona quase imóvel da placa Africana. No entanto 
o vulcanismo mantém-se activo, com a última erupção a ter lugar na ilha do Fogo, em 1995. O arquipélago da Madeira é constituído 
pelas ilhas da Madeira, Porto Santo e pelo subarquipélago das Selvagens. Cada uma das ilhas foi criada por uma pluma mantélica 
independente, Porto Santo tem cerca de 14 milhões de anos e a Madeira pelo menos 5,2 milhões de anos. As Selvagens são muito mais 
antigas, com 27 milhões de anos, e julga-se que terão sido criadas por uma pluma mantélica independente, ou então por aquela que 
originou as Canárias. Todas as ilhas deste arquipélago são consideradas adormecidas, sem qualquer tipo de vulcanismo activo.  
As Canárias são um arquipélago espanhol localizado apenas a 95 Km de África. Formado por 7 ilhas principais habitadas e por um outro 
conjunto de ilhas mais pequenas, com pouca população ou desabitadas, este arquipélago com cerca de 20 milhões de anos terá sido 
criado por uma pluma mantélica independente, possivelmente a mesma que deu origem às Selvagens. Uma outra explicação para a 
origem destas ilhas, menos aceite mas contudo existente, é que algumas destas terão origem tectónica (nomeadamente as ilhas de 
Lanzarote e Fuerteventura) e se encontram relacionadas com a formação da cordilheira do Atlas, localizada na costa marroquina mais 
próxima.   
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2.1.3. Actividade sísmica e vulcânica 

 

     Como consequência dos movimentos telúricos mais profundos surgem manifestações ao nível da 

superfície terrestre, sob a forma de sismos e vulcões, momentos iniciais do surgimento de novas paisagens. 

Aparecem também outros fenómenos de vulcanismo mais subtis mas persistentes, como campos 

fumarólicos, emanações difusas e nascentes termais. Todas estas manifestações são modeladoras da 

paisagem açoriana contribuindo de maneira impressiva para a sua singularidade e carácter. As 

manifestações mais violentas surgem como distúrbios em relação à paisagem preexistente. São os sismos e 

vulcões que periodicamente assolam este arquipélago e aos quais a ocupação humana tem de se adaptar. 

No entanto, esses distúrbios geram consequências - em termos de erosão e movimentos de massa de 

terrenos, por exemplo - que são importantes tanto para a dinâmica geomorfológica como para a dinâmica 

ecológica desta região.
34

 Além disso, as manifestações mais violentas determinam grande parte da vida dos 

habitantes destas ilhas, e por conseguinte o modo de relação destes com a paisagem, pelo que faz sentido 

tentar entendê-las um pouco melhor.   

     A actividade sísmica nos Açores é considerada moderada a nível internacional, mas elevada no contexto 

nacional, inclusivamente tendo em conta o arquipélago da Madeira. Está frequentemente associada a 

movimentos tectónicos mas também acontece episodicamente quando do surgimento de vulcões. É uma 

actividade elevada em termos de frequência, mas que apresenta geralmente valores baixos de magnitude.
35

 

A sismicidade é frequente mas não muito intensa ao longo das estruturas tectónicas principais (CMA e FG) 

surgindo com mais frequência e intensidade nos alinhamentos Terceira-S.Miguel e Faial-Pico,
36

 tipicamente 

como libertação de energia por meio de crises sísmicas prolongadas no tempo.
37

 A actividade de natureza 

tectónica manifesta-se usualmente sob a forma de um elevado número de micossismos (sismos com 

intensidade inferior a I, na escala de Mercalli modificada (IMM)) o que não significa que não ocorram sismos 

muito fortes no arquipélago, normalmente eventos principais de crises sísmicas. Nos últimos 580 anos - ou 

seja desde o início do povoamento - ocorreram 32 sismos de intensidade igual ou superior a VII na referida 

escala, ou seja, sismos muito fortes, destrutivos, ruinosos ou mesmo desastrosos. Destes, o maior foi o de 9 

de Julho de 1757 em São Jorge, com uma intensidade de grau XI, onde um quinto da população da ilha 

pereceu.
38

 Os sismos de maior intensidade (intensidade maior ou igual a VII IMM) têm, nos Açores, um 

período de retorno médio de aproximadamente 18 anos,
39

 e surgem geralmente na proximidade dos 

solstícios do Inverno e Verão. Este facto foi assinalado por Carlos Machado e confirmado por João Carlos 

Nunes, que da análise dos sismos mais destrutivos dos Açores verificou a existência de picos de frequência 

de intensidades mais elevadas nos meses de Novembro/Dezembro, Janeiro e Junho.
40

 

     Da análise da sismicidade histórica J.C. Nunes conclui que é possível agrupar as ilhas dos Açores em 

quatro conjuntos distintos, tendo em conta os níveis de sismicidade e intensidade sísmica que evidenciam: as 

ilhas de S. Miguel, Terceira e Faial são as que apresentam maior sismicidade e onde os eventos sísmicos 

atingem maior intensidade, muitas vezes superior a grau V; nas ilhas do Pico e de S. Jorge a actividade é 

mais moderada e condicionada pelas zonas sismogénicas vizinhas; o grupo seguinte integra as ilhas da 

Graciosa e Santa Maria, que evidenciam baixa sismicidade no contexto regional; o último grupo, onde a 

sismicidade é reduzida, é o das Flores e Corvo, localizadas já na placa continental Norte-Americana.
41

  J.C. 
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 DIAS, E. et al, (2007) op. cit. p. 31. 
35

 SENOS, M.L. et al, op. cit. p. 75. 
36

 FRANÇA, Z. et al, op. cit. p. 28. 
37

 SENOS, M.L. et al, op. cit. p. 75.  
38

 1046 habitantes num universo de 5000. NUNES, J. C. - “Caracterização sumária da sismicidade da Região dos Açores” in vários, 
OLIVEIRA; COSTA; NUNES (eds.)- “Sismo de 1998: Açores. Uma década depois.” Horta, Açores: Governo dos Açores/SPRHI, S.A., 
2008. p. 63.  
39

 NUNES, J. C. (2008), op. cit. p. 70. 
40

 Idem, p. 71.  
41

 Idem, p. 69-70.  
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Nunes refere que “não são conhecidos sismos de intensidade superior a VIII com epicentro na ilha do Pico, 

na zona centro-oeste da ilha Terceira e na parte mais ocidental da ilha de S. Miguel, as quais são, 

simultaneamente, zonas de vulcanismo recente do arquipélago”
42

, facto que conduz à constatação que o 

vulcanismo nem sempre se encontra associado à sismicidade, neste arquipélago. Casos em que essa 

associação se deu foram, por exemplo, as crises sísmicas associadas aos vulcões dos Capelinhos (1957/58) 

e da Serreta (1998). Os sismos que mais recentemente provocaram estragos foram os de 1 de Janeiro de 

1980, na Terceira, e de 9 de Junho de 1998, no Faial, os dois de origem tectónica. Ambos tiveram uma 

intensidade que variou entre VIII e IX, e causaram mortes, para além de avultados danos. Refira-se a este 

propósito que o tipo de catástrofe natural que mais vitima nos Açores são os sismos, com um número de 

mortes cerca de 25 vezes superior ao número de mortes devida à actividade dos vulcões, desde o início do 

povoamento.
43

 Estas catástrofes são muitas vezes devidas não só aos próprios sismos mas também a 

fenómenos de solifluxão/liquefação
44

 que provocam movimentos de massa em encostas instáveis limítrofes 

de zonas habitadas, como terá ocorrido em S. Miguel em 1522, onde movimentos de massa associados a um 

sismo soterraram a principal povoação da ilha na altura, Vila Franca do Campo, tendo originado a morte de 

cerca de um quinto da população da ilha.
45

 Para a prevenção deste tipo de catástrofes o ordenamento do 

território é essencial. 

     Para além dos sismos, as erupções vulcânicas são a actividade telúrica que mais impacto tem na vida 

dos habitantes dos Açores. Desde o início do povoamento no século XV, foram registadas 26 erupções 

vulcânicas 12 das quais subaéreas,
46

 nas ilhas de S. Miguel, Terceira, Faial, Pico e S. Jorge, na sua grande 

maioria de natureza básica e efusivas.
47

 As restantes deram-se com a interacção directa do magma com a 

água, superficial ou subterrânea, incluindo a água do mar, de lagos ou de lençóis freáticos. Quando os 

fenómenos vulcânicos se dão com a presença de água estes apresentam maior explosividade, como ocorreu 

em S. Miguel, nos séculos XV e XVI, onde ocorreram diversas erupções de natureza ácida e explosivas.
48

 O 

vulcão dos Capelinhos, no Faial (1957/58) e o vulcão da Serreta (1998/2000), ao largo da Terceira, foram os 

dois últimos episódios vulcânicos registados, ambos submarinos e maioritariamente de natureza básica, que 

originaram produtos basálticos.
49

 O vulcão dos Capelinhos é um elemento singular na paisagem açoriana 

pela sua juventude, pelo facto de ter acrescentado terra nova ao Faial, e por ter sido amplamente estudado 

ao longo de toda a sua evolução. A actividade deste vulcão ocorreu com a interacção magma-água do mar 

numa zona de costa pouco profunda e caracterizou-se por ser moderadamente explosiva e associada a 

magmas básicos, que deram origem a vigorosas colunas eruptivas de cor escura constituídas por vapor e 

cinzas com projecção de blocos e bombas basálticas e fragmentos ígneos de menores dimensões.
50

 Esta 

actividade, classificada como surtseiana
51

, decorreu durante 13 meses e deu origem a pequenas ilhas que 

entretanto submergiram e voltaram a emergir bem como a diversos bancos de materiais piroclásticos, que 
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 NUNES, J. C. (2008), op. cit. p. 71. 
43

 Nunes reporta 240 mortes devido à acção directa de vulcões, e de 5345 a 6350 mortes devidas à ocorrência de sismos. NUNES, J. C. 
(2008), op. cit. 60. 
44

 Estes fenómenos ocorrem quando formações detríticas - sobretudo cinzas - são saturadas em água, o que torna as vertentes 
instáveis. Originam fluxos de lama altamente destruidores. NUNES, J.C.  - “Paisagens vulcânicas dos Açores”. Ponta Delgada: Amigos 
dos Açores - Associação Ecológica, 1998. p. 48.  
45

 Terão perecido, como consequência deste sismo, cerca de 4 000 a 5 000 habitantes numa população de aproximadamente 20 000. 
FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.25. 
46

 Uma actividade subaérea não envolve o contacto do magma com a água, é por isso “terrestre”. NUNES, J. C. - “Novos conceitos em 
vulcanologia: erupções, produtos e paisagens vulcânicas”. “Geonovas”. Associação Portuguesa de Geólogos. Número 16 (2002) p. 6. 
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 Uma erupção de natureza básica ocorre quando o magma tem essa natureza, e dá origem, de uma maneira geral e para os Açores, a 
basaltos. Numa actividade efusiva predomina a emissão de escoadas lávicas, ou seja, lava em fusão que se movimenta em vertentes. 
FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.19. e NUNES, J. C. (2002) op. cit. p. 9.  
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diversas dimensões, projectadas a grande velocidade. FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.19 e NUNES, J. C. (2002) op. cit. p. 9.  
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 FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.19. 
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 NUNES, J. C. (2002) op. cit. p. 8. 
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posteriormente se vieram a unir por meio de um istmo à costa faialense. A erosão dos materiais, na 

generalidade muito friáveis, iniciou-se quase imediatamente e tem sido muito activa, o que confere a este 

vulcão uma escala humana, que nasce, se desenvolve, atinge a maturidade, se degrada e eventualmente 

desapareceria no tempo de uma vida humana se a colonização biológica, ainda em estágio inicial, não 

estivesse a ocorrer.
52

 Da análise da distribuição geográfica dos centros eruptivos é possível constatar uma 

certa tendência das ilhas açorianas para o crescimento para Ocidente, designadamente pela localização dos 

centros eruptivos submarinos.
53

 Este facto verifica-se em diversas ilhas, como o Faial, com o vulcão dos 

Capelinhos a acrescentar terra nova a Ocidente, e no vulcão da Serreta, localizado no mar mas também a 

Ocidente da Terceira.  

     O vulcanismo açoriano manifesta-se também por meio de outras formas, como campos fumarólicos e 

emanações difusas em solos, e também por meio de nascentes de águas minerais, muitas vezes de água 

quente. Estes fenómenos de vulcanismo secundário, mais moderados mas persistentes ao longo do tempo, 

conformam muitas vezes elementos singulares que acrescentam diversidade à paisagem e contribuem para 

a identidade das ilhas onde ocorrem. São fenómenos que se verificam com mais intensidade em São Miguel, 

na Terceira e na Graciosa, mas também ocorrem no Pico, Faial, São Jorge e Flores. Este tipo de actividade 

vulcânica é particularmente intensa em São Miguel, onde surge principalmente na zona das Furnas e na 

Serra da Água de Pau (Caldeira Velha) observando-se também em outros lugares dispersos na ilha, como na 

Ponta da Ferraria.
54

 Na Terceira o principal campo fumarólico localiza-se nas Furnas do Enxofre, enquanto 

na Graciosa as emanações gasosas se encontram no interior de uma profunda gruta, também denominada 

Furna do Enxofre. No ponto mais alto da ilha do Pico, no Piquinho da montanha, existe um campo fumarólico 

e no Faial encontram-se emanações de vapor no vulcão dos Capelinhos. As águas minerais encontram-se 

em todas as ilhas excepto em Santa Maria e Corvo. Existem termas para aproveitamento dessas águas em 

S. Miguel, na Graciosa e no Faial. Em termos de vulcanismo submarino há que referir o campo fumarólico do 

Banco D. João de Castro, localizado entre as ilhas da Terceira e S. Miguel, aproximadamente a 38º13’16’’N e 

26º36’07´´W, e com uma profundidade mínima de 12 metros.
55

 São ainda de referir os dois campos 

hidrotermais encontrados a grande profundidade na zona da Crista Médio-Atlântica perto dos Açores 

denominados Lucky Strike e Menez Gwen, alvo de recentes investigações no campo da biologia marinha, 

importantes pelas formas de vida encontradas algumas apenas aqui descobertas e adaptadas a condições 

altamente difíceis de sobrevivência.
56

 

 

2.1.4. Paisagem vulcânica e seus produtos 

 

    A paisagem dos Açores é construída ao longo do tempo sobre os efeitos dos fenómenos telúricos 

anteriormente explicitados e incorpora as formas, cores, texturas e cheiros características de cada tipo de 

fenómeno ocorrido. Assim, “a paisagem vulcânica apresenta um vasto e diversificado conjunto de formas e 

de características muito peculiares, que estão dependentes de factores como o tipo de actividade vulcânica, 

a sua dinâmica e a actuação de agentes externos,”
57

 pertencentes à atmosfera, hidrosfera e biosfera.
58

 No 

que diz respeito aos agentes externos importa referir o clima (particularmente as características de 

pluviosidade, vento e temperatura das diferentes ilhas); a drenagem da região; e o tempo de actuação dos 
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diversos processos de alteração e erosão.
59

 As tempestades e os ventos fortes que por vezes se fazem 

sentir são também elementos modeladores da paisagem vulcânica, assim como as plantas, animais e, 

evidentemente, o homem.  

     A complexidade das forças telúricas implicadas e a amplitude temporal que conduziu à geração das 

diversas ilhas reflecte-se na grande geodiversidade presente, cuja singularidade é sustentada por diversos 

investigadores e que se expressa tanto nas grandes formas de relevo presentes como nos produtos 

vulcânicos. Como refere Nunes “a paisagem açoriana caracterizada, sumariamente, por 14 grandes edifícios 

vulcânicos (vulcões poligenéticos
60

, na sua maioria com caldeira) e por cerca de 1400 vulcões 

monogenéticos
61

 (incluindo cones de escórias/bagacina, domos, anéis de tufos e cones surtseianos), 

apresenta características marcantes no contexto nacional e internacional.”
62

 No entanto, o vulcanismo nos 

Açores não é apenas uma memória do passado, mantém-se activo, já que dos 14 edifícios vulcânicos 

centrais 9 são considerados activos, existem 7 zonas de vulcanismo fissural
63

 também consideradas activas 

e existem cordilheiras submarinas em actividade na envolvente às ilhas.
64

 Toda esta acção vulcânica 

reflecte-se numa paisagem ainda jovem, vibrante e cheia de vida, em movimento tanto construtivo como 

destrutivo. As formas construtivas estão na origem de elevações - vulcões, domos, cones de escórias ou de 

tufos - enquanto as formas destrutivas surgem associadas a explosões e colapsos, originando-se crateras ou 

caldeiras.
65

 De entre estas destacam-se, a uma escala de paisagem mais abrangente, os estratovulcões, os 

vulcões em escudo e as grandes caldeiras de subsidência, estas ultimas geralmente associadas aos 

primeiros. Nestes três grupos de formas vulcânicas inserem-se as formas de relevo que correspondem aos 

acidentes telúricos com maior expressão na paisagem.  

     Os estratovulcões
66

 são grandes aparelhos responsáveis por formas de paisagem que abrangem vastas 

áreas, crescendo geralmente com uma forma cónica na vertical de que é exemplo o vulcão da montanha do 

Pico, o ponto mais alto de Portugal com 2351 metros e a terceira maior montanha do Atlântico. Há evidências 

da existência deste tipo de vulcões em todas as ilhas dos Açores excepto em São Jorge. Os vulcões em 

escudo são também aparelhos vulcânicos de grandes dimensões mas que se desenvolvem com uma 

progressão mais horizontal, com uma forma cónica achatada e paredes com declives suaves, que em planta 

tem uma forma circular ou elíptica.
67

 Este segundo tipo resulta de um vulcanismo menos explosivo, mais 

suave e contínuo, em que se dá a emissão e acumulação sucessivas de escoadas lávicas, a partir de um 

único centro emissor ou de um sistema fissural.
68

 Encontram-se resquícios de vulcões em escudo na 

Graciosa e no Pico, mas este tipo de vulcões também terá existido no Faial e no Corvo.
69

 

     O vulcanismo de tipo fissural encontra-se associado à existência de uma multiplicidade de cones 

monogenéticos de pequena e média dimensão, geralmente dispostos segundo alinhamentos com uma 

orientação preferencial relacionada com a tectónica. É o tipo de vulcanismo característico de S. Jorge mas 

também ocorre em outras ilhas. Pode dar origem a uma grande variedade de formas vulcânicas e 

                                                      
59

 NUNES, J. C. (2002) op. cit. p. 17. 
60

 “A actividade vulcânica diz-se (…) poligenética quando uma sucessão de diferentes episódios vulcânicos (…) origina um edifício 
vulcânico de grandes dimensões”. NUNES, J.C (2002) op. cit.  p. 6.  
61

 “A actividade vulcânica diz-se (…) monogenética, se cessa após um único episódio eruptivo, em geral de curta duração (alguns meses 
ou anos).” Idem, ibid.  
62

 NUNES, J.C.; LIMA, E.A.; MEDEIROS, S. - “Os Açores, ilhas de geodiversidade: o contributo da ilha de Santa Maria”. “Açoreana: 
revista de estudos açoreanos”. Ponta Delgada: Sociedade Afonso Chaves. Suplemento V (2007). p. 75. 
63

 A actividade vulcânica é fissural quando a lava é emitida a partir de fissuras eruptivas mais ou menos extensas, por oposição a um 
edifício vulcânico central que dá origem a vulcões cónicos. NUNES, J. C. (2002) op. cit. p. 6.  
64

 NUNES, J.C. cit. por LIMA, E.A. - “Património geológico dos Açores: Valorização de locais com interesse geológico das áreas 
ambientais, contributo para o ordenamento do território.” Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 2007. Tese de mestrado. p. 32.  
65

 NUNES, J. C. (1998) op. cit. p. 7. 
66

 Também denominados vulcões compósitos, uma vez que são formados por níveis lávicos e piroclásticos alternados que ocorrem em 
diferentes fases do seu desenvolvimento, são muitas vezes bastante complexos em termos de estrutura interna. NUNES, J.C. (1998)  
op. cit.  p. 24. 
67

 NUNES, J.C. (1998) op. cit. p.11 
68

 Idem, ibid.  
69

 FRANÇA, Z. et al, op. cit. 



66 

 

inclusivamente ao surgimento de elementos singulares na paisagem. Os graben são também formas de 

relevo de grande escala que formam depressões alongadas em relação ao terreno circundante e que 

correspondem a abatimentos no terreno. Estes abatimentos podem ser devidos à presença de falhas 

tectónicas mais ou menos paralelas que com o seu movimento ditaram o abaixamento do terreno, ou então 

devido à drenagem de magma de câmaras magmáticas subterrâneas.
70

  No quadro seguinte resumem-se as 

principais formas de relevo de grande escala das ilhas dos Açores, com base no artigo de Z. França et al 

“Geologia dos Açores: uma perspectiva actual”.  

      

Quadro 2 - Principais formas de relevo de grande escala das ilhas dos Açores. (a partir de FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.31-100.) 

 

Ilhas Estratovulcão 
Vulcão em 

escudo 
Caldeira Vulcanismo fissural Graben 

Santa 

Maria 

- Pico Alto   - Facho-Pico Alto  

São 

Miguel 

- Maciço das Sete 

Cidades  

- Maciço da Serra 

da Água de Pau  

- Vulcão das 

Furnas  

- Vulcão da 

Povoação. 

 - Lagoas Verde, 

Azul, outros 

cones e lagoas no 

interior. 

- Lagoa do Fogo. 

- Lagoa das 

Furnas. 

 

- Picos, entre as Sete 

Cidades e a Serra da 

Água de Pau.  

- Achada das Furnas, 

entre a Serra da Água 

de Pau e o vulcão das 

Furnas. 

- Mosteiros 

-Ribeira Grande 

- Vila Franca do Campo 

Terceira - Santa Bárbara 

- Pico Alto 

- Guilherme 

Moniz  

- Cinco Picos  

 - Santa Bárbara 

- Pico Alto 

- Guilherme 

Moniz 

- Cinco Picos 

- Sistema vulcânico 

fissural entre Santa 

Bárbara e Guilherme 

Moniz 

- Lajes 

Graciosa - Caldeira - Serra das 

Fontes 

- Caldeira   

São 

Jorge 

   Tipo de vulcanismo de 

S. Jorge 

 

Faial - Caldeira - Ribeirinha - Caldeira - Complexo do Capelo 

- Horta-Flamengos-

Feteira 

- Pedro Miguel 

Pico - Montanha do 

Pico 

- Topo - Caldeira de S. 

Bárbara (Topo) 

- Complexo vulcânico 

S. Roque-Piedade 

- Montanha do Pico 

 

Flores - Vulcão Central 

- Estratovulcão da 

Madeira Seca 

   - Hipótese do vale das 

Lajes (Boca da Baleia) 

corresponder a uma 

estrutura em graben. 

Corvo - Vulcão Central - Canto da 

Carneira 

- Caldeirão    

 

      Os produtos concretos de toda esta actividade vulcânica são paisagens, a uma escala mais lata, mas 

também produtos vulcânicos, rochas e cinzas que servem de substrato à vida. As ilhas dos Açores são 

essencialmente basálticas e as rochas mais frequentes são basaltos básicos embora possam surgir com 

menos frequência alguns basaltos transicionais ou rochas de natureza ácida. No Pico, São Jorge e Santa 

Maria predominam os basaltos básicos, enquanto as restantes têm uma litologia mais diversificada.
71

 Para 
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além dos basaltos encontram-se, mais raramente, rochas traquíticas de proveniência vulcânica.
72

 São, no 

entanto, os materiais piroclásticos, cinzas e outros, os mais frequentes produtos vulcânicos destas ilhas, 

provenientes das diversas erupções explosivas que ocorreram nos principais aparelhos vulcânicos.
73

  Assim, 

a maior parte das ilhas encontra-se coberta por espessas camadas de materiais como cinzas e pedra-pomes 

de diferentes idades que dão origem aos solos mais comuns.
74

 Nas zonas (ou ilhas) mais recentes ou então 

em locais onde se encontra uma erosão acentuada - linhas de água e ravinas, falésias e zona costeira - as 

cinzas e pedra-pomes são facilmente erodidos e é possível tomar contacto com o substrato rochoso 

basáltico. Apenas em Santa Maria se verifica a presença de rochas sedimentares. Para J.C. Nunes et al a 

singularidade da paisagem de Santa Maria, em termos geológicos, reside no facto desta ser a ilha “onde 

existem as mais antigas formações geológicas do arquipélago; [que] apresenta extensos afloramentos de 

rochas sedimentares, incluindo calcários, calcarenitos e conglomerados, frequentemente com conteúdo fóssil 

abundante e diversificado; e corresponde à única ilha do arquipélago onde existem afloramentos de lavas em 

almofada (pillow lavas) 
75

 abundantes e significativos.”
76

 

      Existem diversos tipos de solos provenientes de alteração de rochas vulcânicas mas os solos mais 

frequentes no arquipélago são andossolos, cuja tradução é “solo escuro”, e que são provenientes da 

alteração de materiais piroclásticos, sobretudo cinzas. J.C. Nunes refere que este tipo de solos “é constituído 

essencialmente por uma argila amorfa silico-aluminosa hidratada: a alofana. O andossolo caracteriza-se por 

um horizonte A espesso, pouco denso, de cor negra e rico em húmus, por um horizonte B pouco 

desenvolvido e um horizonte C composto pela formação (cinzas) não alterada”.
77

 São solos ricos em 

produtos amorfos hidratados, com baixa densidade mas bastante pegajosos. O seu pH é geralmente ácido e 

tende a baixar com o aumento da altitude. São formados sob a acção do clima temperado húmido destas 

ilhas e apresentam habitualmente uma elevada capacidade de retenção de água, podendo ser bastante 

profundos, férteis e produtivos. No entanto, são também susceptíveis à erosão especialmente em zonas 

declivosas e costeiras.  

     Nas zonas mais baixas das ilhas encontram-se os andossolos típicos descritos anteriormente mas nas 

zonas de maior altitude podem surgir andossolos ferruginosos que se originam devido à formação de um 

horizonte plácico, finamente endurecido e impermeável, formado pela deposição de óxidos de ferro e 

magnésio decorrente da contínua lavagem motivada pela pluviosidade e encharcamento.
78

 A partir dos 350 

metros de altitude há possibilidade para a formação de horizontes plácicos de modo descontínuo, mas a 

partir dos 450 metros estes têm tendência para se tornar contínuos.
79

 Para além dos andossolos é também 

possível encontrar nas zonas mais recentes litossolos, ou seja, solos incipientes, sobre rocha e de espessura 

reduzida. Nas zonas mais antigas das ilhas encontram-se, de modo pontual, vertissolos (ou “barros”) que são 

caracterizados por grande quantidade de argilas expansivas, fendas e deficiência de horizonte B. Os 

andossolos têm sido usados na agropecuária, pelo que a vegetação natural actualmente se encontra 

habitualmente em zonas de solos mais incipientes, ou seja, nos litossolos.
80
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2.1.5. Os fenómenos erosivos como elementos modeladores da paisagem 

 

     Os processos erosivos têm uma continuidade no tempo que os distingue dos sísmicos e vulcânicos mas 

uma expressão igualmente importante na paisagem. São, de facto, eles que de forma contínua modelam a 

paisagem, criando formas de relevo específicas e estabelecendo as condições iniciais para a formação de 

solo. Nos Açores a erosão é normalmente diferencial activa, resultante do contraste de durezas entre 

materiais vulcânicos de diversas datas e proveniências.
81

 Os fenómenos erosivos são - em ilhas onde a 

pluviosidade e os ventos têm tendência a ser bastante intensos e onde ocorrem com alguma frequência 

fenómenos climáticos extremos - relevantes para a modelação da paisagem.  

     A geomorfologia destas ilhas decorre de diversos factores, dos quais se pode destacar a natureza dos 

produtos vulcânicos em presença; as características do relevo de base especialmente no que diz respeito ao 

sistema de drenagem das águas; o clima; e o tempo de actuação dos processos em questão.
82

 No que diz 

respeito aos processos erosivos destaca-se a acção da acção da água e do vento que promove a existência 

de erosão hídrica e eólica, mas também do mar que origina erosão costeira. Surgem também importantes 

situações de erosão gravitacional que causam movimentos de massa. Estes movimentos encontram-se 

associados à natureza dos materiais presentes e ao declive das encostas e estão frequentemente 

relacionados com os fenómenos de solifluxão/liquefação anteriormente referidos.
83

 Um tipo particular de 

movimento de massa é o deslizamento, que ocorre principalmente por meio da acção erosiva na base das 

falésias. Foram deslizamentos em grande escala ou com alguma continuidade no tempo que deram origem 

às fajãs detríticas que surgem em diversas ilhas, especialmente em São Jorge e nas Flores.
84

 

     Os processos de erosão encontram-se fortemente relacionados com a presença de água e com a rede 

hidrográfica existente.
85

 Os cursos de água são simultaneamente linhas de escoamento hídrico e zonas 

preferenciais da actividade erosiva. Constituem-se como espaços canais que atravessam diversos níveis 

altimétricos da paisagem com um papel fundamental na sua conexão e dinâmica. A acção continuada da 

erosão hídrica no tempo pode dar origem a ravinas ou barrancos, ou mesmo contribuir para a ocorrência de 

vales em anfiteatro pela coalescência conjunta e progressiva de diversos cursos de água, como ocorreu nas 

baías de São Lourenço e da Maia, em Santa Maria.
86

 Pela acção conjunta da erosão e alteração dos solos 

surgem formas particulares como a disjunção esferoidal ou em bolas que pode se ser observada em diversos 

pontos da costa das Flores.
87

  

     Existem ilhas em que a erosão é mais patente, quer seja pelo longo período de tempo decorrido, como 

Santa Maria, quer seja pela acção cumulativa da idade e da intensidade dos fenómenos climáticos que 

habitualmente ocorrem, como nas Flores. Foram processos erosivos que aplanaram as formas de relevo 

vulcânicas da zona mais antiga e plana de Santa Maria e que conduziram às características formações em 

chaminé que ocorrem nas Flores. Estas chaminés são decorrentes de uma erosão diferencial em filões, 

surgem quando os materiais mais friáveis são transportados pela água e vento e apenas se mantém as 

fendas ou fracturas preenchidas por magma.
88

 Nas Flores encontram-se também vales suspensos, que 

originam cascatas, que são decorrentes da presença de arribas costeiras fósseis ou surgem na linha de 

costa quando a taxa de erosão costeira é superior à hídrica.
89

 A importância da acção erosiva do vento é 

especialmente patente nas Flores e em Santa Maria mas surge também com particular intensidade nas 

                                                      
81

 NUNES, J.C.  (1998) op. cit. p. 8. 
82

 Idem, p. 35. 
83

 Idem, p. 48. 
84

 Idem, p. 46. 
85

 Idem, p. 35. 
86

 Idem, p. 40. 
87

 Idem, p. 35. 
88

 Idem, p. 32. 
89

 Idem, p. 43. 



69 

 

formas de relevo com materiais desagregados, como o vulcão dos Capelinhos no Faial. A erosão é, portanto, 

co-responsável por uma grande diversidade de formas de relevo que desempenham um papel importante na 

paisagem deste arquipélago. 

 

2.1.6. Alguns aspectos da fisiografia das ilhas 

 

     A fisiografia das diversas ilhas é muito variável e depende dos produtos vulcânicos em presença mas 

também da altitude, das grandes formas de relevo presentes e da rede de drenagem existente. No entanto é 

frequente a presença de formas de relevo de grandes dimensões e estruturantes da paisagem de cada ilha; 

de linhas de água de um modo geral bastante encaixadas; de encostas íngremes e de uma grande 

diversidade de formas relevo secundárias, de menores dimensões. A hidrografia encontra-se dependente da 

altitude e do relevo. As redes hidrográficas mais extensas e hierarquizadas surgem geralmente a partir do 

interior das ilhas, dos pontos de maior altitude e de relevo mais movimentado. As ilhas com formas de relevo 

mais suaves ou onde se encontram vulcões centrais altos têm de um modo geral redes hidrográficas mais 

simples. No primeiro caso encontram-se as ilhas de Santa Maria e Graciosa, e no segundo as ilhas do Faial, 

Pico e Corvo. De facto, nestas últimas ilhas a presença de um vulcão de grande altitude em relação à 

envolvente conduz à ocorrência de um padrão hidrográfico radial com centro na zona de maior altitude.
90

  

     Na maior parte das ilhas não existem cursos de água em zonas planas e os que percorrem estas zonas 

são linhas de drenagem que escoam as águas provenientes de áreas de maior altitude. As linhas de água 

existentes são geralmente curtas, encaixadas e com regime torrencial e temporário, decorrente da 

pluviosidade. Os cursos de água de caudal permanente são pouco numerosos, a mais extensa linha de água 

do arquipélago não ultrapassa os 29 quilómetros de comprimento e corresponde à Ribeira da Povoação, em 

São Miguel. As bacias hidrográficas são também de pequena dimensão, com áreas inferiores a 30Km
2
.
91

 As 

zonas húmidas dos Açores não estão, contudo exclusivamente dependentes das linhas de água, aliás as 

mais importantes desenvolvem-se nas suas cabeceiras, nas zonas de maior altitude. É aqui que a água se 

concentra e lentamente é libertada para as zonas mais baixas das ilhas, numa estrita interdependência entre 

a hidrologia de superfície e subterrânea e a presença de vegetação.
92

 

     As ilhas que têm cursos de água de regime permanente são Santa Maria, São Miguel, São Jorge e Flores, 

que são alimentadas por lagoas ou por nascentes de maior caudal existentes no interior das ilhas. O facto de 

Santa Maria possuir nascentes de água permanente está relacionado com a sua idade geológica, que 

permite a ocorrência de argilas que formam bases para aquíferos. No Pico e em São Jorge grande parte da 

água das chuvas infiltra-se e as linhas de água são geralmente simples e paralelas, em zonas de planalto, ou 

concêntricas na zona da montanha. Na região oriental de São Jorge existem, no entanto, cursos de água de 

carácter permanente, decorrentes da maior idade e altitude do planalto. Em São Miguel e nas Flores as 

linhas de água são mais complexas e provêm das diversas zonas em altitude e das lagoas aí existentes.  

     As linhas de água temporárias e de carácter torrencial dão origem a vales estreitos e encaixados, de um 

modo geral de curto comprimento, e a bacias de drenagem de forma linear e pouco hierarquizada. A erosão 

dos materiais mais friáveis - cinzas e outros produtos vulcânicos - em zonas de depressão é bastante activa 

e, geralmente, só pára em profundidade quando atinge camadas de rocha maciça. Como consequência da 

hidrografia a orografia é, de um modo geral, bastante diversificada variando de um relevo ondulado até um 

relevo bastante vigoroso. 

     Quando se divide o território nas classes hipsométricas descritas no quadro seguinte verifica-se que 

aproximadamente metade do território das ilhas se situa a cotas inferiores a 300 metros e apenas uma 
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pequena fracção ultrapassa os 800 metros.
93

 A classe até aos 300 metros é importante porque é aquela que 

tem maior pressão humana, tanto em termos da edificação dos aglomerados urbanos como em termos 

agrícolas, devido às melhores condições edafo-climáticas e de conforto humano. As ilhas que têm maiores 

percentagens de área abaixo dos 300 metros são previsivelmente as mais alteradas pelo homem, como 

Santa Maria e Graciosa. Acima dos 800 metros passa-se às condições de montanha e a maior parte das 

ilhas apenas tem uma percentagem residual de áreas nessas condições, com excepção do Pico (16,4%) 

seguido bastante atrás do Faial (5,4%) e de São Jorge (3,7%).  

 
Quadro 3 - Distribuição hipsométrica do arquipélago. (adaptado de CRUZ, J.V. et al -“Atlas da água dos Açores”. Açores: 

DROTRH/SRAM, 2007. p. 6.) 

 

Ilhas 

Distribuição em altitude (%)  

Menor de 300 

metros 
Entre 300 e 800 metros 

Acima de 800 

metros 

Santa Maria 86,4 13,6 - 

São Miguel 52,7 44,9 2,4 

Terceira 55,6 42,5 1,9 

Graciosa 94,3 5,7 - 

São Jorge 30,1 66,2 3,7 

Faial 53,5 41,1 5,4 

Pico 41,2 42,4 16,4 

Flores 32,5 66,4 1,1 

Corvo 45,1 54,9 - 

Açores 49,8 45,0 5,2 

 

     O desenvolvimento vertical das ilhas é muitas vezes acentuado, com declives abruptos aliados a um 

relevo vigoroso e movimentado, constituído por ravinas profundas que sulcam a paisagem muitas vezes 

desde as zonas de maior altitude até à linha de costa. As ilhas com desenvolvimento vertical menos 

acentuado e com zonas planas mais extensas junto à costa que, por vezes, se prolongam para o interior, são 

Santa Maria, a Graciosa e a Terceira. Aquelas que têm um desenvolvimento progressivo em relação a um 

estratovulcão mais ou menos central são o Faial, o Pico e o Corvo. No Pico, tal como em São Jorge, na 

Terceira e nas Flores observa-se a presença de zonas planálticas em altitude e em São Miguel verifica-se um 

conjunto de situações bastante diversificado, com a presença de altos vulcões mas também zonas planas, 

tanto junto ao litoral como em altitude.
94

 

     Seguidamente apresentam-se alguns exemplos que permitem ilustrar as características fisiográficas mais 

relevantes destas ilhas por meio de imagens. A hipsometria das Flores é ilustrativa da situação de uma ilha 

que se desenvolve em dois níveis altimétricos relativamente bem diferenciados, o nível da zona de costa 

onde as arribas ocupam um lugar privilegiado, e um nível planáltico no interior da ilha, entre as cotas dos 400 

e os 600 metros, onde se destacam algumas elevações mais evidentes, especialmente na parte Norte da 

ilha. Esta situação de planalto interior elevado verifica-se também em São Jorge, no Pico e na Terceira. 
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Figura 9 - Hipsometria da ilha das Flores. (SRAM - “Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores RH9.” Horta: Secretaria 
Regional do Ambiente e do Mar/Simbiente Açores/Simbiente Engenharia e Gestão, 2011. Flores, p. 7) 
 

     As ilhas são todas bastante declivosas, a presença de zonas planas ou suaves junto à costa apenas se 

encontra numa maior extensão de Santa Maria, Graciosa, Terceira e, em certa medida, São Miguel. As 

Flores, o Corvo e o Faial possuem valores de área superiores a 35% do seu território com declives muito 

acentuados e escarpados, acima de 20%.
95

 As zonas escarpadas junto à costa surgem em todas as ilhas 

mas mais frequentemente, e apresentando arribas com maior altura, nas ilhas de Santa Maria, São Jorge, 

Flores e no Corvo. Na carta de declives de São Miguel é possível constatar a presença de declives muito 

acentuados e escarpados numa vasta área do território, especialmente na Serra da Tronqueira/Nordeste, 

Serra da Água de Pau e Sete Cidades. Na zona mais plana e na costa Sul ilha encontra-se o maior 

aglomerado urbano do arquipélago, Ponta Delgada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 10 - Declives da ilha de São Miguel. (SRAM - “Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores RH9.” Horta: Secretaria 
Regional do Ambiente e do Mar/Simbiente Açores/Simbiente Engenharia e Gestão, 2011.São Miguel, p. 8) 
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     Em termos de exposições, as ilhas do Faial, Pico e Corvo evidenciam a presença de um estratovulcão 

dominante a partir do qual se definem as quatro exposições fundamentais, Norte, Sul, Este e Oeste. Nas 

ilhas de São Jorge, Terceira e São Miguel os lados Norte e Sul de cada uma delas surgem mais bem 

demarcados no que nas restantes. Nas ilhas de Santa Maria e Graciosa encontram-se algumas zonas planas 

com dimensão considerável. As exposições são muito variáveis nas Flores e na zona oriental de Santa 

Maria. A carta de exposições do Faial evidencia a posição fundamental do vulcão da Caldeira como forma de 

relevo estruturante e a presença das diversas escarpas de falha que correspondem ao graben de Pedro 

Miguel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Exposições da ilha de do Faial. (SRAM - “Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores RH9.” Horta: Secretaria 
Regional do Ambiente e do Mar/Simbiente Açores/Simbiente Engenharia e Gestão, 2011.Faial, p. 10) 
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2.2. Componentes climáticas 

 

     O clima determina, nos Açores, a agricultura e a vida quotidiana das populações e influência tanto os 

modos de sociabilidade como a própria cultura. Existe um saber popular que deriva da interpretação de 

subtis sinais do tempo - através da observação das nuvens, dos ventos e das cores do céu - e que permite a 

sua previsão. Este conhecimento é bastante aperfeiçoado e comprova a importância que as condições 

atmosféricas têm para os açorianos desde os primeiros tempos de povoamento.
1
 O estudo do clima ao nível global e local, da climatologia e suas variáveis são, então, de grande importância 

para a compreensão da paisagem. As componentes climáticas influenciam-na de modo diversificado, não só 

pelo facto de os parâmetros climáticos determinarem, em grande medida, o funcionamento dos ecossistemas 

como também porque à paisagem está associada a sua água, essencial à vida e importante na interacção do 

homem com o seu meio. São também as condições climáticas e atmosféricas que determinam a luz de uma 

paisagem e os diversos cambiantes de cores e texturas visíveis. 

 

2.2.1. O anticiclone dos Açores 

 

     O anticiclone dos Açores, que toma o nome por se localizar parte do ano na proximidade do 

arquipélago, é um centro de alta pressão semi-permanente, o que significa que se encontra geralmente 

estacionário a sudoeste dos Açores e por isso influencia as condições meteorológicas em toda a bacia do 

Atlântico Norte.
2
 Nos meses de Dezembro e Janeiro desloca-se mais para Sul ou Sudeste, o que permite que 

nas imediações do arquipélago se instalem condições para a ocorrência de frentes e depressões. Este 

deslocamento acompanha o do sistema global de circulação atmosférica e está relacionado com as 

diferenças de intensidade de radiação solar no topo da atmosfera existentes entre o Equador e os Pólos. O 

anticiclone dos Açores é parte integrante do cinturão subtropical de altas pressões que impede que o ar frio 

proveniente do Pólo Norte se difunda para Sul, na maior parte do ano. Deste cinturão fazem também parte, 

no Hemisfério Norte, o anticiclone do Pacífico (que tal como o dos Açores tem maior expressão em Julho)3
 e 

o anticiclone da Sibéria (mais expressivo em Janeiro)
4
. Para Sul do cinturão dominam os ventos alísios, 

responsáveis pela circulação atmosférica nos trópicos. No Hemisfério Sul, com muito mais oceano, existe um 

número bastante maior de anticiclones que têm um efeito semelhante na contenção do ar frio que provém do 

Pólo Sul. São estes cinturões de anticiclones que conferem condições de amenidade a parte do globo, já que 

condicionam a circulação atmosférica mas ainda assim permitem a passagem de ar frio em direcção ao 

Equador e de ar quente em direcção aos Pólos.  

     A Norte do cinturão subtropical de altas pressões, neste hemisfério, encontra-se a zona subpolar das 

depressões e a transição faz-se por meio da superfície frontal polar do Atlântico. Esta superfície acompanha 

o deslocamento do sistema global de circulação atmosférica: no Verão encontra-se na posição Canadá-

Islândia-Dinamarca e no Inverno desloca-se para Sul e atinge por vezes os Açores.
5
 É esta superfície frontal 

que dá origem às depressões e frentes que atingem o arquipélago no Inverno, causadoras de algumas 

tempestades e períodos sincopados de intensa pluviosidade. No entanto, as maiores tempestades que 

assolam a região surgem no final do Verão e no Outono, são tempestades tropicais e ocorrem como 

consequência de intrusões oportunistas de ciclones provenientes de Sul, ou então já em circulação de 
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ou de grimpa certa e variável, que se põem no cume dos telhados, que com os tempos lhes mostra os ventos que hão-de vir e cursar 
adiante (…)”.FRUTUOSO, G. - “Saudades da Terra”. Livro VI, cap.41, p. 300. 
2
AZEVEDO, A. - “O anticiclone dos Açores”, [s.l.] Colecção Património Natural Açoriano, 2006. p. 11. 

3
 AZEVEDO, A. , op. cit. p.13. 

4
 Idem, p.14. 

5
 Idem, p.16. 
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retorno após se terem aproximado do continente americano.
6
 

       A dinâmica climática própria dos Açores é específica desta zona remota do oceano Atlântico: as suas 

características advêm do facto do arquipélago se situar numa zona de transição e de confrontação de 

massas de ar frio de origem polar com outras massas de ar quente de proveniência tropical. Para além das 

características específicas de cada uma das massas de ar é também a interacção entre elas que causa 

diferentes efeitos sobre as condições atmosféricas locais. A grande variabilidade de hipóteses conduz à 

elevada diversidade de condições atmosféricas possíveis no arquipélago, que atingem de modo diferenciado 

os vários grupos. São muito variadas as hipóteses de posição do anticiclone dos Açores, assim como são 

variadas as conjugações de superfícies frontais, mais frequentemente frias do que quentes, que atingem a 

região. No entanto, o anticiclone normalmente atinge a sua maior intensidade e posição extrema para Norte e 

Oeste no Verão, e desloca-se para Sul e Leste no Inverno.
7
   

     Em termos de condições meteorológicas existem, no arquipélago, duas épocas bem demarcadas: a de 

Outono/Inverno e a de Primavera/Verão. Nos meses de Outono e Inverno, ou seja, de fins de Setembro a 

Março, verifica-se uma maior pluviosidade do que nos restantes meses do ano. Nesta época podem 

considerar-se dois períodos distintos: o período entre os fins de Setembro e os fins de Dezembro, e o período 

de Janeiro a Março. No primeiro domina uma circulação de ventos provenientes de Sudoeste, associado a 

uma circulação de Sul na média atmosfera. O confronto entre as massas de ar quente e húmido com as 

massas de ar polar instável conduz a períodos de precipitação, que podem ainda ser episódicos face à 

amenidade conferida pela inércia térmica do oceano. No período de Janeiro a Março, depois de contrariada a 

reserva de energia existente no mar, assiste-se à descida em latitude da superfície frontal polar do Atlântico. 

Este facto tem como resultado o aumento das condições de mau tempo associadas às perturbações 

depressionárias que, provenientes de Oeste, atravessam o Atlântico, trazendo com elas grande instabilidade 

e forte pluviosidade. Quando a actividade ciclónica se associa à frente polar originam-se grandes células 

depressionárias que por vezes atingem o arquipélago e verificam-se condições de invernia rigorosas, com 

descidas bruscas de temperatura, ventos tempestuosos de Oeste e grande queda pluviométrica.
8
  

     A passagem para a época quente é marcada pelo aumento de energia solar disponível neste hemisfério. 

O anticiclone dos Açores sobe em latitude permitindo um aumento do número de dias de bom tempo entre os 

meses de Abril e Setembro. A sua posição, intensidade e orientação determinam as condições do estado do 

tempo nos meses de Verão: se situado no centro do arquipélago os dias revelam-se moderadamente 

quentes e húmidos, sem vento e com a nebulosidade a aumentar ao longo do dia; se se encontra a Norte ou 

Noroeste ocorre uma circulação de ventos moderados vindos de Norte o que conduz a que os dias sejam 

mais quentes e secos e sem nuvens durante a maior parte do dia; quando o anticiclone se encontra a Sul 

ocorrem dias muito húmidos e abafados com tecto de nuvens baixo. Quando este recua, mesmo no Verão, 

podem dar-se descidas bruscas de temperatura e aguaceiros.
9
 Por outro lado, se o anticiclone se posiciona a 

Sudoeste do arquipélago mas se encontra muito desenvolvido para Oeste, atingindo a região das Bermudas - 

nessas latitudes é por vezes conhecido como anticiclone das Bermudas - as massas de ar tropical marítimo 

originam, nos Açores, as características neblinas ou nevoeiros de Verão.
10

  No entanto, “parece estar a 

definir-se uma tendência para o anticiclone, a meio da época quente, localizar-se perto das Bermudas, com 

alguma intensidade e duração, de modo a “bloquear” o avanço dos furacões para Norte”.
11

 A progressão 

destes furacões fica bloqueada nos sentidos da costa Leste do continente americano e dos Açores mas estes 

                                                      
6
 AZEVEDO, E. B.  - “O clima dos Açores” . “Atlântida: revista de cultura”. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura. Vol. XLVII 

(2002). p. 363.  
7
 AZEVEDO, A. , op. cit. p.49. 

8
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 AZEVEDO, A.  op. cit. p.23. 
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avançam para noroeste, atingindo a costa Oeste dos EUA.  

     A existência de ar mais quente ou frio junto à superfície terrestre está sempre relacionada com a 

temperatura dessa mesma superfície. Assim, em zonas oceânicas a energia que o sol transmite ao mar e as 

correntes marítimas de água mais quente ou fria são essenciais para a manutenção do equilíbrio térmico e 

consequentemente para a preservação do equilíbrio dinâmico da atmosfera. Como refere Brito de Azevedo “o 

papel do oceano é determinante (…) quer pela fonte de vapor de água à atmosfera que constitui, quer pela 

sua acção termoreguladora resultante das importantes trocas energéticas à sua superfície”.
12

 À latitude dos 

Açores o oceano apresenta-se como uma fonte essencial de energia, o que conduz a que durante a maior 

parte do ano (8 a 9 meses) o oceano ceda energia à atmosfera.
13

 No Atlântico Norte e mais especificamente 

na zona dos Açores é a corrente proveniente do Golfo do México que aquece as águas. A corrente em si 

passa mais a Norte, no entanto o efeito de barreira que produz à evolução de águas mais frias de 

proveniência polar, em conjunto com o aporte de energia derivada da sua meandrização na região do 

arquipélago, são determinantes na amenização do clima destas ilhas. As águas relativamente quentes do 

mar são grandemente responsáveis pelas temperaturas amenas que se verificam em terra. 

     Pode considerar-se que, a uma escala vasta, o clima dos Açores é essencialmente ditado pela localização 

geográfica das ilhas no contexto do sistema global de circulação atmosférica e oceânica, e pelas 

características da massa de água da qual emergem.
14

 O anticiclone dos Açores e a corrente do Golfo têm um 

papel preponderante nas características climáticas do arquipélago. No Verão o anticiclone conduz à maior 

estabilidade climática, no Inverno as ilhas encontram-se sujeitas ao regime de perturbações do Atlântico 

Norte, com uma circulação geral de ventos predominantemente proveniente do quadrante Oeste. As 

perturbações chegam, no entanto, aos Açores, de um modo já atenuado.
15

 O clima é caracterizado pela 

amenidade térmica; pelos seus elevados índices de humidade do ar durante todo o ano; por taxas de 

insolação pouco elevadas; por chuvas regulares e abundantes e por um regime de ventos vigoroso cuja 

direcção varia de acordo com a evolução do sistema de circulação atmosférica geral.
16

 Estas características 

conduzem a que possa ser classificado como “mesotérmico húmido de características oceânicas”.
17

No 

entanto, a altitude atingida em cada ilha e a sua geomorfologia são também importantes factores de 

diferenciação climática quando se procede a estudos à escala local.
18

 Tal como Brito de Azevedo também 

António Pena refere que “a posição geográfica dos Açores, o facto das ilhas serem na sua maioria 

montanhosas e de encontrarem envolvidas por águas oceânicas relativamente quentes são os factores-

chave a ter em conta para a percepção global do clima.”
19

  

 

2.2.2. Caracterização climática do arquipélago 

 

     Apesar da amenidade climática (e da presença das duas épocas atrás referidas) diferenciam-se nos 

Açores as quatro estações do ano características de climas temperados: o Inverno é chuvoso mas não 

excessivamente rigoroso, com neve apenas nas zonas de maior altitude; a Primavera é amena e muitas 

vezes bastante enevoada, com precipitação muito variável e neblinas tanto em altitude como nas zonas mais 

baixas; no Verão a temperatura é amena e a humidade é alta, apesar de se verificarem mais dias de sol são 

raros os dias de céu completamente limpo; no Outono podem ocorrer tempestades tropicais decorrentes de 

ciclones provenientes de Sul. As tempestades são mais frequentes no Outono e Inverno no entanto a 
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13

 Idem, ibid. 
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 AZEVEDO, E. B. (2002), op. cit. p. 361. 
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 Idem, p. 362. 
18

 Idem, ibid. 
19
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pluviosidade ocorre todo o ano embora com menor intensidade e frequência nos meses de estio.
20

 A 

nebulosidade é uma constante, quer devido à regularidade com que a região é atravessada por sistemas 

frontais quer devido aos efeitos da orografia. De facto, o ar húmido quando atinge ilhas de relevo mais 

movimentado e maior altitude sobe e condensa, formando os característicos capacetes de nuvens que 

correspondem a nebulosidade de origem orográfica. Na tabela seguinte apresentam-se alguns valores 

climáticos globais do arquipélago obtidos a partir da rede de estações de observação meteorológica do 

Instituto de Meteorologia.
21

 Estas estações localizam-se normalmente a baixa altitude e próximas do litoral, 

sendo, por isso, representativas das condições vividas pela população mas não das condições climáticas de 

maior altitude.  

 

Quadro 4 - Principais dados climáticos do arquipélago. 

 

Radiação solar no topo da atmosfera no solstício de Verão 42 MJ/m
2
 /dia

-1 

Radiação solar à superfície das ilhas no solstício de Verão 20 MJ/m
2
 /dia

-1 

Temperatura média anual no litoral 17,5ºC 

Temperatura média mensal mais alta (aproximada) 22ºC em  Agosto 

Temperatura média mensal mais baixa (aproximada) 14,5ºC em Fevereiro 

Humidade relativa do ar (média mensal) 80% 

Precipitação média anual medida ao nível do mar 700-900 mm 

 

     Segundo a classificação climática de Köppen o clima deste arquipélago encontra-se integrado na classe 

dos climas temperados quentes e é um clima do grupo C.
22

 Entre os diversos grupos de ilhas existe um 

gradiente de transição: as ilhas do Grupo Oriental possuem um clima temperado húmido e chuvoso com 

Verão seco,
23

 de características mais marcadamente mediterrânicas (tipo Cs na classificação de Köppen); 

enquanto as ilhas do Grupo Ocidental têm um clima temperado húmido e chuvoso em todas as estações, 

em que as características oceânicas são mais vincadas (tipo Cf). A amenidade é enfatizada pelo facto da 

temperatura média do mês mais quente não ultrapassar os 22ºC, o que conduz a que o Verão seja sempre 

temperado, nas diversas ilhas.
24

 Os meses de Verão, nomeadamente os meses de Julho e Agosto são, no 

entanto, determinantes para a vegetação pela possibilidade de ocorrência de situações de seca. 

     A análise do quadro anterior conduz à constatação que a radiação solar que atinge a superfície das ilhas 

é bastante menor da que se verifica no topo da atmosfera, devido às condições de nebulosidade que as 

caracterizam. O número de horas de sol descoberto - aproximadamente 1600 horas por ano - é baixo em 

relação às horas de sol potenciais, e este valor é ainda menor nas zonas de maior altitude. Os valores mais 

elevados de insolação são obtidos nos meses de Julho e Agosto e os menores nos meses de Novembro, 

Dezembro e Janeiro.
25

 As ilhas mais baixas, particularmente Santa Maria e Graciosa, têm um maior valor de 

insolação já que o efeito da orografia na retenção de massas de ar húmido não se faz sentir com tanta 

intensidade. A diferença da taxa de radiação solar no topo da atmosfera e à superfície das ilhas é importante 
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 AZEVEDO, E. B.(2002), op. cit. p. 361. 
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 Estes valores são referentes à latitude média dos Açores de 38ºN. 
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 Um clima temperado quente caracteriza-se pela amenidade térmica e por apresentar estações de Inverno e Verão bem definidas. As 
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 Um clima chuvoso tem uma precipitação total entre 1000 e 2000 mm.  
24

 Na classificação de Köppen este facto assinala-se pela conjugação da letra b. Fica então subtipo Csb para as ilhas de Leste e subtipo 
Cfb para as ilhas de Oeste.  
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para compreender as características da vegetação natural.  

     A temperatura média anual no litoral é de 17,5ºC e varia regularmente ao longo do ano, no entanto essa 

variação é baixa, no que diz respeito aos valores anuais e diários. As temperaturas médias mensais são 

máximas em Agosto e mínimas em Fevereiro, para todas as ilhas.
26

 A amplitude média anual da variação 

diurna é baixa, próxima dos 5ºC, e os valores médios mensais são sempre superiores a 10ºC.
27

 De entre as 

estações meteorológicas de referência situadas próximo do nível do mar o valor mais baixo de temperatura 

média anual encontra-se na Terceira e o mais alto em Santa Maria.
28

 A temperatura média da água do mar 

varia entre os 15ºC nos meses de Fevereiro e Março e os 23ºC em Agosto e Setembro.
29

 No Inverno a água 

do mar está mais quente que o ar e por isso cede energia ao ar contribuindo para a amenidade do clima. A 

humidade relativa do ar apresenta-se de uma maneira geral alta e sem grandes diferenças ao longo do 

ano, mas durante mais de 60 dias por ano atinge valores superiores a 90% mesmo no litoral. Ao longo de um 

dia assiste-se a uma variação que é inversa à temperatura: de manhã encontra-se perto dos 80% para 

decrescer para os 77% às 15 horas e voltar a aumentar para os 87% à noite.
30

  

     Em termos da precipitação verifica-se que esta é elevada, aumentando muito com a altitude.
31

 A 

precipitação média anual varia entre os diversos grupos, observando-se um aumento de valor do grupo 

oriental para o ocidental o que se repercute na vegetação e consequentemente na paisagem. Com efeito, já 

em 1947 José Agostinho verificava que as condições de humidade do solo eram mais favoráveis à vegetação 

nas ilhas do extremo ocidental do arquipélago do que nas ilhas do extremo oriental.
32

 Janeiro é o mês em 

que a precipitação total é mais elevada para todas as ilhas, e varia entre os 104 mm em Santa Maria e os 

206 mm nas Flores, ao nível do mar. O mês mais seco é Julho, na generalidade das ilhas, com valores de 

precipitação total que não ultrapassam os 18 mm em Santa Maria e os 67 mm nas Flores.
33

 Brito de Azevedo 

refere que “os meses de Setembro a Março concentram 75% do total da precipitação anual (…) [que se 

caracteriza] por alguma irregularidade inter-anual (…). Assim, a períodos de abundância de água podem 

seguir-se secas de algum significado”
34

 já que neste período se concentram também dois terços dos dias em 

que chove.
35

Esta discrepância entre os diversos meses afecta a vegetação na medida em que pode conduzir 

a períodos de carência hídrica estival nas zonas baixas das ilhas, mais secas.
36

 Em altitude a precipitação 

aumenta devido ao feito de barreira produzido pelo relevo. Se ao nível do mar a precipitação média anual se 

situa entre os 700-900 mm aos 1000 metros de altitude pode atingir os 3500 mm
37

 e, nas zonas mais altas 

das ilhas, atingir valores superiores a 4000 mm por ano.
38

 Os episódios de chuva intensa e de curta duração 

são relativamente frequentes e podem surgir em qualquer altura do ano, estão associados à passagem de 

sistemas frontais e podem surgir independentemente da altitude. 

     Nos Açores é possível a ocorrência de neve perto dos 1000 metros de altitude, de modo excepcional, 

entre os meses de Dezembro e Abril.
39

Apenas a montanha do Pico (a partir dos 1500 metros) tem neve 
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durante períodos de tempo relativamente extensos que podem surgir de Setembro a Maio. As geadas não 

são frequentes mas podem ocorrer acima dos 600 metros.
40

 Os nevoeiros são mais frequentes entre Abril e 

Agosto, com um pico máximo no mês de Junho, altura em que são denominados popularmente como 

“nevoeiros de S. João”.
41

 Como consequência dos baixos níveis de insolação e elevada saturação da 

atmosfera em vapor de água os valores de evaporação são baixos, tanto ao nível do solo como da 

vegetação. Estas características climáticas condicionam a vegetação presente.   

       À semelhança da pluviosidade, a velocidade do vento também aumenta do Grupo Oriental para o 

Ocidental. Esta variável atmosférica é normalmente moderada nos meses de Verão e intensa no Inverno. A 

sua velocidade média anual é de 17 Km h
-1

 mas são relativamente frequentes episódios de tempestade onde 

se atingem rajadas de mais de 100 Km h
-1

. A direcção dominante depende das massas de ar que atravessam 

o oceano ao longo das diversas estações do ano mas a circulação geral mais frequente é a proveniente do 

quadrante Oeste (SW, W, NW). É possível afirmar-se que, de uma maneira geral, no Verão predominam os 

ventos de Sudoeste, enquanto no Inverno sopram com mais frequência os ventos provenientes de Norte e 

Oeste que acompanham a evolução do sistema frontal polar e suas depressões.
42

 Os ventos provenientes de 

Sul e Sudoeste surgem acompanhados de massas de ar tropical mais quentes e húmidas, pelo que - ao 

contrário do que é habitual em Portugal continental - as encostas expostas a Sul são mais húmidas do que as 

voltadas a Norte.
43

 A variabilidade da direcção dos ventos diminui com a altitude, mas aumenta a sua 

intensidade.
44

  

    Nas encostas voltadas a Sul há maior probabilidade de precipitação e nebulosidade, maior humidade 

relativa do ar, menor amplitude térmica diária e a temperatura até pode ser mais baixa.
45

 Quando se 

observam as zonas de maior altitude de cada uma destas ilhas, e de entre estas, as vertentes expostas a 

Sul, verifica-se que, mesmo quando a precipitação não ocorre esta se encontra em suspensão permanente - 

sob a forma de nuvens ou nevoeiros - o que constitui uma fonte substancial de água que pode ser 

interceptada pela vegetação e superfícies naturais.
46

 Este fenómeno toma o nome de precipitação horizontal 

e é muito significativo nas encostas quando ocupadas por vegetação arbustiva e arbórea, que captam a água 

por meio da sua folhagem, chegando a ultrapassar os valores da precipitação directa. É entre os meses de 

Abril e Agosto que a componente horizontal tem mais importância para o teor de humidade do solo.
47

 Esta 

componente da precipitação é importante para a recarga dos aquíferos e também para o desenvolvimento de 

determinadas espécies de vegetação natural, como é o caso das plantas do género Sphagnum sp. que 

constituem as turfeiras. 

    Em termos gerais, a distribuição dos elementos climáticos é a esperada para esta zona do Atlântico Norte 

e não difere grandemente de ilha para ilha. No entanto, a precipitação ao nível do mar, a velocidade dos 

ventos e a sua direcção preferencial variam com as diferenças longitudinais, aumentando de Este para 

Oeste. Existem ainda situações diversificadas entre ilhas e mesmo no interior de cada ilha, decorrentes das 

diferenças de altitude, forma e orientação do relevo, estrutura geológica superficial e vegetação. A influência 

das ilhas vizinhas é também importante para explicar as diferenças quanto ao clima local.
48

 No quadro 
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seguinte apresenta-se uma síntese de valores normais do clima para cinco estações em quatro ilhas distintas 

nos grupos Oriental, Central e Ocidental. Para São Miguel apresentam-se dados relativos a duas estações, 

uma localizada a 35 m de altitude e outra a 290 m de altitude. 

 
Quadro 5 - Valores normais do clima para ilhas de diferentes grupos. (temperaturas médias anuais, média das máximas, média das 
mínimas, humidade relativa do ar, insolação e precipitação média anual e máxima diária. Fonte: Instituto de Meteorologia, Açores).  
 

 

     Verifica-se que a altitude conduz a uma diferenciação climática muito marcada, com a temperatura a 

diminuir e a precipitação e humidade relativa a aumentar consideravelmente à medida que se progride para 

as zonas mais altas. No que diz respeito às condições climáticas em zonas de maior altitude Brito de 

Azevedo refere que “a temperatura decresce de forma regular à razão de 0,9ºC por cada 100 metros 

(gradiante adiabático seco) até ser atingida a temperatura do ponto de orvalho a uma altitude que se situa, 

em média, próxima dos 400 metros”.
49

 Assim, é a esta altitude que se atinge frequentemente o ponto de 

saturação em que a humidade atinge os 100%, condensa, e por isso há mais probabilidades de ocorrerem 

neblinas e nevoeiros assim como precipitação de origem orográfica. A partir dos 400 metros a temperatura 

decresce de uma forma menos brusca, cerca de 0,6ºC por cada 100 metros.
50

 Como consequência, a partir 

dos 400 metros de altitude formam-se os denominados “mares de nuvens” que determinam 

consideravelmente a composição da vegetação.  

     A geomorfologia e a fisiografia particulares de cada ilha e de cada lugar condicionam de forma muito 

expressiva o seu clima. As características acidentadas do relevo favorecem o surgimento de uma 

multiplicidade de condições particulares que vão interferir com o regime radiativo - por meio das situações de 

sombra criadas - e com o regime advectivo, já que se formam ventos particulares que por sua vez vão afectar 

as outras variáveis climáticas. De entre os efeitos de vento criados tem particular importância o efeito de 

Föehn,
51

 pelas consequências ao nível climático local, que se traduzem na ocorrência de precipitação de 
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 AZEVEDO, E. B. (2002), op. cit. p. 367. 
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 Idem, ibid. 
51

 O efeito de Föehn consiste num processo termodinâmico que ocorre na baixa atmosfera por influência da orografia. Uma lâmina de ar 
carregada com um determinado nível de humidade que percorre o oceano ao atingir uma ilha montanhosa tem tendência a subir para 
zonas de maior altitude. A subida origina diminuição da pressão e arrefecimento adiabático, sem trocas significativas de calor com o 

Ilhas 

Temp. 

média  

anual (ºC) 

Tem. 

média 

max. 

(ºC) 

Tem. 

média 

min. 

(ºC) 

Humidade 

relativa 

ar (%) 

(9h) 

Insol. 

(%) 

Precip. 

média 

anual  

(mm) 

Precip. 

max. 

diária 

(mm) 

São Miguel 
Ponta Delgada 
35 m de altitude 
(1961-1990) 

17,3 20,4 14,2 84 39 1027,1 103,1 

São Miguel 
Furnas 
290 m de altitude 
(1973-1990) 

15,1 19,0 11,2 90 - 2252,2 180,8 

Terceira 
Angra do Heroísmo 
74 m de altitude 
(1961-1990) 

16,7 19,2 14,2 84 35 1125,6 114,8 

Faial 
Observatório 
60 m de altitude 
(1961-1990) 

17,3 19,7 14,9 80 40 974 120,1 

Flores 
Aeroporto 
34m de altitude 
(1979-1990) 

17,0 19,8 14,2 81 34 1716,1 135,7 
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origem orográfica. Por acção do efeito de Föehn as encostas voltadas a barlavento terão tendência a ser 

mais húmidas e frias, com maior nebulosidade e precipitação do que encostas de sotavento.   

     Brito de Azevedo refere que “a singularidade das condições insulares, bem como a particular sensibilidade 

e grau de dependência dessas regiões aos elementos climáticos, independentemente da respectiva 

abordagem, obrigam a que o seu estudo desça à escala das respectivas implicações no ambiente e 

actividade humana”.
52

 Também José Agostinho referia que apesar de uma relativa homogeneidade climática 

a nível regional “as condições locais […] influem de tal modo no regímen climático normal do arquipélago, 

que não é possível falar de clima dos Açores, com absoluta generalidade”. 
53

 Com efeito, não é só à escala 

do arquipélago ou dos diferentes grupos que o clima destas ilhas deverá ser abordado, uma vez que as 

condições climáticas à escala local, de cada ilha e lugar, são essenciais na preservação do equilíbrio dos 

ecossistemas e da paisagem, especialmente no que diz respeito ao ciclo hidrológico. 

     Numa análise global dos dados de temperatura, precipitação e humidade relativa média anual obtidos 

para as ilhas a partir de um modelo climático para a caracterização do clima insular à escala local 

(denominado modelo CIELO) e apresentados no “Atlas básico dos Açores” e na página da internet do Centro 

de Clima, Meteorologia e Mudança Globais da Universidade dos Açores
 54

  nota-se a relevância no efeito de 

Föehn no clima das ilhas, com as zonas de costa a Norte com condições de temperatura, pluviosidade e 

humidade pelo menos iguais, se não mais confortáveis do que as zonas de costa exposta a Sul. Este facto 

não é desconhecido da população, que no entanto, se instalou preferencialmente a Sul em diversas ilhas 

pelo facto de nestas costas as condições portuárias serem mais favoráveis.
55

  É possível verificar, também, 

que as diferenças climáticas entre as ilhas são pouco acentuadas, se comparadas com outros arquipélagos 

da Macaronésia, como por exemplo o da Madeira, cujo clima varia grandemente entre as ilhas da Madeira e 

Porto Santo.  

     De facto, a especificidade do clima dos Açores é notória mesmo dentro da região Macaronésica. Entre os 

diversos  arquipélagos da Macaronésia as diferenças latitudinais são responsáveis pelo gradiente climático: a 

temperatura aumenta e a pluviosidade diminui à medida que aumenta a latitude, dos Açores para a Madeira, 

desta para as Canárias e depois para Cabo Verde. O arquipélago dos Açores é o menos quente e o mais 

chuvoso e apresenta um padrão climático que é o oposto de Cabo Verde, o mais quente e seco.
56

  Neste 

último o céu está quase sempre limpo, condição rara nos Açores. A diferença climática em os diversos 

arquipélagos é tão patente que Pena refere que “surpreendentemente, a quantidade de precipitação 

registada nas zonas costeiras açorianas é superior à das áreas de maior pluviosidade das Canárias.”
57

 No 

entanto, a maior instabilidade climática que se observa nos Açores conduz a uma dinâmica própria deste 

arquipélago, no âmbito da Macaronésia. No panorama climático à escala global pode-se afirmar que os 

Açores são a região mais afastada do Equador que ainda assim tem uma temperatura média anual de 

17,5ºC, característica de climas temperados. A amenidade climática excepcional é patente tanto no Verão 

como no Inverno, com Verões frescos e Invernos com temperaturas mínimas elevadas.
58

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
ambiente. Este efeito é frequente em zonas de orografia movimentada e ocorre tanto nos Açores como nos restantes arquipélagos da 
Macaronésia. 
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2.2.3. Influência do clima sobre a paisagem: a água como elemento modelador 

 

      A acção do homem sobre o clima à escala global relaciona-se, sobretudo, com o impacto da sua 

actividade na composição da atmosfera e, de uma forma directa ou indirecta, sobre o ciclo hidrológico.
59

 As 

pequenas ilhas oceânicas, limitadas por uma linha litoral que restringe os fluxos de água doce, funcionam 

como sistemas fechados em termos terrestres, dependentes da humidade atmosférica para a manutenção 

dos seus recursos hídricos. Este factor distingue-as das regiões continentais em termos de regime 

hidrológico e da disponibilidade de recursos. A água doce existente encontra-se condicionada pelas 

condições climáticas globais, principalmente pelo regime de pluviosidade e também pelas condições de 

formação e captação de nuvens e nevoeiros. Assim sendo, nas pequenas ilhas o estudo do clima é da maior 

importância para o conhecimento das características da paisagem já que se debruça sobre o único input de 

água doce disponível.
60

  

     A precipitação também tem um papel preponderante como elemento modelador da paisagem, 

conformando linhas de água e permitindo a existência de um relevo ondulado, de marcas e sulcos profundos 

formados pela torrencialidade da passagem da água, e de formas de relevo particulares associadas à erosão 

hídrica.
61

 No “Atlas da água dos Açores” apresenta-se o balanço hidrológico do arquipélago. Neste cálculo 

global, a estimativa da precipitação média anual é de 1930mm, dos quais 1090 mm retornam à atmosfera 

sob a forma de evapotranspiração, 690 mm constituem escoamento superficial arrastando atrás de si 

partículas de solo (erosão) e a restante parte reverte para a recarga dos aquíferos (150mm).
 62

 No entanto, a 

evapotranspiração real média é de 581mm, sendo que a diferença (509mm) se mantém geralmente sob a 

forma de água no seu estado líquido à superfície terrestre.
63

 As ilhas das Flores e S. Jorge, onde se geram 

maiores quantitativos de escoamento superficial por unidade de superfície,
64

 são aquelas onde a erosão 

hídrica se faz sentir com maior intensidade. O escoamento superficial é agravado pela ocorrência de 

pastagens permanentes em vertentes inclinadas, enquanto a infiltração e recarga de aquíferos é potenciada 

pela ocorrência de vegetação natural arbustiva.
65

 A modelação da paisagem encontra-se grandemente 

dependente destes processos, já que o escoamento superficial é responsável pela erosão e por uma boa 

parte das características fisiográficas destas ilhas. 

     As lagoas existentes em diversas ilhas funcionam como reservatórios naturais de água doce. São 

importantes na dinâmica do ciclo hidrológico já que alimentam nascentes e aquíferos e são também 

responsáveis pela existência de algumas linhas de água de regime permanente. Existem 88 lagoas na 

região, que se encontram nas ilhas de S. Miguel, Terceira, Pico, S. Jorge Flores e Corvo. Cerca de 93% do 

volume de água armazenado nestas lagoas encontra-se na ilha de S. Miguel, 5% nas Flores e 2% nas 

restantes ilhas.
66

 As maiores lagoas são as lagoas Azul e Verde, nas Sete Cidades, sendo a Lagoa Azul a 

maior reserva hídrica regional, com aproximadamente metade do volume armazenado de água de toda a 

região.
67

 As lagoas do Pico, localizadas no planalto da Achada, apesar de não possuírem as dimensões nem 

o impacto visual das anteriores, são exemplos representativos da paisagem característica das zonas 

húmidas açorianas que integra tanto as referidas lagoas como charcos, pauis e turfeiras.
68

  No “Atlas da 

Água dos Açores” realça-se a importância da preservação das lagoas, devido ao seu excepcional “valor 
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ambiental, como suportes de vida aquática e reservas estratégicas de água, [assim como ao seu] elevado 

valor cénico, que lhes confere uma grande importância sócio-cultural e turística.”
69

 Estas apresentam, no 

entanto, problemas de eutrofização. No Plano Regional da Água refere-se a relevância ecológica das lagoas 

das Fajãs dos Cubres e de Santo Cristo, em S. Jorge, onde se encontram águas de transição, ou seja águas 

com características intermédias entre águas interiores e águas costeiras.
70

  

      Para que a paisagem se mantenha viável é necessário proteger as zonas mais favoráveis à recarga de 

aquíferos, que nestas ilhas surgem da conjugação de níveis superficiais constituídos por escoadas lávicas 

basálticas recentes, muito fracturadas, intercalados por níveis piroclásticos da mesma natureza que servem 

como base, que se encontram argilizados e por isso impermeáveis.
71

 As zonas de fractura existentes nestas 

escoadas lávicas constituem áreas preferenciais para a infiltração das águas - e consequentemente para a 

recarga de aquíferos - especialmente se estiverem cobertas por vegetação arbustiva natural.
72

 Também as 

áreas onde se encontram descontinuidades litológicas e a intrusão de filões são importantes para a recarga 

dos aquíferos. Estes são, normalmente, muito compartimentados e frequentemente de reduzida dimensão, 

sendo limitados pelo mar o que condiciona muitas vezes a qualidade dos recursos. Além disso, a água reage 

frequentemente com o substrato e com as manifestações secundárias de vulcanismo o que influencia 

negativamente as suas características hidrogeoquímicas.
73

 Assim, é importante proteger os aquíferos de 

melhor qualidade por meio de usos do solo adequados. 

     No “Atlas da Água dos Açores” identificam-se como “maiores pressões existentes sobre os recursos 

hídricos subterrâneos (…) a poluição derivada da actividade agro-pecuária, a salinização de furos que 

captam o sistema aquífero basal e as lacunas na drenagem e tratamento de águas residuais”. 
74

 Também 

nas linhas de água se verifica uma tendência para o agravamento da qualidade da água à medida que se 

progride em direcção à foz, causada tanto por poluição directa (como é o caso da ocorrência de descargas 

de efluentes urbanos e industriais) como por poluição difusa, devido à utilização de produtos químicos 

agrícolas derivados da actividade agro-pecuária. No entanto o maior problema das linhas de água não é a 

qualidade das águas, mas a sua obstrução, tanto por lixos e entulhos como por vegetação invasora, e a 

erosão das suas margens, que impede o adequado funcionamento hídrico e ecológico destas importantes 

linhas estruturadoras da paisagem.  

 

2.2.4. As alterações climáticas e as suas consequências para a paisagem dos Açores 

 

     A projecção das consequências das alterações climáticas em Portugal continental e ilhas encontra-se 

explanada no relatório do projecto SIAM II. A nível global, para além de um aumento da temperatura média 

global, os cenários climáticos futuros indicam uma maior frequência de fenómenos climáticos extremos como 

episódios mais frequentes de precipitação mais intensa e secas mais frequentes e severas.
75

 No relatório do 

projecto SIAM II - e quanto os Açores - apresentam-se os casos de estudo de São Miguel e da Terceira que 

foram trabalhados por meio do modelo CIELO. Para este arquipélago prevê-se uma redistribuição da 

precipitação, com um aumento da precipitação no Inverno compensado pela redução nas outras estações, 

dando origem a uma estação chuvosa mais curta e concentrada no Inverno.
76

 Prevê-se também que o clima 
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nos Açores se possa tornar mais quente cerca de 1-2ºC.
77

 O aumento da precipitação no Inverno será 

compensado pela diminuição na Primavera, Verão e Outono. Esta tendência conduz a que não se esperem 

grandes alterações directas nos componentes do balanço hidrológico, já que “nas condições actuais, os 

eventos de precipitação que originam escoamento superficial ocorrem principalmente na Primavera e Outono 

(…) durante o Inverno o teor de humidade do solo aproxima-se da saturação, tendo como consequência uma 

maior condutividade hidráulica do solo e menores taxas de escoamento superficial.”
78

 É, no entanto, de 

esperar que quando ocorram eventos de precipitação extremos no Inverno, como tempestades, possam ser 

mais frequentes casos de movimentos de massa em encostas instáveis, aumentando um perigo que já é 

bastante frequente nesta região.
79

 

      Os impactos indirectos destes cenários nos ciclos da vegetação e no ciclo hidrológico poderão ser, 

contudo, bastante elevados, uma vez que uma menor precipitação durante a Primavera, Verão e Outono 

poderá influenciar negativamente o crescimento da vegetação - devido à falta de chuvas na Primavera - e por 

isso contribuir para o aumento da erosão quando das primeiras chuvadas de Outono e Inverno, sobre um 

solo nu ou com pouca vegetação. Se a diminuição de pluviosidade na Primavera, Verão e Outono for 

acompanhada pela diminuição da humidade relativa do ar e da formação de nuvens os efeitos poderão ser 

particularmente gravosos para parte da vegetação natural endémica, muito dependente da elevada humidade 

do ar e de uma fraca intensidade luminosa para a preservação dos seus processos fisiológicos.
80

 As 

alterações climáticas poderão ser directamente responsáveis pela perda de biodiversidade, no que diz 

respeito às espécies de vegetação endémica se se verificarem alterações na humidade relativa do ar, regime 

de formação de nuvens e de nevoeiros. Acresce que parte dessa vegetação natural é importante para a 

captação da precipitação horizontal e para a recarga dos aquíferos, como já foi referido anteriormente.  

     O facto da precipitação se concentrar mais no Inverno poderá predispor estes territórios insulares a uma 

maior frequência de episódios de seca, especialmente nas ilhas com menor disponibilidade hídrica 

subterrânea. A ocorrência de períodos de maior seca terá como consequência a existência de dificuldades 

pontuais de abastecimento à população - devido à redução do caudal das ribeiras e, principalmente, à 

descida do nível de água dos aquíferos
81

 - e a menor apetência agrícola. As soluções poderão passar pelo 

armazenamento eficaz da precipitação, tanto em lagoas e reservatórios como em cisternas, e principalmente 

por um adequado ordenamento do território que proteja as zonas com maior capacidade de armazenamento 

de água como os aquíferos (ao nível subterrâneo) mas também as lagoas e as zonas de turfeira. As 

nascentes dos cursos de água e as zonas de recarga dos aquíferos deverão também ser adequadamente 

protegidas.  

     Também no regime de ventos se poderão dar alterações, com consequências na humidade destes e na 

formação de mares de nuvens, importantes para a sobrevivência das florestas laurissilva e de outros 

ecossistemas de altitude. Se se observarem alterações no deslocamento do anticiclone dos Açores durante o 

Verão os mares de nuvens tenderão a deslocar-se também em altitude, com consequências para a 

sobrevivência das formações naturais destes dependentes. Outra consequência importante será o aumento 

do nível da água do mar, com intensificação do processo erosivo, perda de território e salinização dos 

aquíferos. De acordo com as projecções globais o nível médio das águas do mar irá subir até ao fim do 

século XXI entre 0,09 e 0,88m, sendo o mais provável da ordem dos 0,5m,
82

 no entanto para Portugal não 
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existem dados mais concretos. Para os Açores prevê-se um aumento significativo da altura média das ondas 

no Verão, especialmente nos grupos Central e Oriental, e uma invariância ou mesmo diminuição da agitação 

marítima no Inverno.
83

  

     Para as populações as consequências directas poderão ser uma diminuição do conforto bioclimático e das 

condições de segurança. No Verão, o aumento da temperatura poderá conduzir a situações de desconforto, 

devido à simultaneidade com elevadas percentagens de humidade relativa do ar. No Inverno, o aumento da 

intensidade da precipitação poderá conduzir a riscos de movimentos de massa nas encostas. As 

tempestades tropicais poderão também ser mais frequentes e intensas nestas latitudes.
84

 Caso a capacidade 

de armazenamento de água não seja assegurada, tanto ao nível da preservação dos aquíferos como ao nível 

superficial, a diminuta superfície das ilhas e o seu isolamento poderá conduzir a dificuldades de subsistência, 

quanto ao consumo directo da água e às necessidades para a agricultura e pecuária.  

     Num estudo efectuado sobre a percepção do risco sobre as alterações climáticas na Terceira
85

 conclui-se 

que a população revela valores de preocupação elevados quanto ao tema, assinalando-se que esta tem a 

percepção que as alterações climáticas comportam riscos catastróficos, muito ameaçadores e de exposição 

involuntária.
86

 Segundo os inquéritos realizados a população considera-as um risco novo mas conhecido pela 

ciência, com efeitos visíveis, tendencialmente previsíveis e controláveis.
87

 Verifica-se, no entanto, alguma 

necessidade de informação e clarificação de conceitos, assim como de responsabilização individual e 

colectiva
88

 que conduza à alteração de comportamentos.  

     Em 1944 José Agostinho referia que “os Açores serão sempre um ponto de importância primacial nos 

estudos meteorológicos e geofísicos mundiais”.
89

  Actualmente, com a necessidade de calibração e validação 

de modelos climáticos que permitam a previsão de cenários face às alterações climáticas previstas, estas 

ilhas voltam a poder ser um valioso ponto de referência no panorama meteorológico do planeta.
90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
83

 SANTOS, F.D.; MIRANDA, P. op. cit. p. 199.  
84

 AZEVEDO, B. cit por DUARTE, L. - “Alterações climáticas já se fazem sentir nos Açores”. “Correio dos Açores”. (16 de Setembro de 
2007) p.23. 
85
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2.3. Componentes bióticas 

 

     Nesta fase da investigação focam-se aspectos relativos à vegetação presente nas ilhas e à sua 

biodiversidade. Expõem-se o isolamento biogreográfico do arquipélago e as diversas hipóteses de 

colonização avançadas pelos investigadores da área, que são importantes para explicar determinadas 

características identitárias da vegetação e paisagem dos Açores. A vegetação natural das ilhas encontra-se 

distribuída em comunidades específicas, cuja composição é função dos factores fisiográficos e climáticos 

presentes, estes aspectos são também analisados. Para além da vegetação natural - que surge nas áreas 

protegidas - e que seria a flora presente nas ilhas antes da ocupação humana, analisa-se a biodiversidade 

actual e o impacto da introdução de novas espécies, tanto de flora como de fauna, por parte do homem.  

     

2.3.1. Vegetação natural e isolamento biogeográfico 

 
     A Macaronésia começou por ser, no século XIX, um conceito geográfico de aplicação aos arquipélagos da 

Madeira e Canárias.
1
 O termo proveniente do grego que significa “ilhas dos abençoados” ou “ilhas dos 

afortunados”
2
 era usado para designar os arquipélagos que compartilhavam a localização geográfica atlântica 

oriental e uma história em paralelo caracterizada, pelo menos nos tempos modernos, pela ocupação por 

parte de povos europeus provenientes da Península Ibérica.
3
 Eram também determinadas características 

físicas como a origem vulcânica, a geomorfologia acidentada, a amenidade climática (se comparada com o 

clima africano) e acima de tudo a singularidade da vegetação que conferiam unidade ao conjunto e 

conduziam que estas ilhas se integrassem no arquétipo de ilhas paradisíacas do Atlântico. O conceito de 

Macaronésia é recuperado no século XX pela biogeografia para designar o território biogeográfico atlântico 

que integra estes dois arquipélagos mas também os arquipélagos dos Açores e Cabo Verde, apesar de o 

primeiro possuir características marcadamente oceânicas e o segundo características tropicais que os 

demarcam dos anteriores. Assim, o conjunto das ilhas da Macaronésia pode ser perspectivado como um 

grupo de arquipélagos que permitem uma conexão entre a Europa, África e até certo ponto a América, pela 

presença de espécies daí provenientes.
4
 

     Os limites da região biogeográfica comummente designada por Macaronésia continuam em discussão, 

com autores a pôr em causa a inclusão de Cabo Verde e outros que alargam a região para a costa 

marroquina próxima das Canárias, rica em espécies de vegetação presentes nesse arquipélago e também à 

costa portuguesa. Existem ainda autores que, partindo da análise comparativa da vegetação dos 

arquipélagos dos Açores, Madeira e Canárias, registam uma menor semelhança global entre as respectivas 

floras do que aquela que é tradicionalmente assumida, especialmente no que diz respeito à sua organização 

em andares bioclimáticos.
5
 No entanto o conceito continua a ser útil e usado no campo da biogeografia para 

designar este conjunto de territórios atlânticos - Madeira, Canárias, Açores e Cabo Verde - cuja paisagem foi 

moldada pelo isolamento até à descoberta pelo homem e que devido às suas características climáticas 

mantém relíquias vivas da vegetação subtropical da era Terciária.  

                                                      
1
 DIAS, E. et al -  “ O elemento insular na estruturação das florestas da Macaronésia” in SILVA, J.S. (coord.) “Açores e Madeira: a 

floresta das ilhas” Lisboa: Edição Público, Comunicação social SA e Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 2007. 
Colecção Árvores e Florestas de Portugal vol. 6.  p. 23. 
2
 Proveniente do termos gregos “makaron” que significa abençoado e “nesoi” que significa ilha, este conceito designava, na Gréc ia 

clássica, o paraíso ou morada final dos heróis do mito.   
3
 PASCUAL, M.S. - “El medio físico de Gran Canaria” in DELGADO, O.R.(ed.) “Apuntes sobre flora y vegetación de Gran Canaria” Gran 

Canaria: Cabildo de Gran Canaria, 2003. p. 15. 
4
 SJÖGREN, E. - “Aspects of the biogeography of Macaronesia from a botanical point of view”. “Arquipélago: life and marine sciences”. 

Supplement 2 (Part A) (2000) p.2. 
5
 CAPELO, J. et al  - “Aspectos da diferenciação fitocenótica e biogeográfica da vegetação autóctene dos arquipélagos atlânticos dos 

Açores, Madeira e Canárias” in DIAS, E. (ed.) - “VI encontro ALFA de fitossociologia: biodiversidade, vegetação e instrumentos de 
conservação” (livro de resumos). Angra do Heroísmo: Universidade dos Açores, 2006. p. 28.  
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     A elevada biodiversidade vegetal da Madeira e Canárias, em que surgem formações florestais complexas 

e espécies de vegetação reliquiais em latitudes onde se esperariam formações desérticas ou pré-deserticas, 

junto ao deserto do Sahara, deve-se ao isolamento e ao efeito de oceanidade, com o mar a proporcionar a 

humidade necessária para que florestas temperadas húmidas se desenvolvam. Aqui, o distanciamento dos 

continentes, o regime de ventos e a altitude ditam o surgimento de uma forte componente de oceanidade, 

que a vegetação interpreta como sendo tropicalidade.
6
 As ilhas que integram a Macaronésia nunca estiveram 

ligadas a continentes tendo surgido por meio de fenómenos vulcânicos mais ou menos longínquos no 

tempo.
7
 Assim, para que a vida aqui chegasse todos os seres vivos encontrados à data da descoberta – 

plantas, insectos e animais – tiveram de percorrer longas distâncias, a partir dos continentes ou de outras 

ilhas para se instalar. De um modo geral a flora da Macaronésia é bastante antiga e mesmo as espécies não 

endémicas apresentam, em muitos casos, uma natureza reliquial.
8
 

     Foi à 100 milhões de anos, ainda no Cretácico, que o oceano Atlântico se começou a formar pela 

separação entre as massas continentais que iriam dar origem às actuais América do Sul e África. Por esta 

altura terminava um período glaciar e iniciava-se um outro de maior amenidade climática no planeta. Na Era 

Terciária, iniciada acerca de 65 milhões de anos, tinha-se instalado um clima subtropical húmido nas actuais 

Europa e América do Norte, a que correspondiam formações vegetais do tipo laurissilva.
9
 Estas formações 

ter-se-ão extinguido ou tornado residuais nas zonas continentais devido a posteriores alterações climáticas 

mas mantiveram-se nos arquipélagos que entretanto surgiram por fenómenos de vulcanismo, devido ao clima 

ameno de que os territórios insulares usufruíam. De entre estes destacam-se a Madeira e as Canárias mas 

também outros que entretanto imergiram, actuais baixios, como Josefine, Gorringe, Ampére, Ormonde, 

Siene,
10

 que poderão ter funcionado como um rosário de ilhas e permitiram uma mais facilitada dispersão de 

vida até aos arquipélagos mais isolados e que surgiram posteriormente, como os Açores.
11

  

     É importante referir que as rochas mais antigas conhecidas nos Açores, em Santa Maria, datam de 8.12 

milhões de anos, altura em que vegetação laurissilva já se encontrava extinta em grande parte do continente 

europeu, pelo que as relíquias vegetais que entretanto aí chegaram terão tido como única fonte os 

arquipélagos mais próximos, e por isso apenas as que tiveram condições de aí sobreviver e de se propagar 

eficientemente para territórios mais longínquos chegaram aos Açores.
12

 Este facto poderá ser uma das 

causas da relativa pobreza florística dos Açores, se comparado com os arquipélagos da Madeira e das 

Canárias.
13

  

     A colonização por meio de rosários de ilhas, ou stepping stones, é referenciada como um dos modos mais 

habituais e eficientes de colonização de novos territórios insulares por Robert MacArthur e Edward Wilson na 

sua “Teoria biogeográfica das ilhas”. Estes autores abordam também a importância dos diferentes modos de 

dispersão de propágulos, constatando que algumas plantas são habitualmente transportadas pelo vento, 

correntes marítimas e aves
14

 mas que uma outra - grande - parte das plantas e insectos são mais facilmente 

transportáveis em “jangadas” naturais arrancadas a outras ilhas ou aos continentes durante grandes 

                                                      
6
 DIAS, E. et al (2007)  op. cit. p. 40. 

7
 As únicas para as quais se admite a possibilidade de uma origem tectónica são Lanzarote e Fuerteventura, pertencentes ao 

arquipélago das Canárias. BRAMWELL, D.; BRAMWELL, Z. - “Flores silvestres de las Islas Canarias”. Madrid: Editorial Rueda S.L., 
2001. p. 19 
8
 SJÖGREN, E. (2000) op. cit. p. 3. 

9
 DIAS, E. - “Flora e vegetação endémica da ilha Terceira”. Angra do Heroísmo: Universidade dos Açores, 1989.Provas de aptidão 

pedagógica. p. 32. 
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 DIAS, E. et al (2007)  op. cit. p. 17. 
11

 DIAS, E. (1989) op. cit.  p. 33.  
12

 Idem, ibid.  
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 BORGES, P. et al - “Descrição da biodiversidade terrestre dos Açores” in   BORGES, P. et al (eds.)“Listagem da fauna e flora 
terrestres dos Açores / A list of terrestrial fauna (Mollusca e Arthropoda) and flora ( Bryophyta, Pteridophyta and Spermatophyta) from the 
Azores”. Horta Angra do Heroísmo e Ponta Delgada: Direcção Regional do Ambiente e do Mar e Universidade dos Açores, 2005b. p. 47.  
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 MAC ARTHUR, R.; WILSON, E. - “The theory of island biogeography”. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1967.  p 
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tempestades,
15

 já que deste modo podem percorrer grandes distâncias em curtos espaços de tempo 

mantendo a sua viabilidade até chegar a ilhas mais distantes. O isolamento da fonte inicial dos propágulos e 

a pequena dimensão das ilhas são, para estes autores, alguns dos factores identificados como mais 

importantes para a diminuta biodiversidade das ilhas oceânicas.
16

 

     Quando se refere ao modo de colonização das ilhas dos Açores, Eduardo Dias aplica o conceito de dupla 

insularidade, que se traduz na insularidade relativa não só ao continente como também em relação aos 

outros arquipélagos de onde a flora é proveniente, numa fase intermédia.
17

 Para este autor a distância de 

1430 km que separa S. Miguel de Lisboa poderia estar reduzida a cerca de 1/3 pelo complexo de 

arquipélagos Josefine-Ampére-Madeira,
18

 ou seja, para cerca de 500 Km. A dispersão de sementes 

directamente pelo vento e pelo mar geralmente só é eficaz para distâncias até 300 km
19

 mas uma distância 

de cerca de 500 km seria exequível para a dispersão de sementes transportadas pelas aves.
20

  Assim, as 

aves poderão ter sido um dos meios preferenciais de chegada de sementes de vegetação aos Açores, a 

partir de outros arquipélagos entretanto desaparecidos.
21

 Algumas espécies de pteridófitos deverão ter 

chegado directamente através do vento, já que os seus esporos têm larga dispersão, mas existem diversas 

outras espécies cujo modo de dispersão habitual não se coaduna com nenhuma destas formas, pelo que a 

hipótese mais plausível será que tenham chegado por meio das já referidas “jangadas” naturais. As grandes 

tempestades são, assim, uma forma da natureza se expandir e de se propagar para outros territórios 

permitindo a viagem de sementes de plantas, mas também de pequenos moluscos e artrópodes.
22

   

          Assim, o modo como um território tão isolado como os Açores foi colonizado ainda não se encontra 

totalmente esclarecido, mas no entanto as hipóteses de dispersão por meio de um rosário de ilhas e o 

transporte dos propágulos por parte de aves (para uma parte das espécies de plantas), do vento (no caso 

dos pteridófitos) e de jangadas naturais (para algumas plantas e outros seres vivos como os invertebrados) 

são as mais plausíveis, face aos conhecimentos actualmente disponíveis. Quanto à hipótese de dispersão 

através do vento e de jangadas há, no entanto, uma aparente incongruência no facto dos ventos mais fortes 

provirem, actualmente de Oeste e Sul e dos seres vivos deste arquipélago terem tido a sua origem 

predominantemente em ilhas localizadas a Leste ou nas zonas continentais europeias. Este facto poderá ser 

explicado pela maior distância do continente americano mas também pela hipótese dos ventos poderem ter 

soprado preferencialmente de outros quadrantes em épocas mais recuadas. Ainda outra hipótese é que a 

chegada de alguns colonizadores poderá ter sido consequência de tempestades de areia provenientes do 

Sahara.
23

  

     Nestas ilhas encontram-se paleoendemismos (endemismos que apenas ocorrem nas ilhas porque se 

extinguiram nas áreas de proveniência originais) mas também neoendemismos, que são espécies formadas 

de novo por especiação a partir de propágulos que chegaram às ilhas.
24

 Os neoendemismos são o resultado 

de uma evolução local depois de uma colonização relativamente recente tendo parte deles sido confirmados 

por recentes estudos moleculares em plantas.
25

 A presença de paleoendemismos é menos frequente uma 

vez que estes são mais habituais em ilhas muito antigas, como Madagáscar e a Nova Zelândia.
26

 No entanto, 
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os paleoendemismos presentes neste arquipélago são estruturantes dos ecossistemas, como é o caso dos 

géneros florísticos Morella, Picconia, Laurus, Ilex e Prunus.
27

 

     Após a colonização os processos envolvidos dependem da capacidade da vida se adaptar aos novos 

territórios. Ainda no processo inicial de instalação é a produtividade dos organismos e das espécies que dita 

o seu sucesso, mas a partir de um determinado nível de competição e complexidade do ecossistema é a 

eficiência dos organismos que contribui para a sua permanência. As espécies presentes nas ilhas deverão 

ser aquelas que, tendo conseguido alcançar estes novos territórios, tiveram capacidade de se reproduzir e se 

foram integrando eficazmente neles por meio da sua maior eficiência.
28

 Devido ao isolamento do arquipélago 

açoriano e à reduzida dimensão das suas ilhas o número de espécies que foi capaz de chegar, instalar-se e 

colonizar foi bastante reduzido, comparativamente aos outros arquipélagos da Macaronésia. Como 

consequência algumas espécies tornaram-se capazes de se instalar numa grande diversidade de habitats: a 

sua amplitude ecológica é bastante vasta e elas são capazes de suportar condições ambientais bastante 

distintas, desde a linha de costa até a zonas montanhosas, como é o caso da urze (Erica azorica) e do cedro 

(Juniperus brevifolia). Estas são espécies pioneiras que contudo também se podem encontrar em 

comunidades maduras. 

     Não são apenas factores como o isolamento ou a área da ilha que determinam a biodiversidade mas 

também a história geológica de cada ilha e parte do seu território.
29

 Nas zonas geologicamente mais recentes 

é ainda a produtividade da vegetação endémica que está a ser privilegiada em detrimento da eficiência. Nas 

mais antigas e em que os diversos factores ecológicos permitem a existência de uma paisagem mais estável 

a dinâmica da vegetação pôde refinar-se: aqui já se observa a procura pela eficiência, tanto em termos de 

estratégias de sobrevivência como de reprodução. No entanto existem evidências que os ecossistemas dos 

Açores se encontram ainda no estado de não-equilíbrio.
30

  

 

2.3.2. Modelos de colonização biológica das diversas regiões da Macaronésia e 

singularidade do caso açoriano 

 

     Apesar da amenidade climática característica dos territórios insulares ter permitido a sobrevivência de 

flora subtropical nos diversos arquipélagos da Macaronésia, o clima é paradoxalmente um dos factores que 

mais contribui para a diferenciação da vegetação entre estes. Assim, o arquipélago em que a flora associada 

às florestas temperadas-húmidas do Terciário tem maior expressão e se encontra mais bem preservada é a 

Madeira, em que a flora dominante corresponde à floresta paleosubtropical húmida mediterrânica e 

africana.
31

 Nas zonas mais altas da Madeira encontra-se um tipo de vegetação reliquial de características 

mais ombrófilas, associada a zonas de abundância de nuvens e nevoeiros, de onde deverá provir a 

vegetação laurissilva açoriana.
32

 Por outro lado, nas zonas de menor altitude a vegetação da Madeira 

assemelha-se à das Canárias: é uma vegetação adaptada a condições de maior secura, de características 

afro-xerófitas, ligada ao trilho saharo-índico.
33

  

    Com efeito, nem toda a vegetação reliquial do Terciário tem o aspecto sempreverde e as características 

luxuriantes que se associam à vegetação endémica dos Açores e da Madeira. Existe uma componente de 

vegetação reliquial xérica e semi-desértica que encontra o seu máximo de diversidade florística na vegetação 

das Canárias e que se prolonga para Sul, para o arquipélago de Cabo Verde, que assim se integra 

biogeográficamente na região Macaronésia. Existem então três fontes de onde é proveniente a vegetação 
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reliquial: o elemento húmido mediterrânico Terciário, actualmente dominante na Madeira e com presença 

nas zonas mais altas das Canárias e nas zonas baixas e de média altitude dos Açores;
34

 o elemento 

ombrófilo Terciário, da floresta de nuvens, actualmente dominante nos Açores e que surge nas partes mais 

altas da Madeira;
35

 e o elemento xérico e semi-desértico Terciário, que domina na actualidade nas Canárias, 

e também se encontra nas zonas mais baixas da Madeira, dos Açores e em Cabo Verde.
36

   

     No interior do arquipélago dos Açores os processos de dispersão de vida não se encontram ainda 

esclarecidos. A importância de distúrbios relacionados com a actividade vulcânica catastrófica, a presença de 

múltiplas ilhas, algumas delas entretanto submersas, e de múltiplas vias de colonização não permite o 

esclarecimento destes processos de forma definitiva. Assim, a tese de que esta poderá ter partido 

originalmente da ilha mais antiga, Santa Maria, para as restantes à medida que estas foram emergindo pode 

não se adequar à complexidade dos processos envolvidos. Entretanto poder-se-ão ter dado também 

processos que envolvem a colonização retroactiva das mais recentemente atingidas por distúrbios para as 

mais antigas. A altura do último evento destruidor em larga escala é muito importante para entender as 

relações entre as respectivas floras das diversas ilhas.
37

 

     Quanto à laurissilva húmida 
38

  propriamente dita caracteriza-se por se encontrar adaptada a condições 

de clima subtropical a temperado húmido: Invernos bastante húmidos mas sem geada ou neve e Verões sem 

stress hídrico e com nebulosidade. As condições de amenidade e humidade que estas formações requerem 

são bastante raras na actualidade, pelo que surgem em zonas restritas da Terra, sempre associadas a 

grandes massas oceânicas próximas de regiões temperadas: na Macaronésia mas também nas ilhas e na 

costa da China e do Japão, Austrália e Nova Zelândia, Chile e Califórnia, Argentina e Brasil.
39

  

     Na Macaronésia as condições requeridas pela laurissilva húmida encontram-se em algumas zonas de 

maior altitude do arquipélago das Canárias, e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Nas Canárias a 

laurissilva húmida surge em zonas de maior altitude junto ao mar de nuvens, normalmente entre os 400 e os 

1500 metros, nas encostas viradas a Norte, expostas aos ventos alísios das ilhas mais ocidentais.
40

 Na 

Madeira surge potencialmente em 60% do território, especialmente nas vertentes Norte da ilha da Madeira 

mais expostas aos ventos húmidos.
41

 Encontra-se sobretudo entre os 450 e 1450 metros de altitude, mas 

pode descer aos 300 metros na costa Norte.
42

 Na costa Sul da ilha, mais descoberta de nuvens, surge 

apenas em zonas de maior altitude e nas zonas mais baixas dá lugar a outro tipo de vegetação mais xérica. 

A laurissilva da Madeira encontra-se classificada como Património Mundial pela UNESCO, pela sua 

relevância como relíquia da vegetação da Era Terciária, pela dimensão da mancha de vegetação existente e 

pelo seu interesse para a preservação da biodiversidade.
43

A laurissilva da Madeira é considerada em termos 
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europeus “o ponto de maior concentração da flora terciária associada às florestas temperadas-húmidas do 

Terciário, de onde derivou parte ou o todo desta flora para as Canárias e para os Açores.”
44

  

     Nos Açores a laurissilva poder-se-ia encontrar a partir dos 30 metros de altitude e a húmida surge 

principalmente a partir dos 400 metros em zonas em que as condições de humidade e abrigo dos ventos o 

permitem, já que as formações mais baixas desapareceram em virtude da acção humana.
45

 Encontra-se até 

aos 700 metros, grosso modo, onde a passagem para as condições de montanha faz surgir outras 

comunidades vegetais.
46

 Neste arquipélago apenas uma espécie se enquadra na família das Lauráceas (o 

louro-da-terra (Laurus azorica)) enquanto na Madeira existem quatro espécies desta família.
47

 No entanto, 

para além do louro existem nos Açores outras espécies que compartilham algumas características 

fisiológicas recorrentemente associadas à laurissilva como a gingeira-brava (Prunus lusitanica ssp. azorica) e 

o sanguinho (Frangula azorica). Mas se a Madeira e Canárias associam esta flora a elementos mais 

mediterrânicos (também eles de origem Terciária) nos Açores as espécies da laurissilva encontram-se 

ligadas a elementos euro-siberianos como o azevinho (Ilex perado ssp. azorica), a uva-da-serra (Vaccinium 

cylindraceum) e o teixo (Taxus baccata).
48

 Numa situação clímax a diversidade da floresta laurissilva 

açoriana é bastante elevada, com diversas espécies atingindo entre os 10 e os 20 metros de altura e um 

considerável número de endemismos.
49

 

      As espécies arbóreas da laurissilva são geralmente espécies de folha persistente, de média a grande 

dimensão - geralmente mais largas do que as folhas das florestas temperadas - glabras ou subglabas, 

espessas e com uma cutícula rija que lhes confere um aspecto coriáceo.
50

 São folhas que expressam a 

adaptação a situações de clima temperado húmido, com ausência de períodos com défice hídrico, já que o 

controlo estomático é bastante deficiente, especialmente no que diz respeito à transpiração e secura devida 

ao vento.
51

 A sua tonalidade verde escura e a largura característica devem-se ao facto de se encontrarem 

adaptadas a zonas de grande nebulosidade, e consequentemente pouca intensidade de radiação solar. O 

aspecto coriáceo confere-lhes uma maior resistência ao frio em zonas de altitude mas são espécies que têm 

o seu ciclo vegetativo geralmente acima do ponto de congelação.
52

 O facto de não se encontrarem sujeitas a 

geadas frequentes permitiu-lhes direccionar a energia disponível para obter uma maior eficiência 

fotossintética e crescimento, originando plantas habitualmente maiores com folhas também maiores, mais 

leves e finas.
53

  As flores destas plantas perderam as suas cores mais intensas e diminuíram de tamanho, 

adaptando-se muitas vezes a insectos generalistas como modo de aumentar a eficiência de polinização.
54

 

Também os frutos perderam capacidade de dispersão a longas distâncias de modo a que o vento não os 

arraste para fora das ilhas.
55

 Algumas espécies caracterizam-se por um “carácter lenhoso insular”
56

 o que 

significa que assumem um aspecto lenhoso em géneros que são habitualmente herbáceos nas zonas 
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continentais. Este facto verifica-se especialmente em neoendemismos e deverá estar relacionado com a 

pressão sobre as plantas colonizadoras para evoluir.
57

  

     A vegetação natural dos Açores tem uma fraca biodiversidade, o número de taxa existentes é baixo se 

comparado com os arquipélagos da Madeira e das Canárias,
58

 mas existem espécies endémicas que só 

neste arquipélago se encontram. A baixa biodiversidade dos Açores é ditada pela sua marcada insularidade, 

já que apenas as plantas com propágulos suficientemente eficientes tiveram capacidade de percorrer longas 

distâncias para se instalarem numa zona tão remota do oceano, e destas só as que se encontravam 

adaptadas às condições de solo, climáticas e bióticas particulares se puderam instalar como população. A 

presença de ecossistemas pouco estruturados e por vezes ainda em estado de não-equilíbrio deverá 

relacionar-se com a marcada insularidade mas também com a juventude do arquipélago, face aos restantes. 

Assim, a insularidade, a idade geológica reduzida e a ainda menor idade de biocolonização;
59

 o facto das 

fontes de colonização derivarem já de outros territórios insulares, e as particularidades de um clima mais 

temperado do que os arquipélagos de onde as espécies são provenientes conduziram a uma 

homogeneidade da vegetação natural, pouco diversa em termos de espécies mas contudo com uma grande 

afinidade com os territórios onde se encontra. Para Eduardo Dias os efeitos directos destas condicionantes 

traduzem-se, em termos ecológicos, em diversas consequências para as espécies das quais se destacam: 

uma baixa taxa de colonizações e de sucessos colonizativos; uma baixa biodiversidade e existência de 

poucas espécies; um fraco ajustamento e pouca definição de estratégias adaptativas; a diminuição da 

capacidade de dispersão das espécies e aumento da auto-fecundação; e a presença de nichos ecológicos 

muito amplos.
60

 

     Também ao nível das comunidades se observa o efeito da insularidade, que se traduz numa simplificação 

das comunidades que é mais patente quando estas se encontram em condições de stress, ao contrário do 

que acontece em ecossistemas mais evoluídos onde nestas situações surgem espécies mais 

especializadas.
61

 A simplificação das comunidades e a prevalência da reprodução vegetativa em detrimento 

da reprodução sexuada, conduz a um certo empobrecimento e fragilidade das populações que deste modo 

ficam mais vulneráveis à penetração de espécies exóticas invasoras.
62

 De facto, uma maior diversidade 

florística conduz, potencialmente, a uma maior capacidade de adaptação à perturbação devido à existência 

de espécies de estratégia oportunista-colonizadora. Se nos Açores esta diversidade é limitada e as áreas 

perturbadas são colonizadas a partir do banco de sementes do solo e das áreas limítrofes, então existem 

fases em que os ecossistemas se encontram mais fragilizados e a penetração de exóticas é facilitada. 

Também Rui Elias refere que “os efeitos da insularidade reflectem-se (principalmente em ilhas oceânicas 

extremamente isoladas) na pobreza e desarmonia da flora natural e na diminuição da competição inter-

específica.”
63

A diminuta competição entre as diversas espécies não permite que esta seja o factor de 

evolução, como é frequente numa situação próxima do equilíbrio, pelo que são por vezes os distúrbios que 

conduzem essa evolução.
64

 

     A paisagem decorrente é caracterizada por um mosaico onde se encontram manchas de vegetação 

natural relativamente isoladas, separadas por manchas ou por uma matriz de espécies introduzidas, algumas 
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com carácter invasor. Quando os factores ecológicos presentes nas manchas de vegetação natural se 

alteram estas são bastante afectadas e podem mesmo desaparecer, uma vez que não existem espécies de 

estratégia oportunista-colonizadora que ocupem os nichos ecológicos entretanto criados, nem o recurso a 

uma alternância de comunidades, no sentido tradicional do termo.
65

 Verifica-se, então, a presença de uma 

“dinâmica de patch”
66

 em diversas comunidades naturais da paisagem e por isso a estabilidade das 

condições ecológicas (em termos de fisiografia, solo, presença de vegetação que proteja dos ventos, mas 

também em termos de acessibilidades humanas) é importante para a preservação das manchas de 

vegetação natural existente. No entanto, ao mesmo tempo que para umas espécies a estabilidade é 

importante, para outras é o distúrbio que acelera os processos de regeneração. A estratégia de algumas 

comunidades para se perpetuarem pode envolver a presença frequente de distúrbios - tempestades e ventos 

fortes, erupções vulcânicas, derrocadas e movimentos de massa - que favorecem a formação de clareiras em 

comunidades mais antigas, bastante densas e com pouca capacidade de renovação.
67

  

     Uma estratégia usada pela natureza para a colonização de zonas geologicamente recentes corresponde à 

adição progressiva no tempo das espécies de comunidades maduras iniciando-se pelas mais tolerantes.
68

 

Este processo denomina-se efeito telescópico e é referido para o cedro (Juniperus brevifolia) em zonas de 

lavas recentes, onde surgem espécies características de comunidades maduras logo nas primeiras fases de 

colonização.
69

 O processo é marcado principalmente pelo aumento da biomassa e complexidade estrutural 

da vegetação ocorrendo poucas mudanças ao nível da sucessão de espécies.
70

 Permite uma colonização 

rápida - sem perca de tempo de alternâncias de comunidades - e a formação de florestas maduras em pouco 

tempo, em cerca de 300-400 anos.
71

 Esta estratégia de colonização encontra-se dependente de um processo 

inicial de erosão e adoçamento da fisiografia.
72

 Assim, em campos de lava recentes o primeiro papel 

pertence à água e ao vento, para só depois a vida se poder instalar.
 73

 O corte da vegetação nestas zonas 

tem um efeito nefasto uma vez que a pluviosidade vai fazer remover a fina camada de matéria orgânica 

acumulada durante os tempos e a colonização tem de começar de novo. 
74

 

      Eduardo Dias refere dois tipos de estratégias fundamentais de colonização que permitiram o povoamento 

vegetal deste arquipélago: numa primeira fase as espécies de maior sucesso foram aquelas que 

apresentaram boa capacidade de adaptação a substratos recentes e solos incipientes; no entanto estas 

espécies não têm grande capacidade competitiva e não se conseguem adaptar a solo mais evoluídos, pelo 

que actualmente apenas se encontram em habitats marginais ou de fronteira, como as escarpas abrigadas, 

caldeiras, margens de linhas de água e caminhos. São denominadas espécies de estratégia primária de 

que são exemplos a Euphorbia stygiana ssp. stygiana e o Ranunculus cortusifolius, que surgem geralmente 

acompanhadas por Festuca jubata.
75

 À medida que as condições do meio se foram tornando mais evoluídas 

as espécies com maior capacidade competitiva e adaptadas a solos mais evoluídos foram ganhando 

vantagem, e são estas as que se encontram em comunidades estabelecidas, sejam elas comunidades 

florestais, matos ou prados. Estas últimas denominam-se espécies de estratégia secundária e são aquelas 

que actualmente se encontram com maior frequência, como o cedro-do-mato (Juniperus brevifolia) e o louro 
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(Laurus azorica).
76

 Para que o conjunto da flora seja preservado em toda a sua biodiversidade será 

necessário ter em conta habitats completamente distintos - zonas marginais como encostas escarpadas, 

ravinas e caldeiras mas também manchas de vegetação natural mais extensas e maduras - para que se que 

preservem espécies tanto de estratégia primária como secundária.  

       Segundo Sunding a singularidade da vegetação dos Açores assenta no seu carácter de relíquia Terciária 

e na sua elevada atlanticidade.
77

 De entre os territórios da Macaronésia aquele que mais afastado se 

encontra dos continentes, e numa localização mais a Norte, é o arquipélago dos Açores, daí provindo a sua 

atlanticidade. Para além de preservadas das glaciações as ilhas açorianas foram também preservadas, até 

há cerca de 580 anos atrás, das alterações que provém do estabelecimento da civilização humana. Estes 

dois factores conduzem a que, segundo Sjögren, aqui se possa verdadeiramente falar de “vegetação 

natural”,
78

 ao contrário do que se passa nos territórios continentais e mesmo em outras ilhas onde os efeitos 

das alterações do homem na composição da vegetação e na paisagem se fazem sentir há largas centenas 

ou milhares de anos.  

 

2.3.3. Factores determinantes na distribuição da vegetação natural 

 

     A altitude foi considerada, durante bastante tempo, o factor principal para a distribuição da vegetação 

natural neste arquipélago. Na “Flora Azorica” Seubert apresenta, em 1844, uma proposta de distribuição 

vertical da vegetação segundo a altitude, definindo cinco níveis distintos, o primeiro correspondendo a uma 

região basal geralmente cultivada e o quinto correspondente a uma zona de cume exclusivo das regiões mais 

altas do Pico.
79

 Outros estudos da época mantiveram o mesmo modelo de distribuição da vegetação em 

função da altitude mas incidiam quase sempre sobre o Pico e tinham pouca aplicação nas outras ilhas. 

Guppy descreve em 1917 a vegetação apresentando um zonamento altitudinal mas assinala já o carácter 

indiferente de diversas espécies à altitude.
80

 Descreve pela primeira vez os bosques de faia (Morella faya) e 

de cedro (Juniperus brevifolia) e aponta a existência de outras espécies arbóreas importantes na vegetação 

natural endémica para além do louro (Laurus azorica).
81

 Ao longo do século XX foi-se verificando que a 

distribuição da vegetação em função da altitude não é tão marcada nos Açores como nos restantes 

arquipélagos da Macaronésia, provavelmente devido à complexidade do relevo ainda muito recente, 

movimentado e pouco estratificado.  

     No que diz respeito à distribuição da vegetação natural Sjögren refere a importância das componentes 

climáticas - nomeadamente a pluviosidade - na definição das espécies dominantes das diversas 

comunidades de plantas. Para este autor a vegetação dos Açores é geralmente uniforme em todas as ilhas, 

tanto ao nível da zona costeira como em altitudes mais elevadas, mas as espécies dominantes variam entre 

os Grupos Ocidental, Central e Oriental. Deste modo “o aumento da precipitação para Oeste justifica a 

presença de plantas da floresta de louro-cedro a altitudes mais baixas nas ilhas do grupo Ocidental em 

relação ao grupo Oriental. O mesmo se passa com os briófitos.”
82

 Assim, é a localização longitudinal das 

ilhas que faz variar a pluviosidade. No entanto, em cada ilha esta depende de diversos factores como a 

altitude, exposição das encostas, fisiografia e geomorfogia.
83

 A vegetação presente em zonas de maior 

altitude e em encostas viradas a Sul e Sudoeste será à partida contemplada com maior pluviosidade.  
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    Quanto ao aspecto da distribuição da vegetação Eduardo Dias refere que “(…) a zonação altitudinal, tão 

evidente em áreas continentais e em algumas da Macaronésia, como nas Canárias ou na Madeira, 

dificilmente se aplica, nos Açores, a outras ilhas que não a do Pico - e mesmo nesta essencialmente na zona 

de montanha.”
84

 Para este autor são as componentes climáticas as principais responsáveis pela 

distribuição da vegetação natural, de entre as quais destaca o vento e também a disponibilidade hídrica nos 

seus aspectos de pluviosidade e encharcamento.
85

  O vento é, para este investigador, o factor climático 

determinante, uma vez que a exposição aos ventos determina a estrutura e distribuição das comunidades 

naturais presentes.
86

 As comunidades vegetais são profundamente afectadas pela direcção de onde sopram 

os ventos dominantes, assim como por aquilo que eles transportam, quer em termos de aerossóis quer em 

termos de humidade. A ocorrência de ventos carregados de sal junto à costa é determinante para a 

diferenciação das espécies de vegetação que aí podem ocorrer já que a salinidade dos ventos é um dos 

aspectos que mais pode afectar a distribuição e o desenvolvimento da vegetação.
87

 

     Os efeitos do vento na vegetação fazem-se simultaneamente à escala da planta e à escala das suas 

células e fisiologia associada. À escala da planta verifica-se que ventos intensos podem conduzir a 

adaptações morfológicas e à construção de copas mais baixas e compactas. Se os ventos forem secos a 

copa pode conformar-se para captar humidade e adopta uma forma de funil caso que ocorre por vezes na 

urze (Erica azorica), se estes forem húmidos pode adoptar uma forma de guarda-chuva para se proteger do 

excessivo encharcamento das raízes como é o caso do cedro (Juniperus brevifolia).
88

 Este tipo de 

adaptações surge principalmente em zonas de falésia, cumeadas e planaltos montanhosos. Os efeitos do 

vento ao nível das células e da sua fisiologia são mais importantes na vegetação laurissilva húmida e hiper-

humida, já que a maioria das espécies da laurissilva não possui adaptações para enfrentar condições de 

secura. Assim, a ocorrência de ventos secos é desfavorável às plantas uma vez que altera as condições de 

saturação do ar junto às folhas e fomenta a transpiração excessiva, que pode levar à murchidão.
89

  

     Como adaptação ao vento as comunidades funcionam por vezes como um único organismo, com os 

exemplares que a limitam a proteger os exemplares mais frágeis ou emergentes que se encontram no seu 

interior, adoptando nesse caso a comunidade formas características como a forma em cunha. São 

comunidades que surgem muitas vezes nanificadas, com as espécies de folhas mais resistentes no exterior e 

as espécies de folhas mais largas ou os pteridófitos no interior.
90

 Este tipo de adaptações, observável em 

todos os locais do mundo onde existem ventos intensos de um determinado quadrante, é também 

encontrado nas zonas mais expostas das ilhas açorianas, quer ao nível costeiro quer em zonas de maior 

altitude. A manutenção destas conformações particulares é de fundamental importância para a preservação 

das comunidades de vegetação natural já que, por vezes, basta quebrar parcialmente esta forma para que 

toda a comunidade sucumba aos ventos que a partir desse ponto conseguem circular no seu interior.
91

 Em 

casos mais extremos de intensidade dos ventos a densidade dos indivíduos tende a reduzir-se, formando-se 

mosaicos de arbustos-herbáceas ou herbáceas-briófitos.
92

 

      Para além do vento é a disponibilidade hídrica que faz diferenciar a vegetação, nas suas vertentes de 

pluviosidade e encharcamento. No que diz respeito à pluviosidade a vegetação pode-se ressentir da carência 

de água ou do seu excesso. A carência de água é um factor condicionante já que em zonas onde esta se 

verifique a vegetação laurissilva não tem condições para surgir nem a maior parte dos briófitos. Apenas 

espécies que suportem condições de secura como a urze (Erica azorica) podem subsistir em zonas de 
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carência de água mas a faia-da-terra (Morella faya) e o pau-branco (Picconia azorica) suportam algum défice 

hídrico. A carência hídrica é mais frequente, nestas ilhas, junto à costa e em zonas de baixa altitude, onde se 

pode fazer sentir um período estival, mas não é tão importante em zonas de maior altitude. Aqui, os 

nevoeiros e a humidade relativa próxima da saturação podem substituir a pluviosidade.  

     A intercepção de nevoeiros tem sido referenciada como um importante recurso hídrico para a vegetação 

natural. Nas ilhas açorianas a permanência de nuvens e nevoeiros é importante para a ocorrência da 

laurissilva húmida e é um factor ecológico vital para as comunidades naturais de brio-epífitas.
93

 A laurissilva 

húmida requer situações de elevada humidade e fraca intensidade luminosa que os mares de nuvens 

proporcionam
94

 que surgem geralmente em redor dos 400 metros de altitude (300 metros no Inverno)
95

 e se 

tornam muito frequentes a partir dos 700 metros.
96

 Para além do papel directo como recurso hídrico os 

nevoeiros constituem uma barreira para a difusão de vapor de água, impedindo os mecanismos de 

evapotranspiração das plantas. Também acabam por constituir um filtro para a radiação solar directa e 

influem por isso no balanço radiativo.
97

 Como referem Eduardo Dias et al “Aparentemente, a partir de valores 

de 400 mm anuais, não é tão importante para estas formações [de laurissilva] o valor da precipitação, como é 

a permanente humidade, nunca abaixo de 70% e geralmente acima dos 80%. O fraco controlo estomático, as 

folhas verdes todo o ano e o crescimento contínuo, assim o limitam. Por isso, é fundamental o papel, num 

regime temperado de precipitação, da intercepção dos nevoeiros e das nuvens, como forma de recarregar 

permanentemente a floresta de humidade.”
98

  

     As nuvens e nevoeiros contribuem para a permanência da vegetação natural mas esta também se integra 

no ciclo hidrológico ao favorecer as condições de infiltração de parte da água por elas interceptada. A 

precipitação horizontal é muito importante nas zonas mais altas das ilhas, especialmente nas encostas 

expostas a Sul e Sudoeste e de preferência onde ocorre vegetação natural arbórea.
99

 O contributo da 

precipitação horizontal para a precipitação total em zonas de floresta de altitude chega a ser maior do que a 

precipitação dita vertical. Como referem Fontes et al “as espécies florestais que compõem a vegetação 

natural [da Serra de Santa Bárbara] contribuem significativamente para a captação da precipitação horizontal. 

(…) Esta componente da precipitação total tem um grande contributo não só para a recarga de aquíferos, 

mas também para o aparecimento de determinadas [outras] espécies vegetais que de outra forma não 

poderiam ter aqui o seu habitat.”
100

 Deste facto se depreende que as alterações climáticas poderão ter um 

efeito nefasto na dinâmica ecológica destas formações vegetais, se se verificarem alterações na humidade 

relativa do ar e na formação e permanência de nuvens e nevoeiros.
101

      

     Não é só a carência de água mas também o seu excesso que podem fazer variar a vegetação existente. 

Eduardo Dias refere a importância do encharcamento na distribuição da vegetação e distingue-o da 

pluviosidade devido à possibilidade de ocorrência conjunta - em altitude - de precipitação horizontal e de 

horizontes de solo impermeabilizantes junto à sua superfície.
102

 Estes horizontes, denominados plácicos, são 

formados na presença permanente de água e a partir da deposição de óxidos de ferro e magnésio que 

conduzem à existência de uma crusta fina mas dura que não permite a circulação da água para as camadas 
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inferiores do solo.
103

 Como consequência surgem lençóis de água que vão condicionar a vegetação que aí se 

pode instalar formando-se comunidades características de zonas húmidas. Também Mário Ávila Gomes 

referência que os factores decisivos para a distribuição das florestas endémicas destas ilhas são a excessiva 

abundância de água, em termos de pluviosidade e encharcamento, e o vento, já que o sistema radicular 

deste tipo de florestas é bastante superficial, pelo que os seus exemplares podem ser facilmente 

arrancados.
104

 

     Existem, no entanto, outros factores importantes para a distribuição da vegetação neste arquipélago. De 

facto, a estrutura da paisagem e a dinâmica das comunidades encontra-se, nos Açores como noutros 

territórios insulares, muito associada a distúrbios. Um distúrbio é “um evento, relativamente discreto no 

tempo, que causa uma ruptura na estrutura do ecossistema, comunidade ou população e altera os recursos, 

a disponibilidade em substrato ou o ambiente físico.”
105

 Os distúrbios naturais causados por fenómenos 

climáticos e telúricos são um factor de modelação da paisagem de grande importância nos Açores.
106

 Os 

fortes ventos e chuvas torrenciais que todos os anos se fazem sentir e os movimentos de massa associados 

tanto a estes eventos atmosféricos como a fenómenos telúricos (sismos e vulcões) ocorrem com alguma 

frequência e são a causa da abertura de vastas clareiras, em maior escala, ou da queda de árvores de maior 

idade. Com a abertura de clareiras aumenta a disponibilidade de espaço e de outros recursos que permitem 

a regeneração natural da floresta. Assim, o distúrbio surge como um mecanismo de evolução dentro de 

comunidades vegetais maduras pela actuação de um factor externo que permite a renovação periódica do 

sistema natural, como forma de equilíbrio dinâmico a uma escala temporal mais vasta. Esta estratégia é 

responsável pela renovação de diversas comunidades açorianas e pela criação natural de uma paisagem em 

mosaicos alternados de diversos ecossistemas, no espaço e no tempo e em contínua evolução. É eficaz nas 

paisagens onde ocorre mas tem a fragilidade de depender apenas da reprodução assexuada para a 

regeneração, não ocorrendo cruzamento genético nem o aumento de diversidade subsequente. 

     A teoria de regeneração pelo distúrbio aplicada aos ecossistemas insulares é defendida por Mueller – 

Dombois nos seus estudos ecológicos relativos ao Hawaii. A presença de uma comunidade vegetal madura, 

toda da mesma idade, que se encontra em envelhecimento e sem capacidade de se renovar e que por isso 

necessita de um factor externo para o fazer é parte integrante de um processo dinâmico denominado cohort 

senescence.
107

 Os factores que causam a morte massiva das comunidades - constituídas por uma ou poucas 

espécies - são, para este autor, de base demográfica aliados a distúrbios.
108

 As consequências são a 

abertura de grandes clareiras onde a renovação natural pode ocorrer. Este processo ocorre em situações de 

distúrbios catastróficos mas faz parte do ciclo da vida da comunidade vista de um modo mais abrangente, 

que assim poderá ganhar em vitalidade.
109

 Mais tarde o autor atribuiu o termo de dieback dynamics ao 

processo descrito,
110

 que ocorre tanto nas florestas tropicais e subtropicais como nos Açores onde o clima é 

temperado húmido.
111

 Alguns dos factores de distúrbio mais comuns neste tipo de ecossistemas são os 

deslizamentos de terras (também denominados movimentos de massa), o vento, as erupções vulcânicas e os 

insectos ou doenças. 
112

 Uma provável consequência de um distúrbio é um aumento de recursos disponíveis 
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que podem ser aproveitados por outros indivíduos, como acontece quando uma clareira é aberta o que 

aumenta a disponibilidade de luz.
113

A necessidade de episódios externos para a regeneração de um 

ecossistema está normalmente associada a um estado de não-equilíbrio do mesmo, enquanto nos sistemas 

em maior equilíbrio é normalmente a competição inter-especifica o motor da evolução.
114

  

    Diversas espécies endémicas, como o cedro-do-mato (Juniperus brevifolia), a urze (Erica azorica) e o 

louro (Laurus azorica) dependem pelo menos parcialmente de uma estratégia associada a distúrbios.
115

 Este 

fenómeno é particularmente patente nas florestas em altitude em que se encontra a presença do cedro 

(Juniperus brevifolia). Nas zonas mais altas das ilhas, localizadas acima dos 700 metros, a ocorrência de 

tempestades com forte capacidade destruidora é comum. A conjugação de ventos fortes com uma elevada 

intensidade de precipitação e a presença de substratos impermeáveis cria condições propícias para a 

abertura de clareiras que permitem o surgimento de condições ambientais e de disponibilidade de recursos 

para a alternância de comunidades (florestas de cedro e turfeiras) ou para a germinação de novas plantas a 

partir do banco de sementes do solo.
116

 Os distúrbios são também necessários para algumas espécies de 

estratégia primária. Essas espécies são geralmente grandes herbáceas, paleoendemismos que se 

desenvolvem na interface de grandes manchas de vegetação natural e que apresentam folhas largas, 

perenes ou plurianuais e necessitam de grandes quantidades de água e nutrientes para se desenvolver.
117

 

Plantas como a angélica (Angelica lignescens) ou uma antiga alface gigante (Lactuca watsoniana) precisam 

da existência de distúrbios regulares e pouco intensos, que afectem os ecossistemas situados nas 

proximidades e que por isso provoquem a exportação para as margens desses ecossistemas dos recursos 

pretendidos, que por elas irão ser aproveitados.
118

  

 

2.3.4. Vegetação e biodiversidade 

 

     A região Macaronésica constitui um dos centros de biodiversidade insular mais importantes do planeta, 

com a taxa de endemismos mais alta da Europa.
119

 Faz inclusivamente parte - em conjunto com a região 

Mediterrânica - de um dos 26 Hotspots de biodiversidade do planeta.
120

 No entanto, os diversos arquipélagos 

contribuem de forma diferente para esta biodiversidade: enquanto o número de espécies endémicas de 

organismos terrestres é de 420 para os Açores, em Cabo Verde existem 540 endemismos, a Madeira e as 

Selvagens possuem um total de 1 419 e nas Canárias encontram-se 3 672 espécies endémicas.
121

 Assim, 

enquanto as Canárias contribuem 62% para a riqueza específica destas ilhas, a Madeira e as Selvagens 

contribuem 22%, Cabo Verde 9% e os Açores apenas 7%.
122

 Para Paulo Borges et al a variação na 

diversidade das espécies endémicas é explicada por factores abióticos - de onde se destacam os factores 
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climáticos e geomorfológicos - enquanto a diversidade de espécies introduzidas tem geralmente causas 

antropogénicas.
123

 

     Na mais recente “Listagem da fauna e flora terrestres dos Açores” refere-se que a biodiversidade total 

conhecida para os Açores é de 6 164 taxa individual (incluindo espécies e subespécies) de todos os grandes 

grupos de organismos terrestres que se reproduzem na natureza.
124

 A maior fatia pertence ao grupo dos 

artrópodes (insectos, aranhas, centopeias, ácaros etc.) com cerca de 37,28% dos taxa e a seguir encontram-

se as plantas vasculares com 1110 taxa individuais, entre pteridófitos e espermatófitos.
125

  A riqueza 

específica terrestre conhecida para o arquipélago encontra-se expressa no quadro seguinte. Neste não se 

encontra a riqueza específica marinha já estudada (habitats marinhos e costeiros) que corresponde a cerca 

de 23% da biodiversidade dos Açores.
126

  

 
Quadro 6 - Número total de taxa (espécies e subespécies) de organismos terrestres existentes nos Açores. (Diversos grupos de 
organismos e percentagem que esse grupos contribuem para a riqueza específica das ilhas dos Açores. Adaptado de Borges, P. et al 
“Descrição da biodiversidade terrestre e marinha dos Açores” in “Listagem dos organismos terrestres e marinhos dos Açores (A list of the 
terrestrial and marine biota from the Azores)”. Cascais: Princípia, 2010. p.18-19).  

 

Phylla  

(grupos de organismos terrestres) 

Número total de taxa 

existentes 
Biodiversidade (%) 

Artrópodes (insectos, aranhas, centopeias, 

ácaros etc.) 
2298 37.28 

Plantas vasculares 1110 18.01 

Líquenes (sensu lato) 788 12.78 

Fungos (sensu lato) 583 9.46 

Diatomáceas (de água doce) 536 8.70 

Briófitos (sensu lato) 480 7.79 

Nemátodos 131 2.13 

Moluscos (lesmas e caracóis) 114 1.85 

Vertebrados (cordados - mamíferos, 

aves, répteis, anfíbios, peixes água doce) 
71 1.15 

Platyhelminthes (vermes) 31 0.5 

Anelídeos (minhocas) 22 0.36 

 

     A região Macaronésica tem cerca de 4 500 espécies de plantas vasculares das quais uma quinta parte 

são endémicas de um ou outro arquipélago e cerca de 220 são compartilhadas entre arquipélagos.
127

 O 

número de plantas vasculares nativas e endémicas - menos de 300 
128

 - é relativamente reduzido se 

compararmos os Açores com a Madeira ou as Canárias e de entre estas apenas 73 são espécies 

endémicas.
129

 Assim, menos de um terço das plantas vasculares açorianas são consideradas indígenas
130

 e 

cerca de 70% são exóticas.
131

 A percentagem dos taxa introduzidos é menor nos pteridófitos e mais elevada 
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nas dicotiledóneas.
132

 Silva, Tavares e Smith afirmam mesmo que “a percentagem de taxa introduzidos nos 

Açores se situa entre as mais elevadas a nível mundial, mesmo considerando outros ecossistemas 

insulares.”
133

  Também Schäfer refere que este arquipélago tem um dos mais altos valores de espécies 

angiospérmicas introduzidas quando comparado com outros arquipélagos, mesmo a nível mundial.
134

  

     A riqueza específica açoriana é reduzida em termos de espécies de vegetação arbórea endémicas ou 

nativas. Encontram-se apenas dez espécies que atingem esse porte: a faia (Morella faya), o pau-branco 

(Picconia azorica), o louro (Laurus azorica), o sanguinho (Frangula azorica), a gingeira-brava ou ginja 

(Prunus azorica), a urze ou vassoura (Erica azorica), o azevinho (Ilex perado ssp. azorica), o cedro-do-mato 

(Juniperus brevifolia), o dragoeiro (Draceana draco) e o teixo (Taxus bacatta),
135

 as duas últimas muito raras 

na natureza. Quanto aos arbustos destacam-se, de entre outros, a uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum), o 

folhado (Viburnum treleasei) o tamujo (Myrsine africana) o trovisco-macho (Euphorbia stygiana ssp. stygiana) 

e a rapa ou queiró (Calluna vulgaris).
136

 Existe também uma considerável diversidade de herbáceas e 

trepadeiras.  

     A maior parte das espécies endémicas ocorre na maior parte das ilhas,
137

 e “a ausência de algumas 

espécies em algumas ilhas será consequência das alterações humanas recentes do uso do solo, implicando 

extinções locais.”
138

  O facto de todas as espécies endémicas se encontrarem em praticamente todas as ilhas 

é característico deste arquipélago uma vez que existem outros arquipélagos, como por exemplo o Hawai, 

onde é comum encontrarem-se espécies endémicas características de cada uma das ilhas. No entanto os 

endemismos açorianos são bastante importantes, já que como refere Luís Silva “precisamente por serem 

poucas as espécies que pelos seus próprios meios colonizaram as ilhas, adaptando-se às condições naturais 

e criando ecossistemas únicos, a perda de qualquer uma delas terá um impacto enorme na biodiversidade 

dos Açores e da Macaronésia.”
139

 Algumas espécies apresentam dupla raridade, ou seja, são raras em 

termos da espécie propriamente dita e raras em termos de habitat. Existem mesmo algumas espécies de 

plantas vasculares e de briófitos que estão entre as mais raras da Europa.
140

 No quadro 7 apresenta-se o 

número total de espécies e subespécies de plantas vasculares existentes para cada ilha, assim como o 

número total de endemismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 7 - Número total de taxa (espécies e subespécies) de 
plantas vasculares existentes e número de taxa endémicos em 
cada uma das ilhas dos Açores. (Adaptado de Borges, P. et al 
“Descrição da biodiversidade terrestre e marinha dos Açores” 
in “Listagem dos organismos terrestres e marinhos dos Açores 
(A list of the terrestrial and marine biota from the Azores)”. 
Cascais: Princípia, 2010. p.18, 23).  
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Ilhas 
Número total de 

taxa existentes 

Número de taxa 

endémicos 

Santa Maria 647 36 

São Miguel 760 54 

Terceira 674 58 

Graciosa 451 24 

São Jorge 519 55 

Faial 768 56 

Pico 616 61 

Flores 550 55 

Corvo 349 43 
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     O número de taxa presentes em cada ilha oscila entre os 349 para a ilha do Corvo e os 768 para o Faial. 

São Miguel e o Faial têm os números mais elevados de taxa total mas não têm um maior número de 

endemismos o que significa a existência de uma elevada percentagem de biodiversidade à custa da 

introdução de novas espécies. As ilhas que preservam um maior número de endemismos são o Pico e a 

Terceira e a ilha com menor número de espécies endémicas é a Graciosa. De facto, existe uma grande 

variabilidade no que respeita ao número de taxa endémicos entre as ilhas mais baixas - Santa Maria e 

Graciosa - e as restantes, já que a orografia das primeiras condiciona a pluviosidade e uma menor 

pluviosidade conduz naturalmente a uma menor presença de espécies que requerem grandes quantidades 

de água, como as espécies da laurissilva e das florestas de montanha. O número relativamente reduzido de 

endemismos do Corvo poderá estar relacionado com a sua diminuta dimensão.  

     Assim, considera-se que nas ilhas de Santa Maria, Graciosa e Corvo a vegetação endémica se encontra 

reduzida e que aqui a paisagem é pobre em formações florestais endémicas.
141

 No entanto, o facto de não 

encontrarem formações florestais endémicas nem as espécies delas características não significa que não 

existam ecossistemas importantes, especialmente ao nível da orla costeira.
142

 Em todas as três ilhas os 

ecossistemas costeiros apresentam elevada biodiversidade e são alvo de protecção específica. Borges et al 

referem a existência de um padrão de distribuição das espécies de plantas vasculares e de briófitos que está 

relacionado com os diversos grupos geográficos, em que se individualizam o grupo central (Pico, S. Jorge e 

Faial) e o grupo ocidental (Flores e Corvo).
143

 No entanto, apesar da importância da localização geográfica e 

da proximidade entre ilhas, são as diversas situações ecológicas existentes (dependentes essencialmente de 

factores climáticos e fisiográficos) que mais condicionam a semelhança da vegetação entre estas.
144

 No que 

diz respeito aos factores climáticos Borges et al apontam para a existência de um gradiente de distribuição 

da vegetação em função da humidade com as ilhas mais secas (Graciosa e S. Maria) distintas das 

restantes.
145

  

     Na publicação “Top 100: as 100 espécies ameaçadas prioritárias em termos de gestão na região 

biogeográfia da Macaronésia” encontram-se 23 taxa açorianos dos mais diversos grupos de seres vivos, 

desde as plantas vasculares e artrópodes até aos briófitos e vertebrados.
146

  De entre as plantas vasculares 

destacam-se espécies que se encontram em comunidades costeiras, como a vidália (Azorina vidalii) e a 

camarinha (Corema album).
147

 A primeira é considerada a espécie mais ameaçada dos Açores e esta 

avaliação relaciona-se com o facto de ser o único género endémico exclusivo do arquipélago. Desta listagem 

de espécies ameaçadas fazem parte outras plantas herbáceas açorianas mas também espécies de porte 

arbóreo como o cedro (Juniperus brevifolia), o louro (Laurus azorica) e a ginjeira-brava (Prunus 

azorica).
148

Existem ainda outras espécies arbóreas nativas que nem se encontram na lista porque se 

encontram à beira da extinção na natureza, como o teixo (Taxus baccata).
149

 Da análise da listagem referida 

na publicação “Top 100” pode-se concluir que a maior parte das espécies ameaçadas deste arquipélago se 
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 GOMES, M.A. - Conservação da avifauna na laurissilva dos Açores”. Horta, Direcção Regional do Ambiente, 1994. p. 48 e anexo IB. 
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 SJÖGREN, E. - “Bryophyte flora and vegetation on the island of Graciosa (Azores) with remarks on floristic diversity of the Azorean 
islands”. “Arquipélago: life and earth sciences”. 8: 63-96 (1990). p. 63.  
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 OLIVEIRA, J. - “Diversidade da flora dos Açores: estudo da sua variação interilhas e comparação com outros arquipélagos 
macaronésicos”. Arquipélago: revista da Universidade dos Açores”. Série Ciências da Natureza. Nº 7 (1985) pp. 81-101. 
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op. cit. p. 205.  
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 SCHÄFER, H. (2005) op. cit. p. 7.  



101 

 

encontra no Grupo Central e que o Faial é uma das ilhas onde se encontra um maior número de espécies 

ameaçadas.
150

 Outras espécies em perigo crítico são o dragoeiro (Dracaena draco) e a gingeira-brava 

(Prunus azorica) enquanto o louro (Laurus azorica), o folhado (Viburnum treleasei) e o sanguinho (Frangula 

azorica) se encontram em perigo.
151

 

     Quanto à representatividade das formações florestais naturais na paisagem Sjögren refere que as ilhas 

onde persistem as maiores e mais ricas manchas de florestas naturais se encontram no Grupo Central, e são 

a Terceira, o Pico, São Jorge e Faial.
152

 Luís Silva refere que as maiores manchas de vegetação natural com 

pouca ou nenhuma intervenção humana surgem na Terceira, Pico e Flores.
153

 Estas referências estão de 

acordo com as figuras seguintes, relativas à distribuição actual (2007) e potencial de algumas espécies de 

vegetação endémica mais significativas como a faia (Morella faya), o louro (Laurus azorica), o sanguinho 

(Frangula azorica) e o cedro (Juniperus brevifolia), segundo a cartografia elaborada pelo Gabinete de 

Ecologia Vegetal Aplicada da Universidade dos Açores (GEVA).  

     A primeira espécie encontra-se principalmente nas florestas costeiras nativas e nas manchas de 

laurissilva localizadas em altitudes mais baixas. O louro é um indicador da presença de laurissilva e o 

sanguinho surge em condições de equilíbrio da mesma. O cedro encontra-se tanto junto à costa como nas 

zonas de maior altitude das ilhas, na laurissilva mas também nos bosques e ecossistemas de alta montanha. 

Por meio da análise das figuras é possível colocar a hipótese de que é no Grupo Central (à excepção da 

Graciosa) e nas Flores que existe uma maior presença de espécies endémicas e nativas de vegetação 

natural. Santa Maria, São Miguel e o Corvo são as ilhas onde as espécies aqui representadas surgem com 

menor expressão. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 12 - Carta de distribuição actual e potencial da faia (Morella faya), uma espécie indicadora de bosques de faia. (a partir de DIAS, 
E. et al - “Distribuição das principais manchas florestais: Açores”. Lisboa: Edição Público, 2007(d )p. 314). 
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Figura 13 - Carta de distribuição actual e potencial do louro (Laurus azorica), uma espécie indicadora da laurissilva.(a partir de DIAS, E. 
et al - “Distribuição das principais manchas florestais: Açores”. Lisboa: Edição Público, 2007(d )p. 316). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Carta de distribuição actual e potencial do sanguinho (Frangula azorica), uma espécie indicadora de condições de equilíbrio 
da laurissilva. (a partir de DIAS, E. et al - “Distribuição das principais manchas florestais: Açores”. Lisboa: Edição Público, 2007(d )p. 
318). 
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Figura 15 - Carta de distribuição actual e potencial do cedro (Juniperus brevifolia). (a partir de DIAS, E. et al - “Distribuição das principais 

manchas florestais: Açores”. Lisboa: Edição Público, 2007(d )p. 313). 

     No entanto, não são só as plantas vasculares que contribuem para a biodiversidade destas ilhas. Nos 

Açores existe uma elevada diversidade de briófitos, que se encontram em todos os tipos de substratos, 

dentro e fora das florestas naturais (em rochas, solo, húmus, troncos e ramos de árvores, arbustos e até em 

folhas e frondes de fetos) formando comunidades complexas e luxuriantes e com elevados valores de 

biomassa.
154

 Estas pequenas plantas primitivas (que incluem os musgos, hepáticas e antocerotas) 

desempenham um importante papel nos ecossistemas onde ocorrem actuando na retenção e intercepção de 

água e sais minerais, decomposição de matéria orgânica e protecção física dos solos.
155

 A sua presença 

encontra-se associada à pureza dos ecossistemas, tanto atmosférica como da água.  

     A brioflora dos Açores tem afinidade tanto com a brioflora da Europa Ocidental, de onde provém em 

grande parte, como com a brioflora da América e de África.
156

  A diversidade de espécies é bastante elevada 

- 480 espécies
157

 - e comparável à existente na Madeira e nas Canárias ao contrário do que acontece com as 

plantas vasculares.
158

 Esta profusão está relacionada com a elevada humidade relativa do ar e com a 

localização do arquipélago. As ilhas de maior dimensão apresentam uma maior riqueza de espécies do que 

as mais pequenas mas a percentagem de endemismos é baixa, existem apenas 7 espécies endémicas,
159

 

das quais se poderá realçar a Echinodium renauldii, que geralmente se encontra a média-baixa altitude, 

presentemente considerada uma das espécies de briófitos mais ameaçada do mundo.
160

 Existem ainda 27 
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espécies sob algum grau de ameaça na Europa ou no mundo que têm populações estáveis nos Açores.
161

 

Nestas ilhas coexistem espécies estritamente boreais como o Sphagnum sp. e outras caracteristicamente 

tropicais, embora a altitudes diferenciadas.
162

 

     Para além da vegetação é importante referir a relevância - para os ecossistemas e para a paisagem - dos 

outros grupos de organismos terrestres. Os artrópodes, moluscos, nemátodos e anelídeos são essenciais 

para a manutenção dos ecossistemas pelo seu importante papel de formação do solo e na dispersão das 

plantas. São uma teia invisível da paisagem que assegura a sua integridade, simultaneamente robusta como 

todas as formas de vida, mas também sensível à acção humana, especialmente quando esta altera os 

delicados equilíbrios físico-químicos dos ecossistemas. Os efeitos da acção do homem são mais evidentes 

na alteração da vegetação natural do que na fauna de invertebrados, no entanto as duas comunidades 

encontram-se intimamente ligadas já que a segunda depende largamente da primeira.
163

 De facto, existem 

cerca de 267 espécies de artrópodes e 49 de moluscos terrestres endémicos cujos habitats preferenciais são 

a floresta laurissilva, os prados naturais e as pastagens semi-naturais, o meio subterrâneo (grutas e outras 

cavidades vulcânicas) e as zonas húmidas.
164

 Os constrangimentos devidos à altitude e ao clima são menos 

patentes na fauna de invertebrados do que na vegetação, provavelmente devido à sua rápida capacidade de 

adaptação,
165

 facto que é especialmente visível na fauna de artrópodes predadores (como por exemplo as 

aranhas) que são um elemento essencial ao equilíbrio dos ecossistemas por constituírem o topo da cadeia 

trófica dos invertebrados.  

    À data do povoamento a fauna nativa deste arquipélago era apenas constituída, no que diz respeito aos 

vertebrados, por aves e por morcegos - o morcego-dos-Açores (Nyctalus azoreum), uma espécie endémica 

destas ilhas, e por morcegos do género Pipistrellus sp.
166

 As aves têm um papel de grande importância na 

preservação dos ecossistemas naturais e de entre estas destacam-se o milhafre (Buteo buteo rothschildi) e o 

pombo-torcaz-dos-Açores (Columba palumbus ssp. azorica), o primeiro pelo facto de ser uma espécie 

carnívora e o símbolo por excelência dos Açores e o pombo-torcaz por ser uma das principais hipóteses de 

dispersão das sementes de maior dimensão das espécies da laurissilva. De facto, o grande tamanho das 

sementes de uma boa parte das espécies da laurissilva indicia que estas poderão ter chegado aos Açores no 

estômago de aves e as diversas espécies de pombos presentes nas ilhas são as principais candidatas a 

dispersores.
167

  De entre os columbídeos o pombo-torcaz é um pombo grande que habita nas florestas e que 

por isso poderá ter tido um papel importante nos processos de regeneração da floresta, já que as outras 

espécies de aves são na sua maioria demasiado pequenas para ingerir e processar os frutos em questão ou 

então as são carnívoras.
168

 O pombo-das-rochas (Columba livia atlantis) tem também uma população 

relevante nos Açores.  

     Apesar da diversidade em espécies de aves não ser muito elevada (não ultrapassa as 40 espécies entre 

residentes e nidificantes) existem duas espécies endémicas, o priôlo (Pyrrhula murina) e o painho-de-

Monteiro (Ocaenodroma monteiroi),
169

 diversas subespécies endémicas - como por exemplo as diversas 

estrelinhas (Regulus regulus spp.) - e todas elas cumprem um importante papel na cadeia alimentar destas 

ilhas. O priôlo, uma das aves mais ameaçadas da Europa, encontra-se restrito à zona do Pico da Vara em 

São Miguel e uma parte do seu habitat tem sido alvo de um processo de recuperação, como se refere no 

capítulo 6. O arquipélago é também um importante centro de estabelecimento de populações de diversas 

espécies de aves marinhas - como por exemplo os cagarros (Calonectris diomedea) e os garajaus-rosados 
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(Sterna dougallii), espécies estivais que vêm nidificar nestas ilhas - e de passagem de uma grande variedade 

de espécies de aves migradoras provenientes tanto da Europa como da América do Norte.
170

 

 

2.3.5. As comunidades naturais de vegetação 

     À época da descoberta das ilhas a paisagem açoriana caracterizar-se-ia pela densidade e complexidade 

das manchas de vegetação que ocupariam áreas de maior ou menor dimensão formando uma paisagem em 

mosaicos em que as zonas em clareira eram caracterizadas por possuírem comunidades herbáceas próprias 

(caso dos prados naturais ou turfeiras, por exemplo) ou então por se constituírem como estágios de evolução 

que conduzem a comunidades mais evoluídas, matos e florestas.
171

 A uma aparente homogeneidade 

cromática da paisagem – já que as florestas da laurissilva se caracterizam pelo seu tom verde escuro - 

corresponderiam zonas de floresta densa com grande complexidade em termos de andares de vegetação e 

outras de clareira mais simples e diversas associações vegetais que se desenvolveriam segundo as 

condições microclimáticas, geomorfológicas e fisiográficas do lugar.  

     A biogeografia e fitossociologia da flora açoriana ainda se encontram em estudo. Rivas-Martínez et al. 

propuseram a seguinte tipologia biogeográfica para o Arquipélago dos Açores: Reino Holártico - Região 

Eurossiberiana - Subregião Atlântico Centroeuropeia - Província Atlântica Europeia - Subprovíncia Açoriana. 

Os mesmos autores identificaram sete sectores nesta subprovíncia, coincidentes com as seguintes ilhas ou 

grupos de ilhas: Santa Maria e Formigas; São Miguel; Terceira; Pico; Faial; São Jorge e Graciosa; Flores e 

Corvo.
172

 No entanto, em 2006, e após investigações dedicadas a este arquipélago Carlos Aguiar et al 

propõem a elevação da Subprovíncia Açoriana à categoria de Província – Província Açoriana – e a sua 

partição em três sectores: Sector Açoriano Oriental, Açoriano Central e Açoriano Ocidental.
173

 Esta divisão 

está de acordo com a ideia de que pelo menos no Grupo Central e Ocidental existe uma certa semelhança 

na vegetação.
174

  

     Sjögren elaborou, em 1973, um estudo sobre as comunidades das ilhas,
175

 e Lüpnitz concretizou estudos 

nesta área em 1975.
176

 Foram também elaborados estudos no sentido de uma revisão da vegetação 

existente por Hansen e Sunding em 1993
177

 e por Schäfer em 2003.
178

 Estudos relativos a este tema 

continuam a decorrer nos pólos de Angra e de Ponta Delgada da Universidade dos Açores em colaboração 

com universidades continentais e estrangeiras: deles decorrem as mais recentes listagens de vegetação, 

nomeadamente a listagem elaborada pela Universidade dos Açores disponível on line inserida na “Base de 

dados da biodiversidade dos Açores”.
179

 Considera-se, no entanto, que, uma vez que estudos 

fitossociológicos mais recentes não se encontram ainda publicados, a aproximação à vegetação que mais 
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serve o interesse desta investigação é a aproximação de base ecológica que tem sido desenvolvida por 

Eduardo Dias e que se apresenta seguidamente.  

     Eduardo Dias et al identificam seis tipos fundamentais de vegetação natural dos Açores cada um com 

diversas comunidades integradas:
180

  vegetação das zonas costeiras; vegetação de zonas húmidas; 

florestas naturais; charnecas ou matos atlânticos; prados naturais; e as formações colonizadoras de 

campos de lava recentes.
181

 Aos diversos tipos de vegetação correspondem formas de paisagem 

diferenciadas, que foram sendo gradualmente apropriadas pelos habitantes das ilhas segundo a sua aptidão 

para o uso humano. As zonas de floresta natural localizadas a uma altitude mais baixa e mais próximas da 

costa terão sido as primeiras a ser alteradas, uma vez que se encontravam nas áreas mais aptas para a 

implantação das actividades humanas.  

    Na presente investigação são descritas mais pormenorizadamente as florestas naturais e a vegetação 

costeira, as primeiras porque seriam as formações vegetais de maior complexidade estrutural dos Açores, 

características de amplas zonas da paisagem natural, e que actualmente se encontram praticamente extintas 

em grande parte das ilhas ou restritas a zonas mais inacessíveis. As manchas ainda existentes são, portanto, 

de grande valor natural e encontram-se geralmente em áreas protegidas. A vegetação costeira é alvo de 

atenção especial uma vez que se encontra actualmente ameaçada por uma maior intensidade de actividades 

humanas e por ser aqui que se encontra o caso de estudo à escala do lugar. A flora costeira, de 

características mais xeromórficas, exibe uma considerável diversidade e valor para a conservação de que é 

exemplo a vidália (Azorina vidalli)
 
a única planta de um género exclusivamente açoriano.

182
 Dá-se também 

uma especial atenção às zonas húmidas de altitude, nomeadamente às turfeiras, pela sua singularidade 

como comunidade característica de ecossistemas norte-europeus no seio da Macaronésia e pelo importante 

papel ecológico que desempenham.  

     A linha de costa pode ser considerada como a fronteira da ilha mas também como um habitat marginal, de 

partida e chegada de propágulos de plantas e outros seres vivos por meio da acção dos ventos e das 

águas.
183

 Este facto, associado à erosão marinha e eólica, faz com que seja na zona costeira que as 

mudanças na paisagem são primeiramente notadas e se fazem sentir com mais intensidade, mesmo sem a 

acção do homem.
184

 A vegetação costeira localiza-se na linha de costa propriamente dita mas também 

integra os matos costeiros que se encontram nas proximidades. Tem como particularidade ser um tipo de 

vegetação bastante distinta da do interior das ilhas, muitas vezes de características marcadamente 

mediterrânicas.
185

 As comunidades que aqui se observam são a vegetação das costas rochosas, os prados 

halofíticos e a vegetação dunar.
186

 O primeiro tipo é o mais frequente uma vez que o segundo foi geralmente 

transformado em zonas agrícolas e o terceiro tipo necessita de dunas, formações geológicas raras no 

arquipélago.
187

 Aquilo que diferencia estes três tipos de comunidades é fundamentalmente o tipo de substrato 

(rocha, solos ou areia) onde se encontram. As situações mais comuns são as costas rochosas e o calhau 

rolado.  

     A comunidade de vegetação das costas rochosas é a mais frequente em todas as ilhas e abrange a 

vegetação que se instala tanto sobre mantos lávicos recentes como mais antigos e erosionados, e em praias 

de calhau rolado. É uma comunidade com vegetação geralmente herbácea de pequena dimensão, esparsa e 

                                                      
180

 O inventário total das comunidades vegetais ainda se encontra incompleto, mas já existem mais de vinte comunidades descritas 
DIAS, E. et al (2005)  op. cit. p. 123. 
181

 As formações colonizadoras de campos de lava recentes foram já referidas. DIAS, E. et al (2005)  op. cit. p. 123. 
182

 SJӦ GREN, E. - “Plants and flowers of the Azores”. Erik Sjögren (ed.), 2001. p. 26.  
183

 MAC ARTHUR, R.; WILSON, E. op. cit. p 139. 
184

 Neste estudo considera-se como zona costeira aquela onde se verifica a deposição de sal marinho sobre as comunidades vegetais 
terrestres de forma permanente, quer seja por meio da água e das marés quer como consequência de ventos salgados. Conforme DIAS, 
E. (1996) op. cit. p. 62.  
185

 DIAS, E. (1996)  op. cit. p. 58.  
186

 DIAS, E. et al (2005)  op. cit. p. 131. 
187

 Idem, ibid.  



107 

 

muito resistente à salinidade. As espécies mais frequentes são a Festuca petraea, o Asplenium marinum, o 

Crithmum maritimum o Juncus acutus, a Euphorbia azorica, a Spergularia azorica e a Corema album ssp. 

azorica, entre outras.
188

 É aqui também que se encontra uma das espécies mais ameaçadas do arquipélago 

e o único género açoriano, a Azorina vidalii.
189

 Por se encontrarem em situações de fronteira estas formações 

são sujeitas ao avanço de espécies introduzidas como o chorão (Carpobrotus edulis).  

     Os prados halofíticos suportam condições de acentuada salinidade e surgem, na actualidade, de modo 

apenas residual em zonas intensamente aproveitadas para a agricultura.
190

 São formações que se instalam 

após a linha de costa em terrenos relativamente ricos mas com distúrbios frequentes (naturais ou antrópicos) 

que impedem o desenvolvimento de formações arbóreas. Estas formações apresentam uma grande 

diversidade: quando o prado é muito rasteiro e esparso, observa-se um domínio da diabelha (Plantago 

coronocarpus);
191

 em prados ligeiramente mais altos a diversidade florística é inversamente proporcional à 

dominância por Festuca petraea e inclui herbáceas altas como a Daucus carota ssp. azorica, o Foeniculum 

vulgare e o Atriplex prostata e arbustos como a urze (Erica azorica);
192

 quando o declive aumenta (em zonas 

de arribas e falésias) a comunidade simplifica-se e o domínio da Festuca petraea torna-se patente.
193

 Os 

prados halofíticos altos (com altura até 1 metro) surgem em situações muito particulares, nomeadamente nas 

fajãs com lagoas e cascatas de S. Jorge e das Flores. São comunidades diversificadas mas em que existe 

um forte domínio de cubres (Solidago sempervirens), do qual a Fajã dos Cubres de S. Jorge tomou o 

nome.
194

 A maior parte das zonas de potencial expressão de todos estes prados são actualmente 

intensamente ocupadas pelo homem, nelas se encontram diversas espécies introduzidas como a cana 

(Arundo donax) e a lantana (Lantana camara). A vegetação dunar apresenta também uma expressão muito 

localizada, encontra-se na Praia da Vitória (Terceira) e no Porto Pim (Faial). Nas dunas encontram-se 

populações de vegetação herbácea com Spartina versicolor (patente nas dunas do Monte da Guia) e 

exemplares arbustivos ou arbóreos de tamargueiras (Tamarix africana).  

     Os matos costeiros surgem no limite da zona de influência directa do mar, caracterizam-se por 

sobreviverem na presença de ventos marinhos, solos salinizados e muitas vezes em áreas com um período 

estival relativamente pronunciado.
195

 Estes matos servem como comunidades de transição para outras 

formações que se localizam mais para o interior da ilha e são de grande importância por formarem uma 

barreira aos ventos marinhos e permitirem a existência de vegetação mais delicada em lugares abrigados. 

Os matos costeiros podem ser de urze (Erica azorica); de faia (Morella faya) e matos mistos. Eduardo Dias 

afirma que na forma mais característica de organização espacial os matos de urze se situam numa faixa mais 

próxima da costa, seguidos por uma faixa de matos de faia que depois faz a transição para as formações 

mais interiores.
196

 O incenso (Pittosporum undulatum) partilha das mesmas necessidades ecológicas destes 

matos, pelo que o seu avanço tem ditado, nas áreas abrigadas, o recuo das formações mais antigas. No 

entanto, em zonas de grande exposição e défice hídrico estes matos mantém-se porque o incenso não tem 

condições de se instalar. 
197
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       Em condições de extrema intensidade de ventos, nomeadamente em cristas e arribas costeiras surgem 

matos de urze ou vassoura (Erica azorica) cuja densidade depende da intensidade destes.
198

 Estas são 

formações azonais compostas praticamente por uma única espécie com todos os indivíduos 

aproximadamente da mesma altura. A pobreza dos solos geralmente delgados ou pedregosos e com pouca 

capacidade de retenção de água e a presença de períodos de secura estival são factores que - aliados ao 

vento - ditam a ausência de outras espécies mas a permanência da urze, que tem como único requisito não 

suportar condições de encharcamento.
199

 Tal como os anteriores os matos de faia (Morella faya) encontram-

se geralmente sobre substratos geológicos pobres, por vezes lavas recentes, e suportam períodos de secura 

estival. Estas são comunidades baixas e mono-estratificadas, estruturalmente pobres e dominadas pela faia, 

que requerem contudo um certo grau de abrigo em relação aos ventos marinhos.
200

 O incenso (Pittosporum 

undulatum) exerce uma forte pressão sobre esta comunidade natural e o processo pelo qual se dá a 

substituição dos matos de faia pelos de incenso parece basear-se, segundo Eduardo Dias, no facto dos 

exemplares juvenis de faia não suportarem ensombramento enquanto este não é um problema para os 

exemplares juvenis de incenso. Assim, a partir do momento em que a densidade e porte dos indivíduos de 

incenso excedem em altura os de faia a comunidade de faia, que precisa de luz, não consegue regenerar-

se.
201

 Em zonas de lavas recentes surgem matos mistos onde se observa a presença de cedro-do-mato 

(Juniperus brevifolia) que na zona costeira pode tomar o nome de zimbro. Estas formações tem uma maior 

complexidade do que as anteriores e são constituídas por mosaicos que variam segundo a posição em 

relação a condições orográficas particulares: nos pontos mais altos surgem matos densos com urze (Erica 

azorica), faia (Morella faya), zimbro (Juniperus brevifolia) e por vezes Myrsine africana, bem como o incenso;  

nas zonas mais baixas o coberto tem um porte diminuto e é constituído por espécies como a Corema album, 

a Silene vulgaris ssp. maritima e o Crithmum maritimum para além de elementos herbáceos com a Festuca 

petraea e a Daucus carota ssp. azorica. 
202

 

     A vegetação das zonas húmidas dos Açores varia com a altitude mas é nas zonas mais altas das ilhas 

que habitualmente se verificam as condições de aporte contínuo de água e impermeabilização dos solos que 

favorecem o surgimento de lagoas, pequenos charcos, prados encharcados e turfeiras.
203

 Estas condições 

são, geralmente, a presença de horizontes plácicos impermeabilizantes e de um relevo característico, como 

alguns pequenos vales fechados, grandes caldeiras e vastas zonas planálticas, onde a água pára e 

permanece à superfície.
204

 As zonas húmidas de altitude surgem em todas as ilhas, potencialmente a partir 

dos 350 metros mas geralmente a partir dos 700 metros, quando se dá a passagem para a zona de 

montanha e o encharcamento permanente do solo.
205

 As excepções são Santa Maria e Graciosa, as duas 

ilhas mais baixas onde não existem condições ambientais para a sua formação. De entre os modos como a 

água marca presença nesta paisagem destacam-se as lagoas, pela sua importância como reservatórios 

naturais de água, e as turfeiras, prados naturais de esfagno (Sphagnum sp.) que são uma presença 

frequente na paisagem de altitude. As turfeiras, em conjunto com os prados encharcados e as pequenas 

lagoas que se formam quando existe algum declive de base são frequentemente a origem das cabeceiras 

das linhas de água existentes nas ilhas.
206

 

     Os investigadores que se dedicaram ao estudo das zonas húmidas açorianas de altitude referem as 

semelhanças destas com as comunidades boreais, de influência atlântica, e por isso adoptam as 
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terminologias usadas pelos autores nórdicos - como é o caso das turfeiras.
207

 Estas são geralmente 

classificadas em função da natureza da água que permite a sua existência, se é proveniente da pluviosidade 

e por isso ácida e pobre em nutrientes designam-se por bog, se recebe também água com origem no sistema 

de drenagem circundante ou lençóis freáticos superficiais próximos designa-se por fen.
208

 Os bogs estão 

associados à presença de briófitos do género Sphagnum spp. enquanto os fens se desenvolvem a partir da 

acumulação de gramíneas e ciperáceas.
209

 Fisionomicamente os fens correspondem, nos Açores, aos prados 

encharcados que surgem tanto em redor de lagoas como em pequenas bacias endorreicas ou mesmo em 

encostas, com a presença de plantas como o Cyperus spp., o Juncus acutus, a Carex spp, e a Eleocharis 

spp.
210

  

     As turfeiras são ecossistemas característicos dos Açores, no âmbito da Macaronésia.
211

 Esta é a posição 

mais a Sul onde surge este tipo de comunidades, no âmbito da bacia do Atlântico Norte. O esfagno 

(Sphagnum sp.) teve origem nas regiões euro-siberiana e atlântica norte-americana,
212

 tendo chegado a 

estas ilhas no período pós-glaciações por intermédio de aves.
213

 Este género de musgo tem uma enorme 

capacidade de retenção de água já que as suas células funcionam como esponjas naturais, retendo cerca de 

20 vezes do seu peso em água,
214

  libertando-a posteriormente de um modo gradual e actuando activamente 

na regulação do ciclo hidrológico das ilhas, tanto ao nível do controlo do escoamento superficial como na 

alimentação dos aquíferos subterrâneos.
215

 A sua elevada capacidade de troca catiónica permite a obtenção 

de nutrientes a partir da água enquanto diminui o pH do meio, o que aumenta a sua vantagem competitiva 

em relação às outras plantas e simultaneamente fixa os iões metálicos, patogenes e outras substâncias 

tóxicas “purificando” a água.
216

 Deste modo, as turfeiras de esfagno são frequentemente encaradas como um 

macro-organismo pelas suas capacidades de auto-construção.
217

 As maiores áreas com turfeiras existem nas 

Flores, Terceira e Pico mas também existem zonas mais pequenas em São Jorge, no Faial, em São Miguel e 

no Corvo. As ilhas e Santa Maria e Graciosa não possuem este tipo de comunidades.
218

 

     Entre as diversas comunidades de turfeiras de Sphagnum sp. existentes no arquipélago destacam-se, 

pela sua singularidade, as turfeiras de encosta florestadas, que são uma comunidade endémica dos 

Açores,
219

 e a associação entre as turfeiras e os bosques de azevinho (Ilex perado ssp. azorica) e de cedro 

(Juniperus brevifolia). A turfeira de encosta florestada é formada por duas sub-comunidades distintas: um 

manto contínuo de esfagno (Sphagnum spp.) em encosta declivosa e um coberto arbóreo de exemplares 

com copas abertas e porte reduzido de louro (Laurus azorica), uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum), cedro 

(Juniperus brevifolia), azevinho (Ilex perado ssp. azorica) ou urze (Erica azorica).
220

 A aparente incongruência 
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da presença de substrato permanentemente encharcado e de espécies arbóreas deve-se ao contínuo 

movimento da água, que evita as condições de falta de oxigénio e fornece os nutrientes provenientes de 

montante. Por outro lado o esfagno serve de meio de enraizamento para as outras espécies.
221

 Se a 

densidade das copas se tornar muito elevada o Sphagnum spp. deixa de receber a luminosidade que 

necessita para a sua sobrevivência e morre e com ele toda a comunidade colapsa.
222

  

     As florestas naturais são raras na actualidade uma vez que as áreas onde se encontravam foram 

progressivamente transformadas em zonas agrícolas, principalmente pastagens. As florestas remanescentes 

localizam-se principalmente em áreas protegidas ou em zonas de difícil acesso. Pode distinguir-se diversos 

tipos de florestas naturais nos Açores:  

1. Bosque de faia (Morella faya);  

2. Floresta laurifólia  ou laurissilva
223

 - mésica, húmida e hiper-húmida; 

3. Floresta de Ilex;  

4. Bosque de Juniperus; 

5. Bosque de Erica.  

     O bosque de faia desenvolve-se em zonas abrigadas próximas da costa, com um clima mais quente e 

seco que no interior das ilhas e onde a acção dos ventos se faz sentir na deposição de sal no solo,
224

 que é 

de um modo geral incipiente e proveniente de campos de lava. Estes bosques são formações vegetais 

simples, dominadas pela faia (Morella faya) e pau-branco (Picconia azorica), muito raras uma vez que grande 

parte dos terrenos foram aproveitados para a cultura da vinha, como é o caso das zonas de vinha do Pico, 

Graciosa e Terceira. São bosques geralmente abertos e pouco ensombrados e com uma estratificação 

horizontal simples.
225

 O solo é geralmente coberto pela folhada da faia e os exemplares de pau-branco são 

raros devido à intensa procura dessa madeira desde épocas recuadas. No que diz respeito à regeneração 

destes bosques Eduardo Dias refere que nos bosques de faia propriamente ditos apenas encontrou sinais de 

reprodução vegetativa, mas que nas clareiras mais abertas deixadas pelo derrube de árvores pelo vento se 

encontram plântulas de faia e exemplares de urze (Erica azorica) que neste caso assume um papel de 

colonizadora até a comunidade se restabelecer.
226

 A regeneração que compatibiliza a reprodução vegetativa 

assexuada com a reprodução sexuada é bastante característica das florestas açorianas e comum às 

florestas tropicais, sendo rara nas florestas temperadas.
227

 Actualmente o incenso (Pittosporum undulatum) é 

uma das maiores ameaças a este bosque, uma vez que compete directamente pelo mesmo tipo de 

condições ambientais. Alguns lugares onde ainda é possível encontrar este tipo de comunidades são a zona 

do Varadouro e as encostas a nordeste do Vulcão dos Capelinhos, no Faial.  

     As florestas da laurissilva são caracterizadas pela presença de folhosas do tipo lauráceas. Os diversos 

tipos de laurissilva variam segundo um gradiante de pluviosidade (laurissilva mésica, húmida e hiper-

húmida) mas requerem sempre condições de abrigo em relação aos ventos fortes.
228

 Não toleram 

temperaturas muito baixas por isso não conseguem resistir em condições de montanha, nem uma forte 

intensidade luminosa pelo que necessitam de nebulosidade que a filtre.
229

 Suportam algum encharcamento 

mas se este for muito intenso e se começarem a formar turfeiras a laurissilva que aí persiste torna-se mais 

pobre em termos de diversidade e a sua presença fica reduzida aos pontos mais altos e por isso menos 

encharcados.
230

 A sua complexidade, com diversos estratos de vegetação simultaneamente presentes e uma 
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forte componente de briófitas, dá-lhe um aspecto de floresta tropical de montanha apesar de ser constituída 

por espécies de características mais atlânticas. A multiestratificação, a presença de briófios epífitos a 

cobrirem todas as superfícies e a presença de fetos e trepadeiras contribui para a sua biodiversidade e 

elevada impenetrabilidade.
231

 Em situações climax a diversidade é bastante elevada, com arvores que podem 

atingir os 15 metros de altura, cobrindo o solo em percentagens que vão dos 80 aos 90% e com distâncias 

entre especímenes em redor dos 3 metros.
232

 Os diversos tipos de laurissilva situam-se aproximadamente 

numa faixa entre os 400 e os 600 metros,
233

 ou seja, a partir da altitude em que as condições para a 

formação de mares de nuvens são mais frequentes desde que as condições de abrigo dos ventos o 

permitam.
234

 A laurissilva hiper-húmida requer extrema humidade pelo que surge em zonas de mar de 

nuvens e condições de encharcamento.
235

  A partir dos 700 metros, grosso modo, a passagem para as 

condições de montanha dita o desaparecimento da laurissilva e o surgimento de outras comunidades 

vegetais.
236

  

     A Laurissilva mésica encontrar-se-ia potencialmente desde os 50 metros de altitude até aos 400 

metros
237

 em zonas de baixa e média altitude abrigadas dos ventos, com clima moderado, ou seja, nas áreas 

mais apetecíveis para a implantação das actividades humanas. Encontra-se praticamente extinta devido ao 

histórico aproveitamento desta zona para área urbana e agrícola e ao consequente aproveitamento da 

madeira das árvores aí existentes. Em média altitude a laurissilva mésica surgiria em zonas com boa 

drenagem e pouco expostas aos ventos húmidos, geralmente nas zonas de mantos basálticos e nas 

encostas expostas a Norte.
238

 As espécies arbóreas características são o louro (Laurus azorica), o sanguinho 

(Frangula azorica), a faia (Morella faya) e o pau-branco (Picconia azorica) já que existe humidade no solo 

mas não se verificam ainda condições de encharcamento, que não seriam suportadas pelas duas últimas 

espécies.
239

  

     A característica mais vincada desta floresta seria o seu porte, que pode atingir os dez metros, e a elevada 

riqueza florística e diversidade estrutural, com um máximo de seis andares de vegetação individualizados - 

em que os exemplares de faia e louro se destacam pelo seu porte emergente de um nível arbóreo de 

continuidade - a que se podem adicionar epífitos e trepadeiras.
240

 Existe neste ecossistema uma grande 

diversidade de briófitos que se distribuem em pequenos povoamentos. A dinâmica deste ecossistema seria, 

segundo Eduardo Dias, possivelmente explicada por uma combinação de dois processos: em condições de 

estabilidade ambiental predominaria a dinâmica de pequena clareira por morte de um ou poucos indivíduos 

mas que em condições de distúrbio mais intenso - quando se formam clareiras maiores - tem lugar um novo 

processo de colonização, com a urze (Erica azorica) e faia (Morella faya) como recolonizadoras, que teriam o 

papel de criar as condições de humidade e luminosidade necessárias à recuperação da laurissilva.
241

 O facto 

deste ecossistema ser caracterizado, em condições normais, por uma dinâmica de clareira, em que a 

renovação se faz nas aberturas provocadas pela queda de árvores, implica que as manchas de vegetação 

devam ser suficientemente extensas para que este tipo de processos possa ocorrer. Invasoras como o 

incenso (Pittosporum undulatum) têm tido uma forte acção de competição com este tipo de floresta. 

     A Laurissilva húmida ocorre em zonas abrigadas de média altitude com condições de maior humidade e 

mesmo encharcamento e onde a influência dos nevoeiros e da precipitação horizontal é elevada.
242

 Esta 
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formação vegetal apresenta, tal como a anterior, uma elevada biodiversidade e complexidade estrutural mas 

aqui a definição dos andares é pouco nítida.
243

 Existe uma menor diversidade de briófitos, mas as 

populações existentes são de maior dimensão que no ecossistema anterior. As espécies arbóreas 

características são o louro (Laurus azorica), o sanguinho (Frangula azorica) e o azevinho (Ilex perado ssp. 

azorica). O papel invasor do incenso (Pittosporum undulatum) é importante mas menos visível que na 

formação vegetal anterior, já que as condições de encharcamento não lhe são favoráveis. A dinâmica deste 

ecossistema é semelhante à da floresta laurissilva mésica, mas os intervenientes são diferentes: em 

condições de estabilidade ambiental predomina a dinâmica de clareira, com reprodução assexuada; em 

condições de distúrbio tem origem um novo processo de colonização, com a urze (Erica azorica) e o cedro-

do-mato (Juniperus brevifolia) como recolonizadoras. Assim, “a dinâmica de duas frentes, uma de 

manutenção, assente em reprodução vegetativa e outra de povoamento, assente em reprodução sexuada, e 

então com alternância de composição florística, parece também verificar-se aqui.”
244

 

     A laurissilva hiper-húmida surge em zonas abrigadas de maior altitude, principalmente em encostas 

viradas a Sul, em redor dos 500-600 metros,
245

 em situações de intensos nevoeiros e de precipitação 

horizontal abundante devida à exposição aos ventos húmidos.
246

 Subsiste em condições de permanente 

encharcamento, decorrentes das características do clima e do solo, já que se encontra em lugares em que 

estes últimos de apresentam impermeabilizados. Aqui, “o solo é quase só um suporte, onde toda a estrutura 

assenta e o sistema vive da água e nutrientes retirados das nuvens.” 
247

 A biodiversidade é menor e as 

espécies arbóreas características são o louro (Laurus azorica), o sanguinho (Frangula azorica), o azevinho 

(Ilex perado ssp. azorica) e a uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum), as duas últimas características de 

situações de maior encharcamento.
248

 O incenso deixa de se apresentar como invasora dominante, cedendo 

o lugar à roca (Hedychium gardneranum) especialmente em condições de distúrbio.
249

 A diversidade de 

briófitos baixa uma vez mais, mas um menor número de espécies possui populações maiores
250

 e surgem 

brio-epífilos que têm como habitat preferencial as folhas de espécies como o louro e o azevinho.
251

 O 

substrato geológico é pomítico, constituído por pedra-pomes facilmente erodível e a intensa drenagem de 

águas e material do solo e a lexiviação das componentes de pH básico do solo leva ao surgimento de um 

horizonte plácico impermeável e impenetrável para as raízes. Sobre esta base impermeável surge uma 

situação de micro-relevo formada por pequenas “ilhas” (hummocks que surgem por um efeito geológico 

habitualmente denominado “chaminé de fada”) onde se criam condições para o desenvolvimento da 

vegetação laurissilva, com árvores e arbustos de maior porte ou menos capazes de suportar o 

encharcamento. Nas zonas mais baixas surge vegetação capaz de suportar o encharcamento permanente, 

maior ensombramento e deposição de matéria orgânica, como alguns pteridófitos e briófitos. Forma-se assim 

uma paisagem ondulada, com pequenas elevações onde se aglomeram as árvores e os arbustos e zonas 

mais baixas onde os fetos e briófitos têm lugar.
252

 Os lugares sobreelevados são mais vulneráveis a ventos 

fortes, que causam a destruição frequente das “ilhas”, originando-se uma acelerada dinâmica temporal e 

espacial de distribuição dessas ilhas. Este facto conduz a que a laurissilva hiper-húmida se encontre em 

constante mutação, com “chaminés de fada” a surgirem em diversos pontos apoiadas quer em zonas de 

substrato geológico mais firme quer em indivíduos de maior dimensão caídos ou mortos. As zonas onde 
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ocorre este tipo de distúrbios são assinaladas pela presença de malfurada (Hypericum foliosum)
253

 um 

pequeno arbusto de flores amarelas que surge em altitude colonizando áreas perturbadas.
254

 O limite 

ecológico da laurissilva é a zona de montanha, onde dá lugar aos bosques de azevinho (Ilex aquifolium ssp. 

azoricum) em zonas mais abrigadas, e de cedro-do-mato (Juniperus brevifolia) em zonas expostas, ou à 

associação dos dois em zonas intermédias entre os 700 e os 900 metros de altitude.
255

 As formações de 

montanha encontram-se adaptadas a condições de maior intensidade de ventos e frio e fazem a transição, 

em altitude, para uma correspondência com a vegetação temperada das zonas europeias mais a Norte.
256

 

     O bosque de azevinho (Ilex perado ssp. azorica) é apelidado de “floresta das nuvens” (em conjunto com 

o bosque de cedro) por se localizar em zonas montanhosas de grande altitude, geralmente entre os 700 e os 

900 metros, com uma elevada humidade atmosférica e onde ocorrem mares de nuvens quase permanentes. 

Este tipo de comunidades necessita, no entanto, de abrigo dos ventos fortes e ensombramento.
257

 É um tipo 

de floresta considerado endémico dos Açores que se aproxima mais das formações vegetais Norte-Atlânticas 

do que das restantes florestas da Macaronésia.
258

 As condições ambientais características são a ocorrência 

de uma elevada precipitação directa e horizontal, que promove o encharcamento permanente e limita a 

mineralização da folhada. Surge sobre um substrato rochoso de lavas, fortemente irregular e fissurado mas 

compacto,
259

 onde existem zonas de rocha mais elevadas em que se encontram criadas condições para que 

a vegetação arbórea e arbustiva possa subsistir: é aqui que se encontra o azevinho (Ilex perado ssp. 

azorica), normalmente como espécie emergente e, com uma representatividade menor, a uva-da-serra 

(Vaccinium cylindraceum), o cedro-do-mato (Juniperus brevifolia) e o louro (Laurus azorica).
260

 Os dois 

estratos verticais que mais se destacam nesta formação florestal - mais simples do que a floresta laurissilva - 

são o arbóreo emergente do azevinho e o herbáceo alto.
261

 As trepadeiras são numerosas e diversificadas e 

os epifítos vasculares são também importantes, formando-se mangas de vegetação nos ramos e troncos das 

árvores.
262

 O meio epifítico, constituído pelos troncos, ramos e folhas das espécies arbóreas constitui-se 

como uma alternativa para que todo o bosque se possa instalar, formando-se assim uma floresta literalmente 

aérea criada a partir de um primeiro nível de troncos sobre o qual se encontra folhada em decomposição que 

dá origem a solo orgânico. Este é um meio das espécies evitarem o elevado ensombramento e 

encharcamento verificado ao nível do solo.
263

  

    O bosque de azevinho é menos estratificado do que a floresta laurissilva mas igualmente complexo em 

termos de distribuição de espécies e com uma grande presença de espécies raras. Esta floresta mantém um 

aspecto tropical, apesar das condições de clima norte-atlântico que a caracterizam. Aqui também se encontra 

uma paisagem em mosaicos de hummocks (“ilhas”) e hollows (“vales”), caracterizada por um micro-relevo em 

que nos pontos altos rochosos se localiza a vegetação e nos pontos baixos apenas espécies pouco 

exigentes podem subsistir. A paisagem em mosaicos da floresta de azevinho distingue-se da existente na 

floresta laurissilva hiper-húmida por ser uma paisagem mais estática, devido à existência de substrato 

rochoso que impede uma erosão acelerada.
264

 A acumulação continuada de turfa poderá fazer desaparecer 

as zonas elevadas mais secas transformando-se a floresta numa turfeira. Este tipo de formação vegetal 
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encontra-se ameaçado pelo arroteamento dos terrenos e sua transformação em pastagens de muito baixo 

rendimento e pelo abate do azevinho que por vezes é utilizado como complemento alimentar do gado.
265

  

    O bosque de cedro (Juniperus brevifolia) é uma formação durissilva que se desenvolve nas cumeadas e 

cabeços das zonas montanhosas e planaltos em altitude, em condições extremas de intensidade de vento e  

humidade. O cedro surge como o elemento arbóreo preponderante na paisagem acima dos 800 metros até 

aos 1000 metros, entre os 1000 e os 1200 metros surge de um modo mais esparso e encontra-se até aos 

1500 metros no Pico.
266

 Para sobreviver em condições de encharcamento desenvolveu adaptações que 

passam pelo transporte interno de oxigénio das folhas para a raiz (processo semelhante ao de determinadas 

árvores em zonas pantanosas) e a presença de raízes aéreas em ramos baixos.
267

 As suas folhas aciculares 

e porte estratificado ou nanificado permitem fazer face aos ventos fortes. No bosque de cedro existem 

poucas espécies em subcoberto, apenas algumas herbáceas, briófitos e brio-epífitos que formam mangas de 

vegetação em redor dos troncos e ramos.
268

 A regeneração faz-se normalmente por meio de distúrbios mais 

ou menos extensos, já que a reprodução sexuada não tem condições para se dar. Como os exemplares são 

aproximadamente do mesmo tamanho e idade envelhecem todos ao mesmo tempo e sem o aparecimento de 

plântulas novas. Com o surgimento de um distúrbio – como uma tempestade forte – alguns exemplares da 

população senil são afectados e surgem clareiras onde se pode dar regeneração natural, que são lugares 

onde a competição interespecífica abranda e surge disponibilidade de recursos, nomeadamente luz.
269

  

     O bosque de cedro com turfeira surge quando a luminosidade é mais elevada junto ao solo, o que permite 

o pleno desenvolvimento do Sphagnum ssp.. Este tipo de formações (com cedro ou outras árvores e turfeira) 

e a sua dinâmica vivem de um equilíbrio delicado entre luz e sombra, já que para a sobrevivência do 

Sphagnum ssp. é necessário luz e por isso o coberto das árvores não pode ser muito denso. Nos bosques de 

cedro com turfeira a regeneração natural dá-se quando ocorrem deslizamentos de terra provocados pelo 

peso da comunidade que provocam a abertura de clareiras de grandes dimensões, onde ocorre a 

regeneração das espécies a partir do banco de sementes do solo.
270

 Existe normalmente alternância entre as 

comunidades de bosque de cedro e bosque de cedro com turfeira em função da dinâmica dos distúrbios e 

das condições que se proporcionam. Estes mecanismos dependentes de factores externos são reveladores 

da extrema sensibilidade deste tipo de floresta, que paradoxalmente está dependente de tempestades com 

ventos fortes e da erosão para a sua regeneração natural. Assim, são necessárias extensas áreas de floresta 

em altitude para que esta comunidade se possa manter e regenerar.  

    O bosque de urze ou vassoura (Erica azorica) surge em solos incipientes, mais frequentemente mantos 

lávicos basálticos pouco evoluídos. Esta espécie não suporta condições de encharcamento pelo que ocorre 

apenas em zonas em que os solos tenham boa drenagem, tanto junto à costa como em altitude até aos 2000 

metros. É uma formação que suporta ventos fortes e défice hídrico. Estes bosques são (ao contrário dos 

anteriores) formações azonais, associadas a ambientes extremos.
271

 O quadro seguinte 8 expressa os tipos 

de florestas naturais abordados, factores ecológicos que conduzem à sua existência e espécies arbóreas de 

vegetação associadas. 

           
Quadro 8 - Classificação das florestas naturais, factores ecológicos que conduzem à sua existência e espécies arbóreas associadas. 
(Adaptado de Dias, E. - “Vegetação natural dos Açores: Ecologia e sintaxonomia das florestas naturais”. Angra do Heroísmo: 
Universidade dos Açores, 1996. Tese de doutoramento. p. 233-267) 
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Florestas 

naturais  
Factores ecológicos 

Espécies de vegetação (arbóreas e 

arbustivas de maior porte) 

Bosques 

de faia 

- Zonas abrigadas próximas da costa 

- Média exposição a ventos salinos  

- Baixa pluviosidade 

- Temperaturas elevadas  

- Solos basálticos incipientes 

Faia (Morella faya) 

Pau branco (Picconia azorica) 

Urze (Erica azorica) 

Incenso (Pittosporum undulatum) 

Laurissilva 

mésica 

- Baixa a média altitude (50 a 400 m) 

- Baixa exposição aos ventos (abrigo) 

- Encostas viradas a Norte 

- Temperaturas médias 

- Média a baixa pluviosidade 

- Nebulosidade média 

- Grandes quantidades de matéria orgânica devida à densidade 

da floresta 

- Solos com boa drenagem, sem encharcamento.  

Faia (Morella faya)  

Pau-branco (Picconia azorica) 

Louro (Laurus azorica),  

Sanguinho (Frangula azorica) 

Incenso (Pittosporum undulatum) 

Laurissilva 

húmida 

- Baixa exposição aos ventos (abrigo) 

- Temperaturas médias 

- Média pluviosidade 

-Grande nebulosidade, nevoeiros e precipitação horizontal 

- Grandes quantidades de matéria orgânica devida à densidade 

da floresta 

- Presença de horizonte plácico de modo intermitente e 

encharcamento descontínuo. 

Louro (Laurus azorica) 

Sanguinho (Frangula azorica)  

Azevinho (Ilex perado ssp. azorica) 

Incenso (Pittosporum undulatum) 

Laurissilva 

hiper-

húmida 

- Baixa exposição aos ventos (abrigo) 

- Encostas viradas a Sul (em redor dos 500-600m) 

- Temperaturas médias 

- Elevada pluviosidade 

-Elevada nebulosidade, intensos nevoeiros e precipitação 

horizontal 

- Grandes quantidades de matéria orgânica devida à densidade 

da floresta 

- Presença de horizonte plácico e encharcamento em modo 

contínuo 

- O limite da laurissilva é a passagem para a zona de montanha. 

Louro (Laurus azorica)  

Sanguinho (Frangula azorica),  

Azevinho (Ilex perado ssp. azorica)  

Uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum) 

Bosques 

de 

azevinho 

- Baixa exposição aos ventos (abrigo) 

- Zona de montanha (700 -900m) 

- Temperaturas baixas  

- Elevada humidade atmosférica 

- Elevada pluviosidade 

- Mares de nuvens 

- Ensombramento 

-Sobre substrato rochoso de lavas, fortemente irregular e 

fissurado mas compacto 

- Presença de horizonte plácico e encharcamento contínuo 

- Turfeiras 

Azevinho (Ilex perado ssp. azorica) 

Louro (Laurus azorica) 

Uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum),  

Cedro-do-mato (Juniperus brevifolia)  

 

Bosques 

de cedro  

- Ventos fortes  

- Zona de montanha (700- 1000 m) 

- Temperaturas baixas  

- Elevada humidade atmosférica 

- Elevada pluviosidade 

- Mares de nuvens 

- Presença de horizonte plácico e encharcamento contínuo. 

- Turfeiras 

 Cedro-do-mato (Juniperus brevifolia) 

Bosques 

de 

vassoura 

- Suporta ventos fortes e stress hídrico mas não 

encharcamento. 

- Desde a costa até zonas de montanha, em zonas expostas. 

Urze ou vassoura (Erica azorica) 
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     Para além dos tipos de vegetação já descritos, encontram-se também nestas ilhas comunidades naturais 

que formam matos e prados. Os matos podem ser definidos como formações vegetais dominadas por 

caméfitos
272

 ou nanofanerófitos
273

 com apenas um nível de estratificação. Nestas ilhas os matos baixos são 

geralmente dominados por rapa (Calluna vulgaris), queiró (Daboecia azorica) ou erva-úrsula (Thymus 

caespitititus); os matos de média altura podem ter malfurada (Hypericum foliosum) e os matos altos são de 

espécies arbóreas restringidas em tamanho (Juniperus brevifolia, Erica azorica, Laurus azorica e Morella 

faya).
274

 Eduardo Dias divide os matos segundo os factores que levam à sua existência em matos de stress 

locais, matos maduros pedológicos e matos colonizadores.
275

 Os matos de stress locais são formados devido 

a situações de perturbação contínua por meio de um factor externo, que conduz a que estas formações 

sejam as mais evoluídas para esse local: estão neste caso os matos costeiros que surgem na presença de 

ventos salinos; os matos de montanha que surgem em altitude; e os matos de aluvião que surgem em 

condições de erosão. Os matos maduros pedológicos surgem em circunstâncias em que as limitações estão 

relacionadas com os solos: é o caso dos matos que surgem em zonas encharcadas, sobre mantos rochosos 

ou então sobre substratos móveis (areias vulcânicas). Os matos colonizadores surgem em campos de lava 

recentes ou então são matos característicos de sucessões secundárias que se originam após a destruição da 

vegetação original. Neste último caso a urze (Erica azorica) é uma das espécies chave da recolonização mas 

outras espécies indicadoras podem ser a rapa (Calluna vulgaris), a malfurada (Hypericum foliosum) e a faia 

(Morella faya). Apenas no Pico se encontram formações sub-alpinas acima dos 1900 metros compostas por 

matos esparsos dominados pela rapa (Calluna vulgaris), queiró (Daboecia azorica) e urze (Erica azorica), 

mas onde surgem outras espécies em riscos de extinção e restritas a esta comunidade.
276

 Assim, tendo em 

conta os tipos de vegetação descritos, tanto em termos de comunidades arbóreas como arbustivas, é 

possível identificar algumas espécies estruturantes dos ecossistemas. A faia (Morella faya) e o pau-

branco (Picconia azorica) surgem em zonas mais próximas da costa e com maior insolação. O louro (Laurus 

azorica) e o sanguinho (Frangula azorica) surgem associados à laurissilva, o último à laurissilva húmida e 

hiper-húmida. O azevinho (Ilex perado ssp. azorica) e o cedro (Juniperus brevifolia) surgem em condições de 

montanha e a urze (Erica azorica) é uma espécie colonizadora dos mais diversos tipos de habitats.  

         Os prados naturais são comunidades não implantadas nem mantidas artificialmente dominadas por 

espécies herbáceas espontâneas ou endémicas, não usadas como pastagens de gado ou usadas muito 

esporadicamente.
277

A sua identificação na paisagem é difícil devido ao predomínio das pastagens instaladas 

pelo homem e à dificuldade de distinção entre estas. É, no entanto, importante o seu estudo uma vez que 

existem diversas espécies herbáceas raras que poderão ter nelas o seu habitat.
278

 Existem também 

pastagens semi-naturais - em que não são aplicadas técnicas agrícolas intensivas nem se faz uma selecção 

restrita das espécies semeadas - cuja diversidade florística é motivo de interesse e que se constituem como 

um importante elemento patrimonial da paisagem.
279

 Algumas herbáceas existentes nestas pastagens semi-

naturais são gramíneas como o Holcus mollis e a Anthoxanthum odoratum. 
280

 Os prados naturais surgem 

como formações estáveis no tempo quando as condições do meio não permitem o crescimento de vegetação 

de porte maior, ou seja, em condições de stress. Nestas ilhas, as causas parecem ser a erosão ou o 

encharcamento dos solos.
281

 Os prados naturais e semi-naturais são um importante foco de biodiversidade 
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destas ilhas, sendo que existem diversas espécies de artrópodes que aqui têm o seu habitat preferencial 

como, por exemplo, as borboletas endémicas sátiros-dos-Açores (do género Hipparchia sp.) que habitam nas 

pastagens naturais com Festuca jubata acima dos 400-500 metros.
282

 É nos prados naturais que se 

encontram junto a linhas de água, na base de falésias e no limite de grandes manchas de floresta natural, 

que surgem algumas das espécies de vegetação de estratégia primária mais raras como uma antiga alface 

gigante (Lactuca watsoniana) ou a angélica (Angelica lignescens), entre outras.
283

  Nos prados húmidos das 

margens de lagoas ou turfeiras encontram-se diversas espécies de orquídeas e miosótis.
284

 Na actualidade 

estes prados naturais ocorrem geralmente em zonas altas acima dos 700 metros e dentro de caldeiras e 

crateras vulcânicas,
285

 como é o caso da Caldeira do Faial.  

     Em conjunto com as florestas (laurissilva e outras), os matos, os prados naturais e as zonas húmidas 

formariam, à data do povoamento, um mosaico intrincado dependente das condições do meio e com grande 

heterogeneidade espacial. A distinção básica entre mosaicos consistiria nas comunidades e espécies 

presentes mas também no porte que estas atingem e que permite diferenciar diversos níveis verticais: 

arbóreo, arbustivo e herbáceo. Assim “ [à data do povoamento] as florestas dos Açores não teriam uma 

disposição homogénea, em largas manchas, nem teriam uma disposição altitudinal, mas sim uma distribuição 

por mosaicos casuais, com outros tipos de vegetação, como prados, matos, bosques, florestas(…). Esta 

distribuição por mosaicos de matos e arvoredos (para utilizar a terminologia dos cronistas) poderá ter a ver 

com aspectos da dinâmica da vegetação, de grande importância e aponta-nos para o fenómeno da 

vegetação natural dos Açores possuir uma grande dinâmica estrutural, com alternância de várias formações 

por efeito das condições agressivas do meio.”
286

 Aliada à heterogeneidade espacial estaria uma acelerada 

dinâmica ecológica que continua a fazer-se sentir e está relacionada com a rapidez com que a mudança 

ocorre nestes territórios.  

 

2.3.6. Introdução de novas espécies  

     O número de espécies de vegetação conhecidas nos Açores tem aumentado de forma bastante 

significativa. Em 1844 eram mencionadas 355 espécies de vegetação para estas ilhas,
287

 em 1966 no 

“Catálogo das plantas vasculares dos Açores” apresentam-se 699 espécies
288

 em 2010 são consideradas 

1110 espécies de plantas vasculares. Este aumento está relacionado com novas descobertas mas 

principalmente com o crescimento exponencial de espécies introduzidas, que correspondem a mais de 60 % 

da flora vascular.
289

 Este aumento de biodiversidade tem consequências nas comunidades naturais 

anteriormente descritas. 

     As invasões biológicas - que ocorrem quando uma espécie coloniza e subsiste numa área que até então 

não havia habitado
290

 - têm sido um processo natural de evolução da vida no planeta. Como referem Luís 

Silva et al “ ao longo da escala temporal geológica, a distribuição das espécies na superfície da Terra tem 

sido afectada por alterações climatéricas ou geomorfológicas de larga escala. Acompanhando essas 
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alterações, as invasões biológicas têm sido uma componente importante do processo evolutivo, ao longo da 

história geológica, e incluem desde pequenas variações na área de distribuição de uma espécie, até 

invasões de dimensão continental.”
291

 Actualmente a maior parte das introduções de espécies são originadas 

pelo homem e mesmo nos casos em que se considera o movimento da espécie como natural conclui-se 

depois que se deu devido a alterações no habitat provocadas pelo homem. Assim, a migração de espécies 

pela acção do homem tem sido mais rápida e extensa do que a provocada por animais, vento ou correntes 

marinhas.
292

  

    Duas sensibilidades diferentes coexistem em relação a este tema, no seio da comunidade científica: 

alguns autores são da opinião que sem um esforço para proteger os ecossistemas naturais as espécies 

invasoras irão proliferar e tomar conta de todos eles, excluindo os ecossistemas mais resistentes; outros 

autores valorizam o papel das espécies naturalizadas numa biosfera alterada e afirmam que a maioria das 

espécies irá persistir conjugando-se em comunidades novas, que incluem as espécies autóctenes e as 

exóticas.
293

 As espécies naturalizadas num planeta em acelerada mudança podem constituir as bases da 

nova diversificação e a consciência das suas funções ecológicas tem vindo a ser cada vez mais valorizada, 

especialmente em paisagens modificadas pela acção do homem ou face às alterações climáticas.
294

 No 

entanto, persistem dúvidas quanto ao modo como o afastamento em relação à comunidade nativa poderá 

afectar os mecanismos ecológicos em que se baseia a biodiversidade geral.
295

 Existem ainda diversos 

autores que afirmam que as introduções de novas espécies tendem a adicionar espécies e não a causar 

extinções.
296

 Segundo esta corrente “é em geral aceite que muitas das espécies introduzidas não causam 

impactes negativos. Assim, a decisão de controlar uma espécie exótica deve ser tomada individualmente e 

pesando os aspectos sociais e os valores em causa, evitando-se um possível preconceito contra as espécies 

exóticas per se.”
297

 

     As ilhas são geralmente mais vulneráveis à invasão por exóticas porque têm menos espécies nativas, 

alguma desarmonia na flora e fauna nativas, maior proporção de habitat alterado e geralmente uma forte 

tradição de introdução de espécies.
298

 A maioria das invasões biológicas ocorre em habitats afectados pelas 

actividades humanas, particularmente aqueles que são sujeitos a distúrbios acentuados, mas também 

existem invasões em ecossistemas naturais, sujeitos a distúrbios naturais.
299

 Nas situações em que ocorre 

fragmentação de habitats naturais, a invasão pode tornar-se ainda mais fácil. 
300

Então, um dos factores que 

concorre para a facilidade de uma invasão biológica é a presença de distúrbios, que são também um factor 

essencial para a regeneração da vegetação endémica destas ilhas. Existem mesmo vários autores que 

consideram que “as aberturas no coberto vegetal, associadas a distúrbios naturais ou antrópicos, são o factor 

mais importante na promoção das invasões por espécies introduzidas em comunidades naturais e semi-

naturais.”
301

 Assim, as plantas invasoras competem com as endémicas por recursos mas também por 

distúrbios, e acresce que as primeiras são geralmente mais rápidas e eficientes a implantar-se. É deste modo 

que, em muitos casos, a vegetação recentemente introduzida ameaça o equilíbrio da vegetação natural que 

depende muitas vezes da reprodução assexuada e da existência de distúrbios para se regenerar, e por isso 

precisa de tempo. No entanto, se a natureza permite que estes fenómenos ocorram é porque existe algum 

aspecto positivo nisso: a vegetação introduzida e naturalizada é frequentemente mais hábil a ocupar o 
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território moldando-se a condições que a vegetação natural não consegue processar com tanta facilidade e 

acabando por ocupar funções dentro dos ecossistemas que de outro modo não seriam rapidamente 

preenchidas, como é o caso do controlo da erosão em áreas íngremes. Assim, a conservação do solo da 

água pode ser efectuada com a ajuda da vegetação naturalizada, em situações em que a vegetação 

endémica não tem capacidade de resposta temporal para se instalar, devido à acelerada dinâmica da 

paisagem imprimida pelo homem.  

     A ilha que tem uma maior proporção de espécies de vegetação exóticas em relação às indígenas é a 

Graciosa, seguida das ilhas de Santa Maria e do Faial, de São Miguel e da Terceira. Estas cinco ilhas são as 

que têm uma maior proporção de espécies exóticas de toda a Macaronésia, incluindo Madeira, Canárias e 

Cabo Verde.
302

 No arquipélago dos Açores a proporção de espécies de vegetação exótica presentes por 

quilómetro quadrado é bastante superior à de todos os outros arquipélagos, geralmente mais do dobro, e é 

apenas seguida, num nível bastante inferior, pelo arquipélago de Cabo Verde.
303

 Por outro lado as Flores e o 

Corvo são as ilhas que apresentam uma maior proporção de espécies nativas e menor de invasoras,
304

 no 

entanto as espécies invasoras aí presentes têm um grande impacto nos ecossistemas e na paisagem, como 

é o caso da hortênsia (Hydrangea macrophylla) nas Flores. 

     Apesar das grandes alterações na paisagem provocadas pela acção humana a fina teia de relações 

estabelecidas entre as comunidades de vegetação actualmente presentes e as comunidades delas 

subsidiárias - quer sejam plantas mais simples ou a pequena fauna invertebrada - contínua em certa medida 

presente. Este facto poderá fazer levantar a hipótese que não há uma ruptura mas sim uma continuidade em 

termos dos processos naturais, e que aquilo que se percepciona como uma ruptura nos ecossistemas devida 

à presença de invasoras é na realidade uma fase mais aguda de um processo mais vasto. Existe uma 

relação significativa entre as plantas vasculares endémicas e nativas e os briófitos e artrópodes indígenas,
305

 

no entanto se as espécies vasculares se encontram ameaçadas pela presença das espécies invasoras, 

surpreendentemente isso parece não acontecer nem com os briófitos nem com algumas populações de 

artrópodes. As áreas de presença de determinados briófitos associados às florestas diminuíram 

drasticamente de tamanho devido à diminuição das áreas das próprias florestas mas não se tem verificado a 

presença de outras espécies agressivas e a alteração drástica dos ecossistemas que se encontra nas 

plantas vasculares. Erik Sjögren refere esta consistência dos ecossistemas ao nível das comunidades de 

briófitos e avança a hipótese de que esta se deve à grande competição inter-específica que já se encontra 

estabelecida ao nível das brio-comunidades, pelo que a instalação de espécies exóticas teria maior 

dificuldade em se dar.
306

 Assim, se ao nível das plantas vasculares, os ecossistemas se encontram mais 

frágeis e susceptíveis de ser alterados devido à sua pouca evolução, à escala dos briófitos isso não parece 

acontecer.  

     As espécies de vegetação invasora mais importantes nos Açores constam da publicação “Flora e Fauna 

Terrestre Invasora na Macaronésia. TOP 100 nos Açores, Madeira e Canárias”.
307

 De entre estas destacam-

se o incenso (Pittosporum undulatum), a cana (Arundo donax), a roca ou conteira (Hedychium gardneranum) 

e a hortênsia (Hydrangea macrophylla).
308

 Todas apresentam um rápido ciclo de reprodução sexuada ou uma 

forte capacidade de propagação assexuada. As primeiras três constituem ameaças tanto no arquipélago dos 
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Açores como na Madeira, já que contribuem para a inibição da regeneração das espécies nativas.
309

 A 

grande maioria das espécies invasoras listadas nesta publicação afecta espécies endémicas não 

ameaçadas, mas mais de um terço pode afectar espécies ameaçadas e prioritárias para conservação. As 

invasoras afectam também habitats prioritários ou abrangidos pela Directiva Habitats, assim como grande 

parte das áreas protegidas deste arquipélago.
310

 Nas zonas costeiras é particularmente preocupante o 

chorão (Carpobrotus edulis) e a lantana (Lantana camara),
311

 sendo que esta última é considerada uma das 

espécies invasoras mais agressivas do mundo.
312

 A árvore-do-céu (Ailanthus altissima) tem começado a 

surgir em todas as ilhas e é uma forte invasora das zonas litorais e mais baixas das ilhas cujo controlo pode 

ser tentado, uma vez que a introdução ainda se encontra numa fase inicial na maior parte das ilhas (à 

excepção da Graciosa, onde se encontra presente de um modo mais intenso). Também a bons-dias 

(Ipomoea indica) se encontra em todas as ilhas e surge principalmente em linhas de água e zonas declivosas 

ou bastante perturbadas por factores antrópicos, a baixa altitude. A sua presença acaba por destruir matas e 

galerias ripícolas de um modo bastante rápido. As zonas de menor altitude e as zonas costeiras são 

geralmente mais vulneráveis porque é aí - nas zonas antropizadas - que as espécies introduzidas geralmente 

se encontram e porque estas muitas vezes não se adaptam ao clima de altitude.
313

 Existem espécies 

invasoras que se encontram com mais frequência em algumas ilhas e são fruto da história particular de 

introdução de espécies nessa ilha. É o caso da piteira (Agave americana) que é mais abundante em Santa 

Maria e a tabaqueira (Solanum mauritianum) que surgiu inicialmente em São Miguel e na Terceira, para 

actualmente se encontrar em praticamente todas as ilhas. Em São Miguel a Gunnera tinctoria observa-se em 

pastagens, ravinas e encostas até aos 500-700 metros e a Clethra arborea compete com a laurissilva em 

zonas de maior altitude.
314

 Na Graciosa é preocupante a invasão com o ailanto (Ailanthus altissima). Em São 

Miguel encontram-se também a gigante (Gunnera tinctoria) e a silva-mansa (Leycesteria formosa). 

     O fenómeno da proliferação de espécies de vegetação invasora parece ser mais sério, segundo Luís Silva 

et al, em S. Miguel, Santa Maria e nas Flores.
315

 Em todas as ilhas a presença de incenso (Pittosporum 

undulatum) a baixa e média altitude é preocupante formando matas de exóticas praticamente 

monoespecíficas. Nas zonas mais altas verifica-se a presença da roca ou conteira (Hedychium gardneranum)  

e da hortênsia (Hydrangea macrophylla) afectando ecossistemas de grande valor e fragilidade. A hortênsia 

(Hydrangea macrophylla) é particularmente preocupante na Caldeira do Faial e nas Flores. Detectam-se 

possíveis conflitos entre a presença de manchas de vegetação natural endémica relativamente íntegras e o 

avanço das espécies invasoras especialmente nas Flores, Faial e Terceira. Em Santa Maria, São Miguel e 

Graciosa existe um grande número de espécies exóticas, que não afectam contudo de modo tão efectivo as 

endémicas da laurissilva uma vez que estas últimas se encontram, geralmente, em locais circunscritos. As 

pequenas manchas de laurissilva que persistem em Santa Maria e São Miguel são, no entanto, importantes 

para a biodiversidade das respectivas ilhas e arquipélago, pelo que os esforços efectuados para a sua 

conservação são de realçar. 

    Quanto aos artrópodes cerca de 40% das espécies existentes são nativas ou endémicas, sendo que as 

restantes são introduzidas.
316

 Para Paulo Borges et al as invasões por espécies de artrópodes constituem um 

problema actual que pode ter impactos futuros na biodiversidade criando um padrão de uniformização da 

fauna.
317

 No entanto as espécies exóticas invasoras encontram-se habitualmente limitadas aos habitats 
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humanizados de baixa ou média altitude.
318

De entre as espécies de artrópodes invasoras destacam-se o 

escaravelho japonês (Popillia japonica), a térmita (Cryptotermes brevis e outras) e a lagarta da pastagem 

(Pseudalectia unipuncta). Nas florestas naturais a proporção de espécies introduzidas de artrópodes pode 

chegar aos 65% em locais muito perturbados e ao nível do solo mas nas copas das árvores endémicas 

(como o cedro, urze ou louro, por exemplo) domina a fauna de artrópodes nativa ou endémica.
319

 Assim, as 

observações até agora efectuadas pelos investigadores da área conduzem à constatação que os artrópodes 

invasores não têm competido directamente com os artrópodes endémicos que se encontram dependentes da 

laurissilva.
320

  

     O processo de invasões biológicas não se relaciona apenas com as actividades humanas mas também 

com as alterações climáticas, fragmentação de habitats e aumento da poluição.
321

 As alterações climáticas 

estão a provocar modificações ao nível do ciclo de vida da vegetação mas também dos insectos 

polinizadores e fauna dispersora de sementes, com consequências para a estrutura e composição dos 

ecossistemas. Com a subida da temperatura e dulcificação dos ambientes em altitude as espécies invasoras 

podem começar a ter condições para colonizar em zonas de maior altitude.
322

 As alterações climáticas 

podem então vir a contribuir para ampliar a área das invasoras já existentes ou então concorrer para que 

espécies introduzidas que não apresentam carácter invasor possam passar a tê-lo.
323

 O impacto poderá se 

maior se elas competirem tanto em quantidade como em área com as espécies indígenas por recursos 

escassos.
324

 No entanto, como já se referiu anteriormente, a capacidade de certas plantas colonizarem 

outros habitats poderá ser em certa medida uma vantagem para os ecossistemas face à rapidez com que as 

mudanças poderão ocorrer num futuro próximo, já que “as características que fazem de uma espécie uma 

boa invasora poderão ser as características que a permitirão adaptar-se às alterações climáticas com rapidez 

suficiente para sobreviver”,
325

 e consequentemente assegurar níveis mínimos de integridade dos 

ecossistemas.  

     A biodiversidade faunística destas ilhas é reduzida mesmo no que diz respeito às espécies introduzidas e 

naturalizadas. De entre os mamíferos referem-se duas espécies de ouriços-cacheiros (Erinaceus europeus e 

Erinaceus europeus europeus), o furão (Musdela furo), a doninha (Mustela nivalis), o murganho (Mus 

musculus), as ratazanas (Rattus norvegicus e Rattus rattus) e destaca-se o coelho (Oryctolagus conniculus) 

pelo seu papel de herbivoria da vegetação. O gado doméstico afecta a vegetação natural não só pela 

herbivoria mas também pelo pisoteio. Os ratos afectam as populações de aves. O único réptil naturalizado é 

a lagartixa (Lacerta dugesii) e entre os anfíbios encontram-se a rã (Rana perezi) e dois tristões-de-crista 

(Triturus sp.).
326

 As espécies de fauna que mais afectam a vegetação natural endémica são o coelho, por 

herbivoria, e as diversas espécies de gado doméstico. 
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2.4. Componentes antrópicas  

   As componentes antrópicas incluem a relação do homem com a paisagem e as marcas culturais que nela 

são impressas. É efectuada uma breve descrição dos dados cronológicos conhecidos relativos ao processo 

de descoberta e povoamento das ilhas, para seguidamente se abordar a fase de implantação inicial das 

sociedades humanas. Referem-se as diversas actividades que foram inscritas na paisagem ao longo da 

história prestando-se particular importância àquelas que tiveram maior relevância para a sua transformação, 

especialmente no que diz respeito à agricultura.  

    À análise da ocupação humana do território segue-se uma referência à formação dos principais 

aglomerados urbanos. Referem-se também aspectos mais subtis da apropriação do espaço relacionados 

com a implantação de elementos religiosos que permitiam um reconhecimento das zonas humanizadas. Para 

além destas encontravam-se os “ermos” onde imperava a vegetação natural, a relação dos primeiros colonos 

com esses espaços selvagens e seus recursos inerentes é também abordada. Como contraponto à natureza 

selvagem encontram-se as quintas, jardins e matas. Para além da perspectiva histórica, apresentam-se 

dados sobre os usos do solo actuais à escala do arquipélago. Estes aspectos são retomados no capítulo 3 

quando da abordagem ao carácter da paisagem à escala da ilha.  

 

2.4.1. As actividades humanas e a sua evolução  

     A data da descoberta dos Açores encontra-se envolta nas névoas do tempo, mas considera-se que foi 

com a campanha encetada pelo Infante D. Henrique, filho de D. João I - e a partir de 1427 - que estas 

passaram a ser integradas no mapa mundi de uma maneira consistente, porque passaram a ser 

consideradas parte de um território civilizacional com uma identidade própria, o das ilhas do Atlântico 

Oriental, onde também já se encontravam as Canárias e a recém-descoberta Madeira.
1
 A descoberta de 

todos estes arquipélagos deverá ter-se inserido num programa expansionista ibérico que, após a conquista 

cristã da península pretendia avançar para além-mar, do Mediterrâneo para o Atlântico e que visava a 

criação de novas rotas. Os arquipélagos da Macaronésia passavam a ser os postos avançados dos 

descobrimentos.  

    Para Eduardo Brito Henriques a atenção dada pelos povos ibéricos a estes arquipélagos tem uma 

relevância histórica maior do que se poderia supor à primeira vista porque permitiu o início da formação 

conceptual de um “sistema-mundo”, constituído por um conjunto de lugares que se articulam entre si por 

diversas relações e que funcionam em estreita interdependência. As ilhas da Macaronésia tinham um lugar 

central nesse “sistema-mundo” que entretanto se estava a descobrir, como ponto de ligação. Assim, “para 

além de terem funcionado como stepping-stones para o avanço das nações ibéricas sobre os oceanos [numa 

primeira fase dos descobrimentos], foram locais de amarração dos fluxos que passaram a cruzar os mares, 

assegurando o funcionamento articulado de todos esses espaços.”
2
 

     Antes de serem encontradas pelos portugueses estas ilhas eram já referidas em alguma cartografia 

medieval e em relatos, histórias e lendas que provinham da antiguidade clássica. Se alguns autores as 

tinham relacionado com vestígios da Atlântida descrita por Platão outros associaram-nas a lugares míticos, 

às lendárias ilhas Afortunadas (de onde se gerou o termo Macaronésia) ou à ilha das Sete Cidades. A 

descoberta no Corvo de uma estátua de um cavaleiro em montada apontando para Ocidente e de algumas 

moedas fenícias em 1746 é referida, segundo alguns autores, como evidência de que outros povos teriam já 

aportado às ilhas que, aliás, são já apontadas em mapas anteriores à data da sua descoberta pelos 

                                                      
1
 A Madeira tinha sido descoberta em 1419 por João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira.  

2
 HENRIQUES, E.B. - “Distância e conexão: insularidade, relações culturais e sentido de lugar no espaço da Macaronésia.” Instituto 

Açoriano de Cultura/ Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, 2009. p. 50.  
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portugueses.
3
 No entanto, o conhecimento que delas os fenícios, cartaginenses, ou mais recentemente 

genoveses pudessem ter tido deverá ter-se resumido à sua localização geográfica, uma vez que só a partir 

dos descobrimentos portugueses se estabeleceu o seu povoamento consistente.
4
 

     O primeiro dado concreto sobre a descoberta deste arquipélago é de origem cartográfica
5
 e atribui a Diogo 

de Silves o encontro dos Grupos Oriental e Central, a partir de 1427. No entanto, Gaspar Frutuoso situa em 

1431 a descoberta da primeira ilha, Santa Maria, por Gonçalo Velho Cabral. A indefinição quanto à primeira 

expedição portuguesa a atingir estas ilhas não impede que se saiba que as primeiras acções de intervenção 

referidas tenham sido a libertação de animais, nomeadamente gado, como medida de indagação da 

existência das condições necessárias para o povoamento, principalmente no que diz respeito à presença de 

água.
6
  

     A primeira ilha a ser descoberta foi Santa Maria e depois São Miguel que, tal como a primeira, toma o 

nome do dia em que a descoberta se efectuou. O descobrimento da Terceira ter-se-á dado em 1449 e depois 

desta de todo o Grupo Central sucessivamente. As Flores e o Corvo terão sido as últimas, em 1452, quando 

Diogo de Teive avança para Ocidente com o intuito de, a mando da coroa portuguesa, encontrar a ilha das 

Sete Cidades. No que diz respeito ao povoamento, este também se iniciou por Santa Maria - entre 1439 e 

1443 - e depois por São Miguel. O povoamento do Grupo Central começou na Terceira em 1450 e São Jorge 

é povoado em 1460. O Faial começa a ser povoado nos anos de 1467-68 e a Graciosa em 1473 mas o 

povoamento do Pico só se dá a partir de 1480. Nas ilhas do grupo ocidental só foi possível instalar 

povoadores com sucesso a partir de 1508.
7
 De facto, “a colonização dos Açores não foi tão pronta nem fácil 

quanto a da Madeira, ou mesmo das Canárias. A posição mais profundamente oceânica deste arquipélago 

ajuda a explicá-lo. É possível que o clima, perturbado por tempestades frequentes, também.”
8
 A estes 

factores de desencorajamento é de acrescentar uma maior actividade vulcânica relativamente aos outros 

dois arquipélagos conhecidos, com sismos e vulcões mais frequentes.  

     À altura da sua descoberta as ilhas açorianas eram essencialmente cobertas por densas manchas de 

florestas naturais. No quer diz respeito à vegetação natural Gaspar Frutuoso refere-se do seguinte modo à 

ilha de São Miguel: “ Estava esta ilha, logo quando se achou, muito cheia de alto, fresco e grosso arvoredo 

de cedros, louros, ginjas, sanguinho, faias, pau branco e outras sortes de árvores; em alguns lugares 

estavam espaços de serra cobertos somente de cedros e outros de louros, outros de ginjas, outros de 

sanguinhos e outros de teixos, outros de pau branco e outros de faias, como o Faial, que tomou este nome 

das faias de que estava povoado.”
9
 Em cada ilha, os primeiros terrenos ocupados foram aqueles que eram 

relativamente planos e com solos profundos, próximo da costa, como refere de João Marinho dos Santos “os 

terraços expostos ao meio-dia.”
10

 

     Nos primeiros anos de povoamento o retrocesso civilizacional a que foram sujeitos os povoadores terá 

sido - a avaliar pelas descrições de Gaspar Frutuoso na década de 1580 - compensado pela abundância de 

recursos, praticando-se a caça, a pesca, a recolecção e uma agricultura familiar que se verificava ser 

excedentária. No entanto, e dada a proveniência dos povoadores - geralmente vindos de meios rurais do 

                                                      
3
 COSTA, S. - “Açores: Nove ilhas, uma história.” Angra do Heroísmo: Presidência do Governo Regional dos Açores, Direcção Regional 

da Cultura, Centro de Conhecimento dos Açores, 2008. p. 27-29.  
4
 Idem, ibid. 

5
 Figuram no mapa de Gabriel Valseca de 1439. Idem, ibid. 

6
 As primeiras acções de posse da terra foram, mesmo antes do povoamento, a libertação de gado . “Em diversas partes desta ilha [São 

Miguel] foi deitado gado entre o espesso mato dela; em partes deitaram carneiros e ovelhas, em outras partes bodes e cabras, em 
outras, porcos e porcas, e em outras cavalos e éguas, asnos e burras. Tudo multiplicou tanto entre o basto arvoredo, com os bons 
pastos que havia de erva e rama, que quando vieram os primeiros povoadores, dali a alguns anos, achavam grandes manadas deste 
gado em toda ela (…)”.FRUTUOSO, G. - “Saudades da Terra”. Livro IV .(edição de Instituto Cultural, Ponta Delgada, 1977-1981), p. 226.   
7
 COSTA, S. op. cit. p. 31-32.  

8
 HENRIQUES, E.B. op. cit. p. 61. 

9
 FRUTUOSO, G. op. cit.  Livro IV, cap. 55, p. 228.   

10
 SANTOS, J.M. - “Os Açores nos séculos  XV e XVI (volume I)”. Ponta Delgada: Secretaria Regional de Educação e Cultura, 1990. p. 

10. 
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continente português - a agricultura foi sempre a actividade que mereceu maior destaque.
11

 O regime de 

sesmarias pretendia ser um incentivo para a fixação nas ilhas, uma vez que aqueles a quem as terras eram 

dadas era obrigatório trabalhá-las pelo menos cinco anos, antes que pudessem ser transaccionadas.
12

  

     As queimadas, o roçar do mato, o arroteamento e a plantação agrícola com os poucos meios disponíveis 

trazidos por barco ou construídos de novo no novo espaço insular seriam, por si só, trabalhos que requeriam 

um elevado esforço inicial que é importante sublinhar. Estes primeiros açorianos rapidamente se 

aperceberam da relevância e especificidade das características climáticas insulares para as culturas 

agrícolas (como é o caso de uma maior humidade face à que estavam habituados em território continental) e 

do modo como estas podiam inclusive ajudar o seu trabalho, no caso particular do vento. Assim, “a primeira 

acção a realizar era a delimitação do espaço destinado ao cultivo, abrindo-se, de seguida, no interior da 

vegetação, vários “eitos” ou clareiras, para que os ventos pudessem ajudar no derrube. Uma forte ventania 

podia poupar vários dias de trabalho”.
13

 Os principais objectivos destas primeiras comunidades isoladas eram 

“subsistir, domar o meio físico (…) adquirir uma pátria (a terra susceptível de passar de pais para filhos), 

cimentar, enfim, um património material e espiritual.”
14

 Já no século XVI esses eram referidos como os 

“tempos antigos” quando a terra dava tudo o que era necessário para a sobrevivência sem a necessidade de 

um trabalho excessivamente intensivo.
15

 

    O aumento demográfico e a organização da sociedade conduziram a que esta visão tradicional da terra 

passasse a coexistir com outras, mais senhoriais e/ou mercantilistas. A agricultura passou a ser praticada de 

modo mais intensivo e virada para a exportação. A escassez de terra arável (uma vez que as terras em 

altitude, acima dos 300-400 metros continuavam a ser consideradas ermos, de difícil acesso e condições 

climáticas desfavoráveis) começa a fazer sentir-se já desde o século XVI,
16

 daí a presença intensiva e muitas 

vezes pouco sustentada do homem na paisagem. Este ponto de vista encontra-se patente nas descrições de 

Gaspar Frutuoso quando refere, para São Miguel, que “o que em longíssimos e antiquíssimos anos foi criado, 

em tão poucos se queimou, roçou e consumiu quase tudo depois de achada que estando ao presente a 

maior parte de toda a terra escalvada, tomaram os ventos tanta posse dela e é tão lavada deles que levam-

na em pó ao mar (…) a deitaram a perder quase de todo fazendo mais dano nela que nenhum dos outros 

elementos”.
17

 A erosão e a depleção da vegetação natural eram já visíveis. Era aquilo a que João Marinho 

dos Santos denomina como “fome de terra”,
18

  que se traduziu no avanço para as zonas de média altitude - 

assim o relevo e o clima o permitissem - mas também numa grande mobilidade da população que, quando 

empobrecida faz, já nessa altura, por emigrar para outros territórios.
19

 

     Em São Miguel era notória a tomada de posse da terra e a exploração intensa dos recursos naturais 

existentes, por um lado para satisfazer as necessidades da população mas também devido a uma 

determinada atitude, que não foi igual em todas as ilhas. Não foi só a maior dimensão e fertilidade de São 

Miguel (com solos mais profundos e maior humidade do que Santa Maria, por exemplo) ou a presença de 

uma população mais numerosa que ditaram a rapidez com que a paisagem desta ilha foi transformada mas 

                                                      
11

 Susana Costa refere que os povoadores provêm do Algarve, Alentejo, Beira-Alta, Entre-Douro e ainda da zona de Lisboa. São 
pessoas geralmente ligadas à agricultura e, mais raramente, pertencentes a uma pequena nobreza. Algumas pessoas vieram 
constrangidas pelos mais diversos factores, caso dos judeus e dos mouros. Outros vieram mesmo obrigados, como os degredados e os 
escravos. Para além dos portugueses existe, desde o início do povoamento, uma importante presença de outros europeus, onde se 
destacam os flamengos, os italianos, e alguns franceses e ingleses. COSTA, S. op. cit. p. 33-41. João Marinho dos Santos destaca a 
proveniência do Algarve do Alentejo, apesar de referir também a existência de colonos do Norte do país. Refere também a importância 
da Madeira como local de proveniência de colonos e de colonos estrangeiros nomeadamente castelhanos, para além dos países já 
indicados. SANTOS, J.M op. cit. p. 132-138. 
12

 COSTA, S. op. cit. p. 114. 
13

 SANTOS, J.M op. cit. p. 197. 
14

 Idem, p. 11.  
15

 FRUTUOSO, G. op. cit.  
16

 SANTOS, J.M op. cit. p. 10. 
17

 FRUTUOSO, G. Livro IV, cap. 38, p. 140. 
18

 SANTOS, J.M op. cit. p. 10.  
19

 A emigração verifica-se desde o século XVI para o Brasil. SANTOS, J.M op. cit. p. 140.  
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também o regime de propriedade dos solos, com a presença de grandes proprietários cujas terras deveriam 

servir os interesses dos seus donos mas também do reino. Instalaram-se, em todas as ilhas mas 

principalmente naquelas com maior apetência para a lavoura áreas agrícolas que permitiam a satisfação das 

necessidades em cereais, nomeadamente trigo, do continente e da Madeira.
20

  

     Esta exploração intensiva dos recursos naturais logo numa fase inicial do povoamento foi mais marcada 

nas ilhas mais urbanizadas ou com vocação cerealífera como Santa Maria, São Miguel, Terceira, Faial e 

Graciosa e menos patente nas ilhas onde essa vocação cerealífera não se fazia sentir, como o Pico, São 

Jorge, Flores e Corvo. Instituiu-se desde esta altura uma apetência para a monocultura de exportação que 

era ditada pelas necessidades do reino e pelas dificuldades de transporte e escoamento de produtos. Cada 

um dos ciclos agrícolas era (e é) dependente das necessidades do continente e dos mercados nacionais e 

internacionais e implica a reorganização do território, um refazer da paisagem e das sociedades.
21

 Assim, 

desde o início do povoamento duas posições por vezes antagónicas encontram expressão num mesmo 

território: uma posição de exploração intensiva que provinha das directivas do reino e uma exploração mais 

sustentada que emerge dos pequenos proprietários de terrenos, quando eles existem.
22

 

     Os ciclos de produção nos séculos XVI e XVII envolveram cereais - trigo, mas também a cevada e o 

centeio - e as plantas tintureiras. A uma escala mais pequena fazia-se a cultura da cana-de-açúcar, do linho, 

da vinha, pomares e hortícolas e a criação de gado para consumo e para abastecimento da navegação.
23

 As 

plantas tintureiras tiveram um papel preponderante como cultura de exportação e foram gradualmente 

retirando terreno ao trigo pelo seu maior valor. Para tinturaria fazia-se a cultura do pastel (Isatis tinctoria), 

procedia-se à extracção da seiva do dragoeiro (Dracaena draco) e recolhia-se a urzela (Rocella tinctoria).
24

 A 

importância das plantas tintureiras poderá estar relacionada com a proveniência dos povoadores 

estrangeiros, uma vez que a coroa portuguesa estabeleceu relações com outros países no intuito de povoar 

o arquipélago, como já tinha feito com a Madeira e fez depois com Cabo Verde. Para algumas ilhas dos 

Açores vieram colonos flamengos e a Flandres tinha uma indústria tintureira importante, pelo que se 

passaram a fazer culturas agrícolas conhecidas dos colonos e para os quais estes tinham mercados. A 

descoberta de outros pigmentos fez decair a procura destas plantas e o ciclo de produção terminou.  

     A posse dos solos mais produtivos por parte dos grandes proprietários e sua vocação para a exportação 

de produtos agrícolas específicos deixou por vezes a população mais desfavorecida em situação precária. Se 

acrescentarmos a este cenário os distúrbios causados pelo clima e tempestades temos uma explicação para 

as fomes que ocorreram de modo cíclico no arquipélago. No sentido de combater essa escassez e de 

experimentar culturas que melhor se adequassem às características climáticas e pedológicas das ilhas foram 

introduzidos a partir dos séculos XVI e XVII a batata-doce (Ipomoea batatas), a batata (Solanum tuberosum), 

o inhame (Colocasia esculenta) e o milho (Zea mays) com o objectivo de fazer parte da dieta dos açorianos.
25

 

Foram então as culturas agrícolas recentemente descobertas e vindas de outros lugares do mundo, 

provenientes da América tropical e subtropical, que melhor se adaptaram às condições climáticas locais.
26

 

Estes, depois de um processo de aceitação mais ou menos demorado, tornaram-se os produtos alimentares 

                                                      
20

 A Madeira era nesta altura intensamente explorada para a produção de cana de açúcar, mas a grande população que nela vivia tinha 
carência de trigo. Assim, para além de fornecer o continente os Açores deviam abastecer a Madeira deste cereal. HENRIQUES, E.B. op. 
cit. p. 57.  
21

 HENRIQUES, E.B. op. cit. p. 59. 
22

  DIAS, E. (1996) op. cit. p. 44.  
23

 SANTOS, J.M. op. cit. p. 12. 
24

 A cultura do pastel necessita de um ambiente húmido como o que existe nos Açores e das suas folhas e caules é extraído, após a 
preparação, um corante azul violáceo insolúvel na água. A seiva do dragoeiro denominada “sangue de draco” era explorada como resina 
e a urzela, recolhida nas arribas costeiras, permitia a preparação de um corante vermelho-púrpura muito apreciado na época. 
HENRIQUES, E.B. op. cit. p. 63.  
25

 SCHÄFER, H. - “Ferns and flowering plants of Faial island (Azores) with special attention to neophytes”. Germany: University of 
Regensbourg, February 2000. Diploma thesis at the Department of Botany. p.33.   
26

 Pelo facto destas culturas não serem culturas de sementes mas sim de raízes e dispensarem o uso do arado para empregar alfaias 
mais simples como as enchadas e sachos rompem com a tradição agrícola da Europa e Ásia para se assemelharem a tradições da 
América e África. HENRIQUES, E.B. op. cit. p. 70. 
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de base de uma população que também no aspecto gastronómico se encontrava quotidianamente mais 

próxima de um novo mundo (o mundo que expansão marítima dos descobrimentos permitira conhecer) do 

que do mundo mediterrânico do qual provinham as suas origens e que se encontrava gradualmente a ficar 

para trás, em termos culturais. Assim, “à semelhança da Madeira, os Açores funcionaram como plataforma 

de apoio às navegações portuguesas e “laboratórios” de ensaio, quer para o povoamento de novas terras, 

quer para a adaptação de novas culturas agrícolas.”
27

 

     À época de Gaspar Frutuoso e no que diz respeito à vegetação natural, existem ilhas onde esta é 

bastante rica e diversa, com extensas manchas de “arvoredo”, enquanto noutras ilhas se observa já alguma 

escassez de recursos florestais. O cronista refere a escassez de cedros em Santa Maria e de teixos em São 

Miguel, a desflorestação desta última e a escassez de faias nas Flores. Refere, contudo, a presença de 

amplas zonas de “arvoredo” na Terceira, em São Jorge, no Faial e no Pico. Na Terceira, a Serra de Santa 

Bárbara e as demais serras interiores mantiveram a presença de vegetação natural, o que não impediu que 

as madeiras mais preciosas tenham sido amplamente exploradas. No entanto, esta ilha - que se tinha 

estabelecido como principal entreposto comercial do arquipélago - recebia também madeiras do Pico, Faial, 

São Jorge e Flores, pelo que as suas necessidades eram supridas de diversas fontes. Refira-se que o Pico 

mantém a existência de amplas manchas de vegetação natural mas São Jorge não, o que poderá ser 

explicado pelo facto de, nesta última, cedo se ter iniciado o abate e exportação de “muito boa madeira de 

cedro, faia, pau branco, loureiro, ginjeira, teixo e sanguinho”. 
28

 

     Apesar das descrições da Graciosa e das Flores não se encontrarem completas nas “Saudades da Terra”, 

é de destacar que na primeira apenas se indica a presença de urze como espécie natural, o que indicia a 

intensa utilização agrícola - mais especificamente cerealífera - da ilha, e a forte acção humana sobre os seus 

recursos naturais logo desde os primeiros tempos de povoamento. Quanto às culturas agrícolas, todas as 

ilhas foram exportadoras de trigo excepto o Pico. Todas deverão ter exportado pastel (apesar de não vir 

referenciado para a Graciosa) com menores produções no Pico e São Jorge. A produção de cana-de-açúcar 

encontrava-se, no século XVI, em decadência em Santa Maria e São Miguel e já não surge nas outras ilhas. 

O vinho aparece como cultura de exportação principalmente em Santa Maria e no Pico, mas também na 

Terceira e em São Jorge. A relação de dependência agrícola do Faial em relação ao Pico é já entrevista no 

facto do Faial não produzir vinho nem ter pomares, apesar de possuir solos bons para isso, já que esses 

produtos vêm do Pico. O Faial surge nestas descrições com vocação cerealífera, relativamente à produção 

de trigo e pastel.
29

   

     Existem ainda outras culturas agrícolas e recursos naturais que eram transaccionados no interior do 

arquipélago mas cuja produção não visava a exportação para mais longe: de Santa Maria exportavam-se 

melões e abóboras (culturas que ainda se encontram na ilha e são bastante apreciadas) e da Graciosa 

cevada; no que diz respeito às culturas frutícolas destacam-se os pomares de citrinos e, Gaspar Frutuoso, 

apesar de referir a abundância e diversidade das frutas de São Miguel e da Terceira acaba por eleger o Pico 

como a ilha com melhor fruta. Algumas culturas inovadoras foram ensaiadas mas não com muito sucesso, 

como a cultura de amoreiras para o fabrico de seda. Os pomares encontram-se descritos em todas as ilhas 

dos grupos Oriental e Central mas não no Ocidental, exportando-se deste último panos de linho feitos na 

terra. Para além dos pomares de citrinos existiam, por grande parte das ilhas, pomares de maçãs, peras, 

marmelos, pessegueiros, damascos, entre outras frutas.
30

 No que diz respeito à exploração dos recursos 
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 GASPAR, J. - “As regiões portuguesas”. Lisboa: Ministério do Planeamento e da Administração do Território, Secretaria de Estado do 
Planeamento e do Desenvolvimento Regional, 1993. p. 213. 
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 FRUTUSO, G. - op. cit. livro IV p.197. 
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 Análise a partir de FRUTUSO, G. - op. cit. livros IV, V e VI. 
30

 Os castanheiros e nogueiras existiam mas não frutificavam especialmente bem. As figueiras e as nespereiras marcavam o espaço 
doméstico e ainda o fazem. As culturas de fruteiras provenientes do Brasil e da restante América do Sul como a bananeira, a anoneira, o 
araçá e a goiaba são mais recentes e por isso ainda não surgem nestas crónicas. Análise a partir de FRUTUSO, G. - op. cit. livros IV, V 
e VI. 
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naturais destacavam-se a recolha da urzela, a exploração das florestas naturais para madeira e lenha e a 

recolecção de frutos e ramagens. Nas descrições de Gaspar Frutuoso é referida frequentemente a caça de 

animais selvagens (especialmente gado) que teriam sido soltos pelos descobridores nas ilhas ainda antes do 

povoamento, de aves e a pesca. As carências alimentares da população rural são mais notórias no Pico onde 

existe pouco trigo e a alimentação é feita com recurso a abóboras, nabos, raízes e talos de funcho.
31

  

     Com o declínio dos ciclos do trigo e do pastel inicia-se o ciclo de produção da laranja, em meados do 

século XVIII e até finais do XIX. Este ciclo começa em São Miguel e rapidamente se espalha para as ilhas 

com maiores capacidades de produção e um comércio com o exterior mais intenso como a Terceira e o Faial. 

A esta nova cultura encontra-se associado um novo conjunto de imigrantes negociantes, desta vez ingleses. 

O início de uma exportação consistente ter-se-á dado na década de 1780, no entanto o período áureo da 

exportação situa-se, para São Miguel, entre 1840 e 1875.
32

 Este ciclo trouxe uma pujança económica ao 

arquipélago - especialmente a São Miguel - como nunca até então se tinha sentido. O principal alvo da 

exportação era a Inglaterra onde o aumento do poder de compra de uma pequena burguesia nascida da 

revolução industrial permitia a existência de um vasto mercado.
33

 A abundância provocada pela exportação 

da laranja e o facto de esta ser, em boa parte, levada a cabo por ingleses instalados nas ilhas, deu origem a 

alterações dos hábitos culturais e de sociabilidade: a vivência dos jardins e o coleccionismo botânico 

tornaram-se patentes especialmente em São Miguel, mas também na Terceira e no Faial. No fim do século 

XIX a cultura da laranja entrou em declínio devido à ocorrência de uma praga de cochonilha e à doença da 

“lágrima”, assim como à forte concorrência de frutos de outras proveniências, como a Espanha e Brasil.
34

  

     Nas ilhas ou locais em que a cultura da laranja não era tão intensiva foi a vinha que impulsionou 

economicamente o desenvolvimento das ilhas. Esta era cultivada desde o início do século XV em terrenos de 

“biscoito” - ou seja, terrenos basálticos pedregosos e com solo fino - mais frequentes em ilhas como o Pico, 

mas que surgem também na Terceira, Graciosa, São Miguel e Faial. Em Santa Maria, a vinha era cultivada 

desde o início do povoamento nas encostas pedregosas das baías mais abrigadas.
35

 O vinho foi uma das 

principais culturas de exportação do Pico (em paralelo com a madeira e a pecuária) até meados do século 

XIX quando pragas como o oídio e a filoxera arruinaram as produções, fechando-se mais um ciclo produtivo. 

Para substituição do trigo como principal fonte alimentar das populações começou a ser plantado o milho, 

principalmente a partir do fim do século XVIII, apesar da sua aceitação não ter sido imediata.
36

 

    Apesar de existir uma tendência para a monocultura e para a produção para exportação em todas as ilhas, 

os produtos não foram iguais em todas as ilhas e dependiam em grande medida das condicionantes de cada 

lugar e ilha. Em São Jorge e no Pico, por exemplo, não era possível a cultura de cereais de modo intensivo, 

por isso estas ilhas foram desde logo vocacionadas para a criação de gado, fruticultura e vinha. Mesmo 

quando o trigo foi substituído pela laranja nas ilhas de produção mais intensiva, a vinha manteve-se como 

cultura das ilhas mais afastadas das principais rotas comerciais exportadoras de citrinos. Nas ilhas onde a 

dimensão da área agrícola não permitia a existência de culturas para exportação verifica-se a presença mais 

intensa das culturas de subsistência, a par da exploração dos recursos naturais, como no Corvo e nas Flores. 

Como actividade económica acessória efectuava-se a pesca, no entanto esta foi sempre secundária em 

relação à agricultura. A caça à baleia foi desenvolvida principalmente no Grupo Central no século XIX, com 

maior expressão no Pico, e foi uma excepção a este afastamento do mar, tendo sido essencial para a 

                                                      
31

 Análise a partir de FRUTUSO, G. - op. cit. livros IV, V e VI. 
32

 MIRANDA, S. - “O ciclo da laranja e os “gentlemen farmers” da ilha de São Miguel: 1780-1880”. Ponta Delgada: Instituto Cultural de 
Ponta Delgada, 1995.p. 17. 
33

 Esta era, à época, uma fruta exótica do ponto de vista dos povos do norte da Europa, e por isso por eles bastante apetecida. É curioso 
verificar que a revolução industrial inglesa teve repercussões tão importantes num lugar tão remoto como os Açores, que se verificaram 
não só ao nível as propriedades agrícolas como também da totalidade da paisagem. Idem, ibid.  
34

 MIRANDA, S. op. cit. p. 73. 
35

 FRUTUOSO, G. Livro III, cap. 3., p. 67. 
36

 MACHADO, M.V.R. - “ O milho nos finais de setecentos na ilha de São Miguel”. “Arquipélago: história.” 2ª série, vol. 1, nº 2 (1995): p. 
175-188. 



129 

 

economia familiar das populações mais desfavorecidas da época. Esta actividade desenvolveu-se durante os 

séculos XIX e XX até ao seu fim em 1987.
37

 

     Com o encerramento dos ciclos da laranja e do vinho a agricultura açoriana encontrou-se num período de 

impasse e de busca de soluções, que se repercutiu nas sociedades e na paisagem. Desde o século XIX até à 

década de 70 do século XX houve uma gradual aposta na agro-pecuária mantendo-se as culturas 

hortofrutícolas de subsistência, a par da produção de milho. Nesta época, e segundo Raquel Soeiro de Brito, 

“ as “freguesias” e os “lugares”, na sua quase totalidade constituídas por casas de pedra solta raramente 

rebocadas e caiadas, sobressaíam de um “mar” de milho ou de tremoço, alternância de culturas mais 

frequente então (…)"
38

 a que se aliavam algumas tentativas de introdução de culturas industriais. No século 

XX, a produção leiteira e a criação de gado para carne são as principais fontes de rendimento agrícola do 

arquipélago. Assim, o ciclo da produção agro-pecuária pode ser dividido em dois períodos: “o período da 

pecuária familiar, desde o início do século até à adesão de Portugal à C.E. onde os terrenos são explorados 

“à escala da enxada”, o que salvaguardou os terrenos de menor aptidão (…) e o período de uma pecuária 

empresarial, onde a exploração se dá “à escala do caterpillar”,”
39

 permitindo a instalação de pastagens em 

locais desfavoráveis, como é o caso das turfeiras. Para além das pastagens, na paisagem agrícola de média 

e alta altitude encontra-se floresta de produção, essencialmente com criptoméria.  

     Nas últimas décadas tem-se vindo a proceder a uma tentativa de reabilitação de culturas como a vinha e 

os citrinos, a par de outras culturas permanentes como os pomares e a bananeira que se mantiveram 

tradicionalmente. No entanto, a falta de mão-de-obra tem impedido esses objectivos e, segundo o Serviço 

Regional de Estatística dos Açores (SREA), nos últimos 10 anos (entre 1999 e 2009) diminuíram 

consideravelmente as áreas de vinha e citrinos ainda existentes.
40

 De entre as culturas permanentes a vinha 

é a que tem mais expressão na paisagem, com cerca de metade da área total dedicada a este tipo de 

culturas, seguida dos citrinos e de outras culturas subtropicais (como a bananeira e o ananás) com quase um 

quarto dessa área.
41

 Outras culturas permanentes, outros pomares e a cultura de frutos de casca rija como 

os amendoins são quase residuais.
42

 De entre as culturas temporárias as forrageiras são as que têm uma 

expressão mais importante, seguidas muito atrás pelas batatas, culturas hortícolas e cereais para grão.
43

 No 

que diz respeito às culturas industriais destacam-se o chá, o tabaco e a beterraba sacarina.  

     Os principais ciclos agrícolas que a paisagem do arquipélago integrou encontram-se sumarizados na 

figura seguinte. As épocas de início e fim dos ciclos agrícolas são aproximadas de acordo com os dados 

disponíveis, mas a partir desta figura é possível ter a percepção das alterações da paisagem que os 

diferentes ciclos agrícolas implicaram (pelos menos a baixa e média altitude), assim como as alturas mais 

marcantes de transformação da paisagem: logo no início do povoamento; no início do século XVI com o 

acentuar da exportação de trigo, pastel e vinho; em meados do século XVIII com a transição da exportação 

de trigo e pastel para a laranja e vinho; no fim do século XIX com o fim da exportação da laranja e do vinho e 

início da agro-pecuária em regime mais intensivo. Os ciclos do trigo e do pastel terão abrangido todas ilhas 

(sempre que os terrenos assim o permitissem) mas com menor intensidade no Pico, São Jorge, Flores e 

Corvo. A produção de vinho para exportação foi efectuada principalmente nas ilhas do Pico, Graciosa, São 

Jorge e Terceira o ciclo da laranja foi preponderante para a economia de São Miguel mas também beneficiou 
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a Terceira e o Faial.
44

 Actualmente é a ago-pecuária em regime intensivo que impera na paisagem açoriana 

de todas as ilhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Evolução dos ciclos agrícolas na paisagem açoriana evidenciando-se as épocas de transição. (a partir de diversas fontes em 
especial Susana Costa - “Açores: Nove ilhas, uma história”). 

      

2.4.2. Ocupação humana  

 

         Na paisagem dos Açores são visíveis as alterações devidas à ocupação humana, para subsistência e 

para a exploração dos recursos existentes de modo mais ou menos intensivo. As características 

geomorfológicas das ilhas não eram propícias à replicação da paisagem agrícola com que os primeiros 

povoadores estavam familiarizados. Como forma de adaptação e aproveitamento das diversas características 

ecológicas que se apresentavam começou a surgir uma demarcação empírica de zonas, em função dos 

recursos presentes e em íntima conexão tanto com essas características como com as necessidades de uso 

do espaço dos seus habitantes. O mosaico variava de ilha para ilha mas integrava hortas e pomares nos 

povoados e seus arredores e culturas cerealíferas nos campos limítrofes.  

     Os primeiros colonos pretendiam instalar-se em zonas de acesso fácil a partir da costa mas 

simultaneamente protegidas dos perigos do mar, como tempestades e pirataria. Para além do mar outra 

situação de perigo se apresentava: a serra que ocupava o interior das ilhas e que se afigurava desconfortável 

e mesmo perigosa devido às tempestades e fenómenos vulcânicos. Assim, o povoamento concretizava-se 

nas zonas baixas e planas ou de encosta suave, afastadas tanto de uma como de outra situação. No entanto, 

e devido ao desconhecimento inicial das características das ilhas nem sempre os primeiros aglomerados se 

implantaram nas localizações ideais, contribuindo para a sua distribuição factores como o acaso ou outros 

que se perderam nos tempos.
45

 Só após um primeiro reconhecimento das ilhas se pôde constatar a 

localização das áreas de implantação preferencial, o que conduziu a que os primeiros núcleos populacionais 

das ilhas raramente se mantivessem como os mais importantes, como é o caso de Anjos em Santa Maria, da 

Povoação Velha em São Miguel ou do Porto Judeu e Quatro Ribeiras na Terceira.
46
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     Para estes colonos era essencial a presença de recursos básicos como a água e o solo arável, pelo que a 

proximidade de fontes naturais ou ribeiras era importante.
47

 As linhas de água serviam como ponto de 

abastecimento e para fazer trabalhar os moinhos de água nas ilhas com cursos de água permanentes. Numa 

fase posterior à instalação os diversos tipos de solos foram vocacionados para as diferentes culturas 

agrícolas: solos argilosos com bastante matéria orgânica e água para as culturas hortícolas de regadio; solos 

argilosos não excessivamente ricos para os cereais e pastel e nos terrenos basálticos pouco profundos 

plantavam-se as vinhas. Para a implantação dos aglomerados preferiam-se zonas com maior insolação e 

menor humidade e por isso a exposição solar, o declive dos terrenos e o abrigo dos ventos eram factores a 

ter em conta, ainda que mais ou menos empiricamente. No sentido de providenciar uma maior insolação 

terão sido escolhidos lugares virados a Sul e a Sudeste
48

 já que estas são as exposições mais favoráveis no 

território continental e também porque os portos geralmente são mais abrigados a Sul.
49

 Assim, “os critérios 

de selecção dos sítios dos primeiros agregados populacionais, apontam (…) para a existência de terras 

planas, férteis e providas de água, dispondo de preferência de um “bom” porto.”
50

  

     A primeira preocupação era “fazer curral para o gado e casa para morar”
51

, facto que denota desde logo a 

importância dos animais domésticos para trabalho, locomoção e como fonte de recursos alimentares. A outra 

componente essencial à vida era a agricultura, já que a sociedade se baseava nessa actividade.
52

 O 

estabelecimento de percursos entre povoados e para o interior da ilha era geralmente difícil devido ao relevo 

acidentado pelo que, durante os primeiros tempos de povoamento, a via de comunicação preferencial mesmo 

entre aglomerados da própria ilha continuava a ser o mar. A preferência por lugares facilmente acessíveis por 

mar ditou o aparecimento de aglomerados populacionais nas baías mais abrigadas, especialmente se a sua 

protecção pudesse ser assegurada por montes, promontórios ou ilhéus próximos: o Monte Brasil em Angra, o 

Monte da Guia na Horta e o Ilhéu de Vila Franca na vila com o mesmo nome.  

     As grandes propriedades foram definidas em lotes demarcados de forma perpendicular às curvas de nível, 

que se estendem “do mar à serra”,
53

 ou seja, aproveitando as diversas altitudes e condições edafoclimáticas 

correspondentes para a instalação das culturas agrícolas. De um modo geral, a linha de costa era deixada 

por cultivar como zona de transição entre o mar e a terra, mais sujeita às intempéries e aos ventos salinos. 

Após esta surgiam a vinha, nos terrenos pedregosos, e as culturas anuais nos terrenos mais profundos e 

também os aglomerados urbanos. Na proximidade dos assentamentos populacionais instalavam-se os 

campos com hortícolas e pomares. A média altitude encontravam-se as pastagens e a nas zonas mais altas 

as matas e a vegetação natural. Com a intensificação da agricultura e aumento demográfico, as terras de 

média altitude começaram a ser usadas para a cultura da batata e do milho, a par das pastagens.
54

 No início 

do século XVIII as actividades humanas restringiam a floresta natural acima dos 300 metros em quase todas 

as ilhas
55

 e em 1850 as actividades humanas chegavam já até aos 500 metros de altitude, de um modo 

geral.
56
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     A aptidão para a agricultura foi determinante para ditar a maior ou menor alteração da paisagem pristina 

de cada uma das ilhas. As mais planas como Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa e Faial foram mais 

facilmente ocupadas do que ilhas como o Pico, São Jorge, Flores e Corvo, com um relevo mais alteroso e 

acidentado. Em São Miguel, a maior ilha, as condições históricas e a profundidade dos solos ditaram o 

intenso aproveitamento agrícola da maior parte do território enquanto no Pico, a segunda maior, a presença 

de solos mais delgados e a ausência de água conduziu a um menor povoamento e uso agrícola, pelo que a 

vegetação natural se pôde manter. Este tipo diferenciado de ocupações e usos agrícola em função da 

altitude e do tipo de relevo perdurou ao longo dos tempos e é patente ainda hoje na paisagem das diversas 

ilhas.  

     A actividade agrícola dependia também do regime de propriedade das terras. Se nas ilhas maiores e mais 

férteis como São Miguel e a Terceira se verifica a posse da propriedade por parte de grande proprietários e a 

sua concentração em poucas mãos, nas ilhas mais pequenas e menos férteis o emparcelamento do terreno é 

maior e a terra encontra-se mais uniformemente distribuída por vários proprietários ou então era arrendada, 

satisfazendo as necessidades dos núcleos familiares. 
57

 Ainda no século XVI a intensidade com que a 

actividade agrícola era concretizada conduziu ao esgotamento dos solos a baixa e média altitude, pelo que 

foi necessário iniciar procedimentos de sideração (outonos).
58

 A plantação de tremoço, favas, feijões e 

ervilhas como modo de recuperação da fertilidade dos terrenos foi uma inovação agrícola importante. O 

tremoço, a mais comum, semeava-se na Primavera ou no Outono e a presença da cultura nos terrenos 

durante um ano aliada à utilização da parte herbácea para cobrir ou incorporar nos solos após a colheita era 

garante de fertilidade.
59

 Para além da plantação destas culturas fortalecedoras passou a proceder-se à 

rotação de culturas e ao pousio dos terrenos.  

 

2.4.3. Implantação dos aglomerados urbanos 

 

     No início do povoamento a presença de uma população relativamente escassa permitiu que a vida familiar 

e agrícola se pudesse fazer em redor dos aglomerados urbanos. Com o aumento demográfico a escolha da 

implantação das habitações passa a ser necessariamente mais criteriosa, de modo a que não se 

inviabilizassem recursos. No entanto, a implantação dos aglomerados não foi igual para todas as ilhas. Em 

Santa Maria o povoamento tem tendência para a dispersão enquanto em São Miguel é geralmente do tipo 

linear.
60

 A tendência para a dispersão de Santa Maria, incomum no arquipélago, deverá dever-se às suas 

características singulares, já que a maior idade da ilha adoçou o relevo e permite a existência de um 

ondulado suave onde os primeiros povoadores, familiarizados com uma paisagem do género, implantaram os 

seus núcleos habitacionais.
61

  

     Em São Miguel o relevo mais acidentado, com uma estreita faixa mais plana no sopé das grandes 

elevações e próxima da orla costeira, conduziu a que se implantassem os aglomerados nessa faixa e ao 

longo das vias, geralmente paralelas às curvas de nível. Outra hipótese de implantação foi ao longo das 

lombas, separadas por linhas de água encaixadas.
62

 São Miguel é a ilha que apresenta um maior número de 

aglomerados urbanos e uma maior hierarquização entre estes, com duas cidades e diversos aglomerados de 

menor dimensão e, mesmo nas zonas mais rurais, com uma certa tendência para a concentração com as 

casas frequentemente encostadas lote a lote.
63

 Este tipo de povoamento linear, em que se aproximam as 
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habitações das vias e se usa preferencialmente a faixa de terra que, não estando directamente exposta aos 

efeitos do mar também não sofre as consequências do relevo acidentado ou da maior altitude é comum nas 

outras ilhas, com excepção da Graciosa e das ilhas do Grupo Ocidental.  

     A singularidade da Graciosa deve-se uma vez mais à suavidade do seu relevo, que permitiu a 

implantação de aglomerados urbanos no interior baixo e plano da ilha e que conduziu a uma maior apetência 

inicial da ilha para a agricultura, com consequências visíveis na sua paisagem e no desaparecimento da 

vegetação natural. Esta particularidade também se verifica no Faial na zona dos Flamengos. Em São Jorge, 

nas Flores e no Corvo as características particulares da orografia não são de molde a favorecer a 

implantação de aglomerados ao longo das vias pelo que estes se localizam concentrados de um modo mais 

orgânico em fajãs e em pequenas zonas mais planas próximas da costa. José Manuel Fernandes classifica o 

povoamento dominante como linear-aglomerado e refere-o como mais comum em São Miguel, Terceira, 

Pico, Faial e São Jorge.
64

 Destaca Santa Maria pela dispersão do seu povoamento e o Corvo pela sua 

concentração e refere ainda situações mistas nas Flores (disperso com tendência para o linear) e na 

Graciosa (dispersão orientada).
65

 Nas freguesias mais rurais do Grupo Central e das Flores as habitações 

dispõem-se maioritariamente ao longo das vias mas separadas entre si por zonas verdes agrícolas ou 

ajardinadas. 

     As maiores cidades encontram-se no litoral e nos quadrantes meridionais das ilhas, como é o caso de 

Ponta Delgada, Angra e Horta.
66

 Também Vila Franca, o aglomerado populacional mais desenvolvido até ao 

século XVI em São Miguel, se encontra na parte Sul da ilha e apenas a cidade da Ribeira Grande, também 

em São Miguel, se encontra implantada na costa Norte. Estas cidades caracterizam-se também pelo uso da 

pedra vulcânica como material de construção e por uma arquitectura “impregnada por um forte sentido 

ruralista, independentemente da sua localização em contexto urbano ou agrário.” 
67

 A arquitectura tradicional 

açoriana é considerada por José Manuel Fernandes como aquela que, no contexto da Macaronésia, 

apresenta uma maior riqueza sendo considerada como um importante “pólo de cultura tradicional com raiz 

portuguesa”. 
68

 Este autor valoriza também um determinado sentido de paisagem na implantação vernacular 

dos lugares e das casas e um sentido de simplicidade na expressão das formas e dos espaços 

habitacionais.
69

  

     Para além das principais cidades - no início Angra e Vila Franca, e posteriormente Ponta Delgada, Horta, 

Ribeira Grande e Praia da Vitória - a ocupação urbana nunca teve um peso significativo na paisagem, 

tornando-a difícil de distinguir da ocupação rural. A oposição mais marcante foi sempre entre a paisagem 

agrícola das zonas de baixa e média altitude e a paisagem natural (as “serras” ou “ermos”) em altitudes mais 

elevadas.
70

 Esta oposição e as características marcadamente rurais da paisagem são explicadas por uma 

atitude de introversão e forte ligação à terra cultivada, para escapar tanto dos perigos do oceano hostil como 

das serras inseguras. Esta atitude condiciona a implantação espacial dos lugares e aglomerados urbanos, 

que mesmo quando localizados na zona costeira se situam virados para dentro de si próprios, como é o caso 

da grande maioria das cidades.
 71

 Existem, contudo, excepções como é o caso da cidade da Horta, virada 

para o mar.  

     A cidade de Angra do Heroísmo, classificada como património mundial da humanidade em 1983 pela 

UNESCO constitui “o mais precioso conjunto urbano dos Açores”
72

 pelo seu traçado e conjunto 
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arquitectónico. Esta cidade conforma no meio do Atlântico uma solução que integra, por um lado, uma 

ligação com o mar defendida por muralhas e pelo Monte Brasil, e por outro um traçado renascentista, que 

soube aliar a clareza de uma implantação prática à adaptação às condições do local de inserção.
73

 De entre 

os aglomerados urbanos de média dimensão destacam-se a Vila do Porto em Santa Maria e a Vila do Corvo. 

A Vila do Porto distingue-se pelo seu desenvolvimento linear e perpendicular à linha de costa e pela 

localização, num festo junto ao mar e delimitada por duas linhas de água constituindo-se como “o exemplar 

único de uma vila medieva, ensaiado pela primeira vez fora da Europa nos idos de 1450, aventurosamente 

sem recorrer à tradicional muralha,”
74

 bastando para a sua defesa a cuidadosa escolha de uma implantação. 

A Vila do Corvo, único aglomerado da ilha, surge particularmente concentrada e com um traçado orgânico 

original, intricado e labiríntico, que constitui uma provável estratégia de defesa de uma população que teria 

de se bastar a si própria em caso de ataque vindo do exterior. Esta extrema concentração conduz a que 

Carlos Alberto Medeiros afirme que a Vila do Corvo é, “do ponto de vista geográfico, uma aldeia, a única 

aldeia dos Açores.”
75

 

      Paradoxalmente, a maior ou menor distância entre aglomerados situados em ilhas próximas era 

importante, isto porque se o mar era o meio de comunicação mais imediato, convinha que os aglomerados se 

encontrassem perto uns dos outros. Assim, a proximidade de ilhas ditou a existência de aglomerados que 

formam pares, como é o caso de Horta/Madalena do Pico e Cais do Pico/Velas de São Jorge. Mesmo 

algumas mais distantes, mas contudo visíveis, estavam ligadas pela existência de povoações que se 

localizavam na mesma direcção e que se poderiam interligar como se observa na relação entre as Quatro 

Ribeiras (um dos aglomerados mais antigos da Terceira), com a Piedade/Ponta da Ilha (o primeiro 

assentamento populacional no Pico) e, mais tarde, o Topo (S. Jorge). No grupo Ocidental a importância do 

aglomerado de Ponta Delgada (Flores) estava intimamente ligado à sua maior proximidade com a ilha do 

Corvo. Esta relação entre aglomerados permitia a troca de excedentes agrícolas e a formação de economias 

complementares. Para além de factores mais práticos é “um desejo de companhia” que se sente nos núcleos 

urbanos de ilhas próximas.
76

 Este “desejo de companhia” é especialmente patente nas ilhas do Faial, Pico e 

São Jorge e no par Flores e Corvo. 

 

2.4.4. Apropriação espiritual da paisagem  

 

     Para além da instalação das culturas agrícolas e dos aglomerado urbanos o homem açoriano do início do 

povoamento logrou apoderar-se do território de um outro modo, não apenas físico mas também espiritual. A 

consagração do espaço estranho a Deus era um dos primeiros rituais concretizados pelos colonos aos 

desembarcarem nas ilhas, era uma purificação que se impunha.
77

 O baptismo ou primeira comunhão do 

homem com o sagrado das ilhas era concretizado por meio de rituais próprios que visavam ordenar o caos 

inicial e a apropriação do espaço por uma determinada cultura, ou seja, a transformação de uma natureza 

selvagem e desconhecida numa paisagem.
78

 No entanto estes rituais não eram decisivos ou completos 

impondo-se a sua repetição e a implantação de objectos sagrados em lugares mais ermos que pudessem 

proteger o homem e delimitar a sua área de influência.  

     Assim, a construção de cruzes e ermidas veio pontuar o espaço e delimitar a paisagem, já que estas 

funcionavam conjuntamente como objectos sagrados, fronteiras ou limiares, tanto para o interior das ilhas 

onde o desconhecido espreitava, como para o lado do mar de onde poderiam vir potenciais ameaças. 
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Serviam também como locais de miradouro e pontos de referência na paisagem. Deste modo, “tanto à escala 

micro como macro, o espaço habitado pelos homens foi sendo, por conseguinte, simbolicamente demarcado, 

referenciado com sinais do sagrado. De facto, os primeiros colonos fundaram/consagraram ali, no meio do 

Atlântico, um novo mundo, e predispuseram-se a pô-lo em comunicação permanente com Deus. Assim, 

impunha-se mostrar sinais dessa decisão a quem quer que chegasse e daí a escolha de determinados 

pontos bem visíveis para a implantação de objectos sacrais.”
79

  

     As ermidas, assim como muitas igrejas, constituem-se desde os tempos medievais como meios de 

apropriação de um espaço caótico e indiferenciado (a floresta) mas também como lugares de meditação, 

repouso e cura.
80

  A marca que as ermidas ou pequenas igrejas imprimem na paisagem das ilhas quando 

emergem sobre os aglomerados afirmando o seu papel protector encontra-se patente na ermida de Nossa 

Senhora da Guia, no Monte da Guia, no Faial, por exemplo.
81

 No interior dos aglomerados urbanos ou no seu 

limite surgem também conjuntos religiosos monumentais que permitem a criação de efeitos cénicos de 

grande qualidade como é o caso da igreja da Misericórdia em Angra, logo junto à entrada da cidade a partir 

do mar ou então o conjunto das igrejas da Horta que, em anfiteatro e viradas para o Pico, assinalam e 

pontuam uma cidade já de si naturalmente cenográfica pela sua implantação. “Eis o homem açoriano a 

descobrir (a revelarem-se-lhe) roturas no espaço profano e a determinar, no dizer de Mircea Iliade, pontos 

fixos que o ajudassem a orientar-se, ou seja, a estabelecer comunicação com os deuses (os santos).”
82

 Estes 

pontos assinalavam e delimitavam o espaço no interior do qual o homem poderia andar em segurança, eram 

fulcrais no estabelecimento de uma paisagem cultural mas também de um mapa mental da mesma que 

permitisse a orientação.  

     Paralelamente à implantação destes elementos pontuais sacralizadores do espaço surgiam percursos: 

vias de comunicação entre os diversos povoados ou então os acessos às próprias igrejas e ermidas, onde se 

concretizavam rituais, procissões e romarias. As festividades religiosas marcaram desde cedo a cultura e 

paisagem açorianas assinalando não só lugares espaciais mas também temporais ao longo do ciclo anual 

das estações do ano e dos trabalhos agrícolas. De entre estas merecem especial destaque as festas do 

Senhor Santo Cristo dos Milagres que se realizam em São Miguel - que congregam uma vasta população 

tanto da ilha como de outras paragens, com particular realce para os emigrantes - e as festas do Espírito 

Santo realizadas em todas as ilhas dos Açores.
83

  

     As festas do Espírito Santo terão sido trazidas para os Açores no início do século XVI, inicialmente para 

as ilhas de Santa Maria, São Miguel e Terceira, e a partir daí difundidas para todas as outras.
84

 A devoção ao 

Espírito Santo terá tido inspiração no pensamento do monge cisteriano Joaquim de Fiore (1130-1202) 

segundo o qual depois da idade do “Pai ou da Lei” e do “Filho ou da Submissão Filial” se preparava a 

humanidade para entrar na “Idade do Paráclito (Espírito Santo)”,uma idade de fraternidade e de abundância 

entre os povos.
85

 A partir de Itália, o seu pensamento difundiu-se por meio de diversas ordens religiosas 

como os franciscanos e foi associado à caridade e necessidade de ajuda aos mais pobres. Em Portugal terá 

sido implementado no reinado de D. Dinis por meio de sua esposa, a rainha Santa Isabel.
86

  

     Nos Açores, a esta devoção estão associados extensos e complexos rituais, tanto sagrados como 

profanos e também ermidas próprias, as Casas ou Impérios do Espírito Santo. Os rituais envolveriam na sua 
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origem a coroação de um pobre e, mais tarde, de uma criança ao mesmo tempo que se venerava a Terceira 

Pessoa da Santíssima Trindade e se distribuíam alimentos e esmolas aos mais desfavorecidos. Actualmente 

a coroação é feita a uma criança mas o Imperador é quem organiza a função, ou seja, as “sopas de Espírito 

Santo”.
87

 Os Impérios localizam-se geralmente no interior dos aglomerados urbanos ou no seu limite, têm 

características construtivas e decorativas próprias em cada ilha e são elementos que diferenciam o espaço e 

o sacralizam. Existem diversos Impérios por freguesia e cada pequeno aglomerado festeja as suas festas 

que mobilizam ainda hoje grande parte da população. Assim, “criando verdadeiros espectáculos do sagrado, 

estas manifestações imprimem na paisagem a sua presença mais ou menos efémera.”
88

  

     Os Impérios do Espírito Santo são elementos da arquitectura religiosa que marcam a paisagem e a 

diferenciam. São elementos culturais da paisagem que, em conjunto com os elementos da arquitectura de 

produção tradicional e com os muros e sebes, contribuem para o carácter da paisagem. Todos estes 

elementos são abordados de uma forma mais pormenorizada no capítulo 3, uma vez que contribuem para a 

dimensão cultural da paisagem e podem inclusivamente ser considerados elementos singulares da 

paisagem, a uma escala de maior pormenor.     

 

2.4.5. Relação com a vegetação natural  

 

     Nas zonas de maior altitude a vegetação natural mantinha-se a par de algum pastoreio extensivo, caça e 

recolecção. As florestas naturais eram uma fonte de recursos para as populações mais desfavorecidas e 

surgiam como repositório de um sentimento misto de temor e segurança, já que nas alturas mais difíceis 

contribuíam para o abastecimento em bens transaccionáveis. De particular importância eram as zonas de 

baldio comunitário em regime extensivo, a ponto de terem ocorrido revoltas graves em diversas ilhas quando 

de iniciativas pombalinas para a sua extinção. Os baldios mantêm-se ainda em ilhas como o Corvo, Flores, 

Pico e São Jorge e são testemunhos de uma vivência comunitária. Um dos exemplos mais interessantes é o 

da transumância a que estariam sujeitos os ovicaprinos no Pico. De facto “Uma forma intermédia entre o 

comunitarismo dos baldios e a exploração pecuária individualizada era a que se vivia no Pico. Aqui, os gados 

subiam, colectivamente, ao Pico Grande em Maio (…) encetando a descida em Setembro. Procedia-se, 

então, à tosquia e à ferragem, passando depois cada proprietário a guardar, individualmente, em bardos o 

seu próprio gado até à Primavera seguinte.”
89

 

    A madeira e a lenha eram a base da civilização material açoriana, uma vez que era com esta que se 

cozinhavam, iluminavam, aqueciam e transformavam os produtos agrícolas mas também com que se 

fabricavam os mais diversos instrumentos agrícolas e apetrechos domésticos, para além das primeiras casas 

e dos barcos.
90

  A pedra era também importante para a construção de habitações e de algumas ferramentas 

agrícolas, no entanto era com a madeira que se moldavam a maior parte dos utensílios. No Renascimento a 

indústria de reparação naval - com alguma importância na Terceira e mais tarde no Pico - assentava também 

na madeira pelo que as árvores de maiores dimensões terão sido nesta altura utilizadas. Assim, a floresta 

natural, os “matos” e “arvoredos” teriam uma grande importância no quotidiano doméstico das populações.  

     À medida que a densidade demográfica aumentou a pressão sobre estes ecossistemas tornou-se 

bastante elevada o que obrigou a uma enérgica intervenção dos poderes locais. Deste modo, “cumprindo 

claramente ordens superiores, em finais do século XVI o município de Vila Franca aprovará, entre outras, as 

seguintes resoluções: proibição absoluta de abater certas espécies arbóreas (caso do “louro verde”, devido à 

utilidade da sua baga para fabrico de óleo de iluminação); demarcação de reservas florestais (como a mata 

do lugar da Praia e o espaço entre a Vila e Água de Pau); controlo no corte de certas madeiras (como o 
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cedro, o sanguinho e a ginjeira) ; instituição de prémios (…) por cada castanheiro plantado (200 rs) ou 

qualquer outra árvore (50 rs)”.
91

 Estas iniciativas denotam já a necessidade de demarcação de áreas 

protegidas e o estabelecimento de, por um lado, regras e um controlo mas por outro, de incentivos à 

plantação de vegetação arbórea uma vez que grande parte da ilha de São Miguel se encontrava na altura 

desarborizada.  

   Algumas espécies arbóreas nativas foram amplamente usadas devido à sua qualidade, muito apreciada 

inclusivamente para marcenaria e estatuária, mas não houve a preocupação de restabelecimento das 

populações com vista a uma exploração sustentada, como foi o caso do cedro, teixo, sanguinho, pau-branco 

e gingeira-brava.
92

 O cedro, também conhecido como “carne de santo” pelo seu uso no fabrico de estátuas, 

era também bastante utilizado em mobiliário com o qual se faziam “caixões, caixas e ricos escritórios, e 

mesas e cadeiras de estado de muito preço.”
93

 A época áurea da sua utilização ocorreu na altura da 

ocupação filipina (1580-1640), quando este era usado para a elaboração de um muito apreciado mobiliário 

açoriano-espanhol.
94

 Era também usado para os mais diversos utensílios domésticos e agrícolas e 

inclusivamente no fabrico de galochas e fechaduras.
95

  A lenha para os engenhos de açúcar, e a madeira 

para o fabrico das caixas para exportação da laranja também contribuíram, em grande medida, embora em 

épocas diferenciadas, para o abate de arvoredos. Actualmente o teixo e a ginjeira-brava encontram-se 

praticamente extintos na natureza em quase todas as ilhas, devido à sua exploração intensiva.
96

 

     Para além da madeira, lenha e fabrico de carvão vegetal existiam também outras utilidades dadas à 

vegetação natural: a casca da faia era usada no fabrico de calçado e nas Flores utilizava-se o entrecasco do 

cedro para tecer cordas.
97

 Os louros eram usados para a retenção de água potável no Pico e a folhagem do 

azevinho, do pau branco, sanguinho, folhado, tamujo e queirós era usada para alimentar o gado.
98

 Os frutos 

da faia, do sanguinho e da uva-da-serra eram usados para alimentação humana e para fazer compotas mas 

a ginjeira-brava, apesar do nome, não era usada já que é azeda.
99

 O óleo extraído da baga do louro era 

usado para iluminação e também com fins medicinais.
100

 A autonomia em relação às lenhas que o século XX 

trouxe  - com a introdução do gás para a cozinha -  conduziu paradoxalmente a que fosse possível a 

destruição das manchas de vegetação natural localizadas em zonas de maior altitude para a implantação de 

pastagens. Apenas as áreas protegidas e as zonas claramente desfavoráveis em termos climáticos, 

pedológicos ou de declive se mantiveram com manchas de vegetação natural.  

 

2.4.6. Quintas e Jardins  

 

     Como contraponto às paisagens mais ermas e selvagens de altitude e das arribas de beira-mar foram 

surgindo em zonas favoráveis quintas e jardins aprazíveis. Os pequenos jardins privados urbanos existiam já 

desde o século XVI nos principais aglomerados urbanos, Angra e Ponta Delgada
101

e nas propriedades 
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agrícolas eram os pomares que assumiam as funções recreativas.
102

 Sobre a diversidade florística da ilha 

Terceira Gaspar Frutuoso refere a presença de plantas melíferas como o “alecrim, rosmaninho, erva ursa, ou 

timo [tomilho], queiró, poejos, cubres e muitas flores de árvores diversas, muito género de ervas, de que 

usam os boticários e se fazem águas cheirosas, manjericões, trevo, rosas, cravos, (…)”. 
103

 Era, no entanto, a 

variedade de árvores de fruto que mais atraía a atenção dos proprietários das lavouras.  

     No século XVIII, associado ao ciclo económico da laranja surge, principalmente em São Miguel, Terceira, 

Faial, e Graciosa e de modo pontual em Santa Maria e São Jorge, um tipo de paisagem particular, a 

paisagem das “quintas”, em que o território era ocupado por laranjais com os quartéis de laranja divididos 

por sebes vivas.
104

  Estas quintas, eminentemente vocacionadas para a produção da laranja, surgiam 

simultaneamente imbuídas de um sentido estético a que não era alheia a simbólica associada a este fruto 

como o pomo de ouro do jardim das Hespérides.
105

 A própria cultura da laranja induzia à criação de espaços 

esteticamente agradáveis e com funções recreativas onde, para além do pomar, se assiste a um 

ajardinamento de parte do espaço rural.  

     Como refere Isabel Albergaria, no que diz respeito à componente recreativa associada às propriedades 

agrícolas, “a quinta (entenda-se quinta de laranjas) foi, sem dúvida, o principal agente dessa operação, 

aparecendo investida das funções de embelezamento, ostentação e deleitamento, capazes de a transformar 

em objecto de fruição estética.”
106

 Aqui se encontravam um conjunto de elementos arquitectónicos originais e 

característicos de onde se podem destacar os portais, os muros altos, os mirantes e as torres da laranja
107

 e 

uma certa apetência para o domínio visual da paisagem circundante em oposição ao encerramento dos 

jardins de épocas anteriores.
108

  

     O coleccionismo botânico foi timidamente iniciado no século XVIII nas primeiras quintas da laranja - onde 

se demarcavam zonas destinadas a espécies ornamentais, árvores de fruto exóticas, palmeiras e cameleiras 

- e expande-se com o maior relevo que a componente recreativa passa a ter nestas propriedades.
109

 No 

entanto, são comerciantes estrangeiros, ingleses e americanos, que vão introduzir de modo fundamentando 

a horticultura ornamental nestas ilhas.
110

 As propriedades ajardinadas encontravam-se especialmente nas 

ilhas onde se concentravam os grandes proprietários e o capital, como São Miguel e Terceira, e se de início 

se caracterizavam como quintas de produção com uma vocação adicional para o recreio e uma estética 

tardo-medieval, no século XIX surgem vastos jardins e parques exclusivamente dedicados ao recreio onde a 

aclimatação de espécies de vegetação exótica se tornou bastante apreciada.  

     O vale das Furnas tornou-se o primeiro destino de recreio dos Açores ainda no século XVIII (sob a 

influência dos primeiros grandes comerciantes de laranja como o americano Thomas Hickling), seguindo-se a 

lagoa das Sete Cidades. As Furnas foram amplamente transformadas durante o século XIX por diversos 

proprietários - como António Borges, Ernesto e José do Canto ou José Jacome Corrêa - e uma vasta 

composição de paisagem romântica toma forma no vale. Este romantismo revela-se não tanto na 

concretização de elaborados programas iconológicos mas sim na procura de um ideal de natureza onde a 

vegetação exótica - tropical ou temperada - pretende assumir-se como natural, integrando de modo 

complementar a flora endémica. É antes de mais “ a presença pródiga e generosa da natureza [que] constitui 

sem dúvida a principal força e o valor imediato da arte paisagista desenvolvida na ilha [essencialmente em 
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São Miguel],”
111

 natureza essa que não exclui qualquer tipo de forma de vida, seja ela exótica ou endémica. 

Foi também durante este ciclo que se introduziram algumas espécies de plantas que se tornaram marcantes 

na paisagem até aos nossos dias, como o incenso e a criptoméria, o primeiro para conformar abrigos para as 

laranjeiras e a segunda como modo de obtenção de madeira para as caixas para exportação. A necessidade 

de madeira para estas caixas foi um dos motivos que levaram à reflorestação de que beneficiou São Miguel 

no século XIX. Durante este século foram plantados extensos pinhais de produção mas também uma 

profusão de outras espécies, umas no âmbito de ensaios para a produção florestal e outras com o objectivo 

da conservação do solo e da água a que se aliavam funções de recreio. 

    De facto, o cosmopolitismo deste arquipélago encontra-se patente na paisagem também por meio da 

vegetação exótica que desde a sua descoberta tem vindo a chegar às ilhas. Assim, às culturas agrícolas 

inovadoras que já desde o século XVI permitiam a alimentação das camadas de população mais 

desfavorecidas, alia-se no século XIX o gosto pela vegetação ornamental. A necessidade de abandonar 

determinados padrões (alimentares e por conseguinte culturais) e a apetência das ilhas para a cultura de 

plantas que aos olhos europeus se afiguravam como exóticas induziu a uma determinada visão “tropical” das 

ilhas. Esta tropicalização “terá sido talvez a principal originalidade do povoamento da Macaronésia, e foi até 

em certa medida algo que veio contrariar a tradição corrente nos processos de colonização de novos 

territórios, onde a norma sempre fora (…) procurar reproduzir os comportamentos societais e os modelos de 

ocupação e organização territorial próprios dos locais de origem.”
112

 Este facto encontra-se particularmente 

patente nas novas espécies agrícolas adoptadas (batata-doce, batata, inhame e milho) mas também nas 

árvores de fruto que ao longo dos tempos foram aclimatadas às ilhas (bananeiras (Musa acuminata), anonas 

(Annona squamosa), araçá (Psidium litoralle), a goiaba (Psidium guajava), o maracujá (Passiflora edulis) e 

outras). Também nas plantas ornamentais se assiste a essa tropicalização a par de uma certa orientalização 

da paisagem que se deverá por certo às afinidades climáticas e paisagísticas dos Açores com certas zonas 

do Oriente como o Japão. No século XXI os desafios que se impõem dizem respeito à conciliação deste 

fundo cultural onde impera a diversidade com a preservação da vegetação natural e dos ecossistemas, 

conduzindo a uma paisagem em equilíbrio. 

       

2.4.7. As matas 

 

     A carência de material lenhoso começa já no século XVI nas ilhas mais intensamente cultivadas, como 

São Miguel, Santa Maria e Graciosa e tem sido um aspecto da paisagem bastante debatido ao longo dos 

tempos. Se no início do povoamento se tentou fazer florestas de produção com espécies de árvores com 

reconhecido sucesso nas regiões mediterrânica e temperada rapidamente se entendeu que as condições 

climáticas destas ilhas não lhes são propícias devido à ausência de estações do ano bem demarcadas. A 

plantação de matas iniciou-se de um modo mais intensivo no século XIX, particularmente em São Miguel. 

Pedro Maurício Borges refere que “as matas transformaram radicalmente a paisagem micaelense. Na 

primeira metade do século XIX todas as descrições literárias falam duma paisagem escalvada, sem bosques 

dignos desse nome, apenas coberta de mato ralo no interior da ilha. Os argumentos que desde o início do 

século militavam pela urgência da arborização prendiam-se, em primeiro lugar, com o combate à forte erosão 

que as águas pluviais produziam no solo; à retenção das mesmas águas diminuindo o período sazonal de 

seca; à alteração climática que essa retenção produziria com a condensação da humidade; ao abrigo do 

vento que proporcionaria; à madeira e lenhas que dela se retirariam (…).”
113
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     As matas plantadas no século XIX em São Miguel eram locais de aclimatação de espécies exóticas onde 

se ensaiavam as mais diversas proveniências. Para as caixas de exportação da laranja eram plantados os já 

amplamente conhecidos pinheiros (Pinus pinaster e Pinus canariensis) mas outras árvores pretendiam 

rivalizar com a vegetação endémica e conferir à paisagem uma escala de floresta nórdica que esta nunca 

teve, como as sequóias (Sequoia sempervirens) e diversos eucaliptos. Nas zonas urbanas eram as 

araucárias (Araucaria heterophylla)
114

 que pontuavam o espaço e que ainda hoje o fazem, a par de algumas 

palmeiras, dos metrosideros (Metrosiderus excelsea) e outras árvores exóticas. Nas suas matas José do 

Canto plantou durante vários anos uma média de dois milhões de árvores por ano e o seu irmão, Ernesto do 

Canto, milhão e meio.
115

 Foram plantadas por estes proprietários, entre muitas outras, numerosas espécies 

de pinheiros, carvalhos acácias, abetos, juníperos, cedros, teixos, ciprestes, mas também de endémicas 

como folhados, paus-branco, sanguinhos e uvas-da-serra.
116

 A escala destas plantações é actualmente 

quase inimaginável, só José do Canto deverá ter introduzido cerca de 3000 novas espécies em São 

Miguel.
117

 

     O pinheiro era nitidamente a árvore de produção antes da descoberta das potencialidades da criptoméria, 

ainda no século XIX. A plantação de pinheiros era já efectuada em São Miguel desde o século XVI mas o seu 

pouco desenvolvimento e as exigências do consumo não permitiam a formação de matas.
118

 Para além dos 

pinheiros eram tradicionalmente plantados em São Miguel castanheiros, carvalhos, choupos (Populus alba e 

Populus nigra) e ulmeiros (Ulmus campestris). Assim, “logo em 1873 Wyville Thompson afirmava que várias 

espécies de eucalipto, a criptoméria, os choupos nigra e angulata e a acácia melanoxylon suplantavam já o 

pinho marítimo, o vinhático e o laurus canariensis no fornecimento de madeira para as caixas de laranja.”
119

 

As plantações de árvores em vastas áreas da paisagem de São Miguel não se fizeram sem esforço, já que  

“o trabalho nas matas era permanente. As árvores eram regularmente podadas, as silvas e a queiró 

mondadas e as matas replantadas. As ramadas e galhadas eram colectadas para lenha, e os solos, 

regularmente roçados, também levavam cavas para maior desenvolvimento das mesmas. O crescimento era 

controlado de modo a que não se abafassem as árvores umas às outras, ou, pelo contrário, que pelos 

demasiados vazios se não abrigassem umas às outras. Ainda que tapadas, as matas eram vigiadas 

enquanto jovens, pois qualquer invasão de gado caprino ou ovino seria o fim das mesmas. Era ainda 

necessário abrir caminhos e mantê-los limpos de silvas.”
120

  

      Nas outras ilhas o impacto desta campanha de florestação no século XIX não se fez sentir com tanta 

intensidade. Em algumas, as manchas de vegetação natural eram ainda suficientemente extensas e por isso 

cumpriam as suas funções nos ecossistemas, permitindo satisfazer as necessidades da população, como é o 

caso do Pico, Terceira, São Jorge e Flores. Nas restantes ilhas a desflorestação existente não foi 

compensada pela presença de proprietários suficientemente interventivos e com capacidade de proceder a 

grandes plantações, pelo que a florestação mais intensiva apenas se iniciou no século XX. Este é o caso de 

Santa Maria, onde só no século XX se tem notícias da plantação de matas com pinheiros, eucaliptos, acácias 

e giesteiras (Robinia pseudoacacia).
121

 Na Graciosa, a falta de lenha apenas começou a ser contrariada 

quando começaram a ser plantadas algumas zonas com faias (Morella faya) para combustível.
122

 No Faial só 

no século XX se procedeu a uma plantação florestal mais intensiva e no Corvo o défice de lenha foi 

compensado com a importação a partir das Flores.
123

 

                                                      
114

 A araucária foi introduzida nos Açores a partir dos E.U.A pela família Dabney, residente no Faial. 
115

 MOREIRA, J.M. op. cit. p. 62. 
116

 Idem, ibid. 
117

 MOREIRA, J.M. op. cit. p. 58. 
118

 COSTA, C. ,op. cit. p.41. 
119

 BORGES, P.M. - op. cit. p. 257.  
120

 BORGES, P.M. - op. cit. p. 265. 
121

 COSTA, C. op. cit. p.12. 
122

 Estas plantações eram bastante restritas e devidas a um único particular, no século XIX. COSTA, C. op. cit. p.133. 
123

 COSTA, C. op. cit. p.170. 



141 

 

     Ainda que de modo não tão intensivo como em São Miguel o pinheiro bravo (Pinus pinaster) foi cultivado 

para a produção de madeira em diversas ilhas e manteve-se no Pico, em algumas zonas mais quentes e 

secas. As matas de criptoméria (Cryptomeria japonica) mantêm-se em todas as ilhas pelo seu elevado 

rendimento, em condições climáticas semelhantes àquelas de onde a espécie é originária, a laurissilva da 

costa do Japão.
124

 Durante a altura das guerras mundiais do século XX a falta de madeira para lenha 

agudizou-se devido a um maior contingente militar estacionado nas ilhas, pelo que a desflorestação atingiu 

um máximo: nessa altura fizeram-se plantações de eucalipto (Eucalyptus globulus) e experiências com 

espécies de jardim, para lenha.
125

 Foi também nessa altura que se plantou incenso em vastas áreas com o 

fim de suprir as necessidades de lenha da população, usando-se simultaneamente a folhagem para 

alimentação do gado.  

     Actualmente, para além da criptoméria, que representa cerca de 60% da floresta actual de produção do 

arquipélago,
126

 são cultivados o pinheiro-bravo no Pico (que representa cerca de 30% da produção florestal 

desta ilha) e o eucalipto na Terceira (que representa mais de 50% da floresta de produção da ilha).
 127

 A 

acácia (Acacia  melanoxylon) é também plantada para produção mas torna-se invasora nas zonas mais 

secas do Pico.
128

 As manchas de criptoméria surgem geralmente nas zonas de média altitude e o pinheiro 

bravo e a acácia encontram-se em zonas mais baixas. Cerca de 2/3 das matas de produção actualmente 

existentes são plantadas em terrenos privados, desenvolvendo-se em terrenos de reduzida dimensão (média 

de 4,2 hectares).
129

 Existem poucos viveiristas a nível local, pelo que o aprovisionamento de espécies se faz 

geralmente nos Serviços Florestais de cada ilha e está dependente da oferta destes, sendo que até à  pouco 

tempo 90% do plantio fornecido era de criptoméria.
130

 No entanto, a vontade de diversificação do mercado e 

a aposta nas espécies endémicas tem vindo a alterar as produções no sentido de uma maior variedade, em 

várias ilhas.  

     As manchas florestais plantadas nas diversas ilhas foram, então, fruto das especificidades de cada uma. 

A plantação de tantas e tão variadas espécies de vegetação não poderia deixar de afectar as manchas de 

vegetação natural existentes, especialmente após o início da proliferação descontrolada de algumas que, já 

desde o século XIX, manifestaram carácter invasor, como o incenso. Assim, em relação a São Jorge o Padre 

Manuel Azevedo da Cunha afirma, em 1924: “A encosta fronteira (à vila da Calheta) é vestida de arvoredo 

onde predomina a faia e é raro o pau branco. Todavia o incenseiro trazido de S. Miguel, haverá setenta anos, 

multiplicando-se extraordinariamente, desenvolvendo-se em pouco tempo, e esterilizando os terrenos, tende 

a substituir todas as outras espécies botânicas.”
131

 Actualmente, para além das matas de produção, verifica-

se a presença nas diferentes ilhas de matas espontâneas constituídas por invasoras, geralmente pelo 

incenso, nas zonas de menor altitude. Estas ocupam grandes extensões das áreas mais íngremes e das 

arribas litorais das ilhas e competem nestes lugares com a vegetação natural endémica.  

   Existem ainda os Parques Florestais, geridos pelos Serviços Florestais, que desempenham em 

praticamente todas as ilhas (à excepção do Corvo) um importante papel de recreio das populações.
132

 Têm 

servido, ao longo dos anos, para testar a plantação de espécies arbóreas e para a replicação de vegetação. 
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Alguns destes parques preservam exemplares de vegetação endémica por motivos pedagógicos, 

constituindo-se como um importante meio de informação da importância da vegetação natural.  

 

2.4.8. Ocupação e uso do solo actuais 

 

     Raquel Soeiro de Brito refere que nos anos 50 do século XX a paisagem agrícola de São Miguel era 

composta pelos seguintes elementos escalonados em altitude: campos agrícolas com culturas anuais ou 

hortofrutícolas até aos 350-400 metros de altitude, mas numa faixa mais intensa de policultura até aos 100-

150 metros de altitude; zona silvo-pastoril entre os 400-800 metros em que os terrenos menos declivosos são 

ocupados por pastagens e os mais íngremes por mata de produção, essencialmente criptoméria; acima dos 

800 metros de altitude encontra-se a vegetação natural.
133

 Na zona de policultura mais intensa (e em São 

Miguel) era frequente a presença de duas ou mais culturas agrícolas sobrepostas num mesmo terreno, 

geralmente o milho e a vinha, por vezes em renques alternados ou então com a vinha a bordejar o milho.
134

 

Em termos de regime de propriedade “serrados e pastagens são sempre propriedade particular e é neles que 

assenta a economia da ilha; matas e incultos podem ser do estado e complementam as possibilidades 

actuais da economia rural.”
135

 Este tipo de distribuição dos usos do solo era respeitante a São Miguel mas 

deveria ser mais ou menos semelhante nas diversas ilhas, salvaguardadas as diferenças devidas às 

características particulares de cada uma. Para esta autora o sucesso que a agro-pequária começou a ter em 

todas as ilhas nas décadas posteriores, com a reconversão de grande parte dos campos agrícolas em 

pastagens, não se deve apenas a imperativos económicos e às exigências de mercado, mas também a um 

facto que aparenta ser novo para estas ilhas: a emigração causou uma grande carência de mão-de-obra para 

as tarefas agrícolas e as gerações mais novas já não se revêem nos trabalhos do campo que as gerações 

anteriores executavam, pelo que a actividade agrícola se tornou insustentável (devido ao preço que a mão-

de-obra atingiu) e a agro-pecuária mais atractiva, já que requer menos esforço.
136

 

     A ocupação e uso do solo actuais podem ser expressas por dados estatísticos e por cartografia actual.
137

 

Em 2007 foi publicada a carta de ocupação do solo da Região Autónoma dos Açores (COSRAA).
138

 Para a 

sua elaboração foram consideradas as seguintes nove classes de espaços: espaços urbanos; espaços 

industriais; espaços agrícolas; pastagens; espaços florestais; espaços de vegetação natural; incultos; áreas 

descobertas e lagoas.
139

 Nem todas as classes de espaços existem em todas as ilhas e existem classes de 

espaços que são pouco expressivas em todo o arquipélago, nomeadamente os espaços industriais, os 

incultos e as lagoas. Os resultados obtidos, em termos de percentagens de ocupação do solo nas diversas 

ilhas são apresentados na tabela seguinte. A cartografia correspondente é apresentada para cada ilha no 

anexo I, nas figuras em que se procede ao cruzamento dos usos do solo com os limites das unidades de 

paisagem. 
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Quadro 9 - Percentagem de solos ocupados pelas diversas classes de ocupação do solo para cada ilha e ao nível do arquipélago. 

(DROTRH - “Carta de Ocupação do Solo da Região Autónoma dos Açores (COSRAA) (ficha técnica)” - Ponta Delgada: DROTRH, 

SRAM, 2007. p. 39-45). 
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 Espaços 

Urbanos 
6,89 5,55 8,25 5,01 2,70 2,79 5,26 2,02 0,90 4,96 

Espaços 

Industriais 
0,28 0,56 0,54 - 0,05 0,11 0,08 0,08 - 0,32 

Espaços 

Agrícolas 
6,28 18,67 19,00 35,26 6,85 8,30 12,74 5,57 7,37 14,14 

Pastagens 

 
45,32 41,91 41,51 43,23 45,97 40,32 51,84 33,27 32,16 42,28 

Espaços 

Florestais 
21,13 21,54 14,35 12,37 26,37 32,47 17,90 22,06 1,61 22,23 

Vegetação 

Natural 
7,75 8,69 14,15 0,38 14,71 13,69 9,35 32,94 51,33 12,78 

Incultos 

 
7,15 - - - - 0,52 - - - 0,39 

Áreas 

Descobertas 
5,19 1,98 2,20 3,74 3,30 1,77 2,82 3,51 5,37 2,48 

Lagoas 

 
- 1,12 - - 0,06 0,03 0,01 0,56 1,26 0,41 

 

    A partir da análise da cartografia apresentada no anexo I e da tabela anterior é possível proceder a 

algumas conclusões relativas à ocupação do solo actual no arquipélago, de modo global.
140

 Assim, as 

pastagens são a ocupação do solo dominante no arquipélago (42,28%) seguidas das florestas de produção 

(22,23%).
141

 A terceira maior classe corresponde aos espaços agrícolas (14,14%) seguida da vegetação 

natural (12,78%). Os espaços urbanos ocupam uma percentagem relativamente baixa da área do arquipélago 

(4,96%), o que se deve por um lado à dispersão da população nas freguesias mais rurais - que não é 

contemplada nesta classe - e por outro à sua maior concentração nas cidades e vilas maiores. Segundo esta 

cartografia a ilha com maior percentagem de espaços urbanos é a Terceira, seguida de Santa Maria e São 

Miguel, no entanto é nesta última que a área de espaços urbanos é efectivamente maior.
 142

 

     A cartografia confirma a preferência pela ocupação urbana no litoral em todas as ilhas, excepto nas mais 

planas (Santa Maria e Graciosa) onde existe povoamento também no interior. A presença de áreas 

descobertas relativamente extensas (2,48%)
143

 em diversas ilhas deve-se à ocorrência de falésias e arribas 

costeiras, mas também devido a situações pontuais de extracção de inertes ou à presença de alguns areais, 

como acontece no Faial com o vulcão dos Capelinhos. Os espaços industriais só têm alguma expressão em 

São Miguel e na Terceira, os incultos correspondem (no âmbito desta cartografia) a situações particulares 

que apenas se verificam em Santa Maria e no Pico.
144

 As lagoas surgem de modo mais expressivo em São 
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Miguel e nas Flores mas também se encontram no Pico, Corvo, São Jorge e Faial.
145

 Em relação à 

vegetação natural, esta ocupa segundo a cartografia, 12,78% do território do arquipélago. No entanto, é a 

classe que tem maior variação de ilha para ilha, com uma grande representação no Grupo Ocidental, uma 

representação acima da média no Pico, São Jorge e Terceira e abaixo da média nas restantes ilhas. 

Destaque-se que a área ocupada por vegetação natural na Graciosa é apenas residual (0,38%) o que 

confirma os dados históricos atrás apresentados. Refira-se ainda que as áreas onde a vegetação natural tem 

uma maior representatividade são geralmente áreas com estatuto de protecção atribuído pela Rede Regional 

de Áreas Protegidas e pela Rede Natura 2000.
146

 

      A actividade agrícola e particularmente a agro-pecuária encontra-se muito marcada na paisagem com as 

pastagens e os espaços agrícolas a ocuparem 56,42% do território e a vegetação natural e a floresta (em 

conjunto) a ocuparem 35,01%. A percentagem de ocupação do solo com pastagem e campos agrícolas era 

de 65% em 1995 tendo diminuído para 56% em 2001, registando-se um aumento das zonas de vegetação 

natural de 29,03% para 35,01%.
147

 Existe, no entanto, uma distorção da afectação dos espaços agrícolas à 

produção de bens alimentares, uma vez que um dos usos actualmente mais frequentes é o do milho para 

silagem, para alimentação do gado. Para além do perceptível abandono da actividade agrícola propriamente 

dita nas duas últimas décadas (persistindo a pastagem como ocupação principal do solo) uma outra 

tendência que se verifica é um aumento das áreas urbanas.
148

  

    Assim, a dinâmica de uso do território tem vindo a reflectir uma tendência para o abandono de uma 

agricultura diversificada ou de subsistência e uma aposta nas pastagens acompanhada por uma densificação 

das zonas urbanas. O afastamento da agricultura e a opção pelas pastagens poderá reflectir, como foi 

referido por Raquel Soeiro de Brito, a perda de população e consequentemente de mão-de-obra. Os espaços 

florestais ocupam, segundo a COSRAA, uma área de 22,23%, no entanto, seria importante poder distinguir a 

ocupação do incenso das restantes, efectiva floresta de produção. A estrutura fundiária é baseada em 

propriedades de pequenas dimensões: cerca de 76,7% das propriedades tem menos de 5 hectares, 30,2% 

tem entre 5 - 50 hectares e 2,1% tem mais de 50 hectares.
149

 Os maiores proprietários encontram-se em São 

Miguel e na Terceira, nas restantes ilhas a propriedade está dividida entre muitos proprietários com 

pequenas parcelas. Actualmente os produtos agro-pecuários mais exportados são o gado e lacticínios, e em 

menor escala, o vinho, as conservas de atum, o ananás e o chá. Cerca de 75% da superfície agrícola 

utilizada nos Açores encontra-se ocupada por pastagens,
150

 e os produtos provenientes da agropecuária, o 

leite e seus derivados, o gado vivo e a carne representam cerca de 70 % das exportações açorianas. Cerca 

de 25% das vacas leiteiras e 14% de todo o gado bovino português vive nos Açores, e aproximadamente 

25% do leite consumido no país é proveniente da região.
151

  

     Apesar do impacto que a agro-pecuária tem na paisagem a actividade económica nos Açores pauta-se 

por uma acentuada terciarização, bastante centrada no sector dos serviços mas que não reflecte a estrutura 

típica da sociedade pós-industrial, já que “a combinação da insularidade com a reduzida dimensão do 

mercado doméstico dificulta a modernização e a industrialização das actividades domésticas.”
152

 Um dos 
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factores que conduz a esta dificuldade de agilidade económica é a forte dependência do sector dos 

transportes - marítimos e aéreos - quer para as trocas com o exterior do arquipélago quer para as inter-ilhas. 

Esta tendência para a terciarização e para o predomínio do sector dos serviços é, aliás, partilhada por muitas 

outras ilhas, desde as tropicais até às de latitudes mais elevadas.
153

 O turismo é também uma actividade com 

alguma implementação na região. 

     Ainda segundo a ficha técnica da COSRAA “o arquipélago dos Açores apresenta uma dinâmica 

acentuada na ocupação do solo que reflecte, por um lado, a necessidade de aumento de áreas urbanas em 

zonas de maior concentração de população, com fortes pressões no litoral, e por outro, a intensificação da 

actividade agro-pecuária, em detrimento das áreas florestais e de vegetação natural.”
154

 Identificam-se então 

algumas das questões que se colocam ao nível da paisagem deste arquipélago, relacionadas com a pressão 

urbana sobre o litoral e em redor dos principais aglomerados urbanos, com a forte implementação da 

actividade agro-pecuária e com a relativamente baixa área florestada das ilhas. Estas são algumas questões 

a que o Ordenamento do Território nas ilhas pretende responder. O Plano Regional do Ordenamento do 

Território dos Açores (PROTA) tem como objectivo tornar os Açores como “uma região reconhecida pelos 

seus recursos e valores patrimoniais naturais e paisagísticos únicos e identitários do seu território.”
155

 Assim, 

as dimensões natural e cultural da paisagem deverão ser integradas com as dimensões social e económica 

para que o reconhecimento do valor da paisagem seja ele próprio fonte de riqueza para as populações. É 

necessário, portanto, “transformar esse reconhecimento [da relevância do património biológico, geológico e 

paisagístico do arquipélago] em fonte de criação de valor, de rendimento e de atracção/fixação de população 

jovem, assegurando a sustentabilidade a longo prazo dessa valia patrimonial e paisagística.”
156

 Isto, porque 

um dos principais recursos de uma paisagem é a sua população.  
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3. A paisagem das ilhas  

 

     A abordagem paisagista à apreensão do carácter da paisagem pode ser concretizada a partir de 

metodologias de base corológica, através da delimitação de áreas de características relativamente 

homogéneas em função da escala de trabalho, que no Reino Unido se denominam “landscape character 

areas” e em Portugal se chamam unidades de paisagem.
1
 A Convenção Europeia da Paisagem preconiza a 

pesquisa de metodologias para o estudo das paisagens com vista à sua protecção, ordenamento e gestão.
2
 

Assim, a identificação e caracterização das paisagens concretas e a definição de estratégias e orientações 

para a execução de planos, projectos e acções de intervenção são actividades que se integram no quadro 

desta convenção. 

     Em Portugal promoveram-se uma série de estudos sobre paisagem para a região continental e para o 

arquipélago dos Açores, concretizados por uma equipa multidisciplinar da Universidade de Évora tendo em 

conta as recomendações da Convenção Europeia da Paisagem. No que diz respeito aos Açores estes 

estudos, encomendados pela Secretaria Regional do Ambiente em 2000 e entregues em 2001, foram 

coordenados pelos arquitectos paisagistas Alexandre Cancela d’Abreu, José Marques Moreira e Maria do 

Rosário Oliveira e encontram-se sintetizados no “Livro das paisagens dos Açores: contributos para a 

identificação e caracterização das paisagens dos Açores.”
3
 Esta publicação e o estudo que lhe deu origem 

são a base para o primeiro ponto deste capítulo, a análise da paisagem das ilhas no âmbito da Convenção 

Europeia da Paisagem.
4
 Seguidamente apresenta-se uma análise das unidades de paisagem, elementos 

singulares e pontos de vista presentes nas diversas ilhas do arquipélago, segundo o estudo referido. Elabora-

se sobre as diversas escalas de abordagem à paisagem e em que medida os conceitos de unidade de 

paisagem e elemento singular se adaptam à realidade das várias escalas.  

     A caracterização da paisagem à escala de cada ilha é concretizada neste capítulo, tendo em conta 

aspectos da geomorfologia, usos do solo, unidades de paisagem e elementos singulares presentes e dados 

provenientes de descrições literárias. Os aspectos da geologia e geomorfologia provêm da investigação 

elaborada no âmbito das componentes telúricas da paisagem; os aspectos da vegetação natural encontram-

se interpenetrados com os usos do solo e unidades de paisagem e apresenta-se também uma síntese das 

unidades de paisagem, elementos singulares e pontos de vista que foram caracterizados por Cancela 

d’Abreu et al. Nesta fase integram-se alguns dados provenientes de uma descrição recente das ilhas 

concretizada pelo escritor João de Melo.
5
 O objectivo é contribuir para a apreensão do carácter da paisagem, 

através de uma abordagem paisagista e integrada, mas também fundamentar a fase subsequente - a síntese 

holística - de um modo mais consistente porque assente numa escala de trabalho que não apenas do 

arquipélago mas sim de cada ilha em particular. A investigação referente a cada ilha encontra-se no anexo I, 

no presente capítulo apresenta-se a abordagem à ilha do Faial uma vez que é a ilha onde se encontra o caso 

de estudo do capítulo 7. 

    Após a análise da paisagem das ilhas tendo em conta instrumentos próprios da arquitectura paisagista e a 

realidade concreta de cada ilha, procede-se a um pré-diagnóstico da paisagem, concretizado nas 
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aproximações às suas dimensões natural e cultural. É também abordada a dinâmica da paisagem 

especialmente naquilo que diz respeito à dimensão natural, uma vez que esta é aquela que se encontra mais 

frequentemente expressa nas áreas protegidas do arquipélago. Os pré-diagnósticos efectuados constituem 

elementos importantes para a apreensão do carácter da paisagem e são bases para a síntese holística que 

surge no capítulo 5. 

     

3.1. A paisagem das ilhas no âmbito da Convenção Europeia da Paisagem 

    A aproximação ao carácter da paisagem pode ser concretizada através da identificação de unidades de 

paisagem e elementos singulares. As unidades de paisagem (UP’s) são áreas que se caracterizam por um 

determinado padrão específico, que é relativamente homogéneo e diferencia a unidade da sua envolvente. 

Para além deste padrão considera-se que deve “existir uma coerência interna e um carácter próprio em cada 

unidade, identificável do interior e do exterior.”
6
 Esta coerência pode ser devida aos processos biofísicos que 

nela decorrem ou então devido ao tipo de humanização presente. A Comissão Europeia define unidades de 

paisagem como “áreas espacialmente coerentes que são caracterizadas por um certo grau de 

homogeneidade no que respeita a propriedades tais como as condições naturais (geologia, morfologia, solos 

e clima) ou uso do solo.”
7
 Para a identificação e delimitação das unidades de paisagem é considerado um 

conjunto de critérios variável em função da área a analisar mas que pode integrar elementos do relevo, clima, 

coberto vegetal, uso do solo e povoamento. As citações de autores, “tanto de obras técnicas como literárias, 

[servem] para ilustrar a importância de percepções globais da paisagem ou fazer apelo ao seu valor poético 

ou sensitivo.”
8
  

    Uma unidade de paisagem pode permitir, em certa medida, a revelação do carácter de uma paisagem 

concreta porque “constitui um lugar diversificado mas paisagisticamente uno (…) [e que reflecte] uma forma 

de humanização que, quer mais subtil quer mais vincada, é inspirada na sua essência, na sua energia 

potencial. [Unidades de paisagem são] Espaços onde a totalidade se impõem em relação às partes.”
9
 A 

leitura de uma unidade de paisagem está numa primeira fase dependente de pontos e linhas singulares da 

paisagem, que formam a estrutura da unidade de paisagem. Para além desses pontos e linhas a unidade de 

paisagem possui um conteúdo que não é neutro, mas sim parte da sua identidade, unidade e diferenciação.
10

 

Cada unidade de paisagem é dinâmica e os limites são uma fronteira difusa, elástica, que por vezes constitui 

um intervalo de transição entre unidades com uma identidade menos clara.
11

 Também Cancela d’Abreu et al 

referem que numa unidade de paisagem por vezes é identificável um núcleo onde a coerência é mais forte e 

o padrão mais nítido, mas que essa coerência por vezes se vai esbatendo à medida que nos afastamos do 

núcleo dessa unidade, surgindo zonas de transição para outras unidades “pelo que o limite das unidades não 

é, na maior parte dos casos, um limite absoluto, nem simplesmente uma linha identificável na paisagem”.
12

  

     Embora exista alguma semelhança no modo como as unidades de paisagem e as tipologias de paisagem 

são definidas, as primeiras permitem uma maior relação com um lugar específico, uma vez que quando se 

procede à inclusão de diversas áreas em tipologias concretiza-se simultaneamente uma abstracção e uma 

desmaterialização da paisagem, desvinculando-a do lugar. As metodologias de base tipológica têm, no 
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entanto, a vantagem de permitir um diagnóstico e avaliação da paisagem mais expedito uma vez que sempre 

que uma conjunção determinada de factores ocorre se encontra presente um tipo específico de paisagem, o 

qual pode ser avaliado mediante critérios multifuncionais.
13

  

     Para o diagnóstico da paisagem a partir de unidades paisagem é necessário o estabelecimento de um 

conjunto de critérios de avaliação da paisagem para cada unidade de paisagem particular, que 

posteriormente é alvo do estabelecimento de propostas.
14

 Esses critérios podem estar relacionados com a 

determinação da medida em que determinada unidade de paisagem expressa o seu carácter, ou então 

podem ser relativos ao seu valor natural, cultural e sensorial. A partir da determinação do valor de uma 

paisagem é possível identificar as ameaças a que esta se encontra sujeita e as suas potencialidades, tal 

como é efectuado no capítulo 5.  

     Nos estudos sobre paisagem concretizados para os Açores pela equipa de Alexandre Cancela d’Abreu a 

metodologia seguida passou por uma fase inicial de revisão bibliográfica, tanto sobre questões 

metodológicas como sobre a paisagem dos Açores; foram identificadas as variáveis consideradas mais 

importantes para a identificação das unidades de paisagem; recolheu-se informação sobre essas variáveis 

(tanto bibliográfica como cartográfica) e procedeu-se a uma primeira proposta de delimitação de unidades de 

paisagem denominadas de “unidades elementares de paisagem”; verificaram-se no campo essas primeiras 

unidades de paisagem que também foram apresentadas, nessa fase, à Secretaria Regional do Ambiente e 

do Mar e a interlocutores privilegiados de forma a recolher sugestões quanto à sua coerência e designação; 

estabeleceram-se as unidades de paisagem finais e procedeu-se à sua caracterização indicando-se também 

algumas apreciações e orientações para a sua gestão.
15

 Para o estabelecimento das unidades de paisagem 

finais foram considerados factores como as formas do relevo, a altitude, a presença humana, a vegetação e a 

relação com o mar.
16

  

     Para a apreciação descritiva da paisagem do arquipélago, ainda na fase de análise e diagnóstico da 

paisagem, foram tidos em conta os seguintes aspectos: a identidade da paisagem, que está relacionada com 

o “peso, ou conteúdo, da paisagem em termos histórico-culturais e que lhe confere uma importante 

capacidade narrativa (…) as unidades com mais forte identidade são também aquelas onde o carácter é mais 

claro e facilmente identificável, tanto do exterior como do seu interior”;
17

 a coerência de usos, ou seja, a 

adequação dos usos do solo às características biofísicas do território e também a interrelação dos diferentes 

usos na paisagem (que revela o seu equilíbrio ecológico e funcional e também a sua apetência multifuncional 

e está relacionada com a sustentabilidade da paisagem);
18

 a “riqueza biológica” em que se observa a 

biodiversidade presente e aponta a existência de espécies raras ou de elevado interesse para a 

conservação; a raridade da paisagem, geralmente associada à biodiversidade ou então à especificidade de 

adaptação por parte da população dos usos do solo às condicionantes biofísicas presentes; e as sensações 

que a paisagem evoca em termos visuais, sonoros, etc. e que está relacionada com o interesse cénico e com 

a qualidade visual da paisagem.
19

 A subjectividade do estudo é assumida pelos seus autores, e não é 

considerada uma fragilidade metodológica mas antes uma potencialidade já que esta apreciação mais 

subjectiva é articulada com uma forte fundamentação objectiva, tanto em termos bibliográficos como 

cartográficos.
20
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    O facto de as ilhas terem dimensões muito distintas entre si foi uma das dificuldades encontradas por parte 

da equipa que procedeu ao estudo, e que dificultou, segundo os seus autores, uma homogeneidade de 

tratamento de todo o território à mesma escala. Este tipo de dificuldade não foi encontrado no âmbito da 

investigação presente uma vez que não se procede a um desenho formal de unidades de paisagem, antes se 

analisam as existentes. É, no entanto, importante referir que o processo de delimitação de unidades de 

paisagem e elementos singulares inclui uma forte componente de desenho e de atenção à forma da 

paisagem que distingue esta abordagem das restantes. 

    No “Livro das paisagens dos Açores” a cartografia das unidades de paisagem é apresentada para todas as 

ilhas à escala 1:75 000, o que implicou um esforço de síntese e adequação à escala por parte dos autores no 

sentido desta delimitação apresentar coerência ao nível do arquipélago. Este aspecto é essencial em 

abordagens deste tipo, porque as unidades de paisagem e elementos singulares podem ser bastante 

diferenciados consoante a escala de trabalho utilizada. É salientado o facto de o estudo corresponder a um 

intervalo temporal bem definido, aos anos de 2000-2001,
21

 o que se reflecte na análise da paisagem no 

sentido da sua contextualização. Porém, as características sócio-económicas condicionam a paisagem nos 

diversos períodos históricos mas as alterações na paisagem entendidas a uma escala mais lata, raramente 

ocorrem de uma forma abrupta ou uniforme, pelo que a paisagem mantém sempre uma forte associação às 

suas características geomorfológicas.
22

 Assim, tanto a paisagem como os usos do solo não se alteraram 

grandemente na última década, apesar de se terem acentuado padrões de homogeneidade.
23

 

     Os elementos singulares (ES’s) são elementos que se destacam no conjunto da unidade de paisagem 

pela sua identidade diferenciada e qualidade intrínseca e/ou pelo impacto que têm sobre a unidade, apesar 

de poderem possuir uma reduzida dimensão face à unidade.
24

 Apesar de se constituírem como pontos 

marcantes da paisagem a identificação de um elemento singular não está, contudo, exclusivamente 

relacionada com a sua forma ou tamanho. Embora elementos formalmente diferenciados ou de grande 

escala possuam um potencial “para criarem o seu próprio mundo”
25

, estas não são características básicas 

decisivas para a constituição de um elemento singular, que pode ter uma presença física pouco significativa 

mas constituir-se como um pólo de atracção pelos significados a ele atribuídos e que provêm da história ou 

da cultura. 

     As unidades de paisagem podem ser definidas como espaços associados à experiência do movimento 

enquanto os elementos singulares podem ser definidos como lugares que evocam pausas e que permitem a 

construção de memórias, especialmente se tivermos em conta que uma das possíveis definições de lugar, 

como local onde os objectos estáveis captam a nossa atenção.
26

 Os elementos singulares podem permitir a 

distinção de unidades de paisagem, no entanto ainda que um conjunto de elementos singulares possa de 

algum modo descrever uma paisagem estes não contêm de modo individual o seu carácter, já que este se 

encontra nos elementos singulares mas também no conjunto, no todo que é a paisagem.
27

 Assim, é a 

totalidade que interessa na definição, quer das unidades de paisagem como dos elementos singulares e 

estes não se encontram apenas no lugar, eles também “são” o lugar.
28

 

      Para além das unidades de paisagem e dos elementos singulares são apresentados no “Livro das 

Paisagens dos Açores” os pontos de vista mais importantes para cada ilha. A análise visual da paisagem 

                                                      
21

 CANCELA D’ABREU, A. et al [2005] op. cit. p.17. 
22

 RAPOSO, C. - “Unidades ecológicas de paisagem” in MAGALHAES, Manuela Raposo (coord. geral) - “Estrutura ecológica da 
paisagem: conceitos e delimitação - escalas regional e municipal”. Lisboa: ISApress, 2007. p. 213. 
23

 Segundo os dados do SREA e do COSRAA os usos agrícolas e agropecuários não se alteraram grandemente mas as pastagens 
permanentes ganharam terreno, como já foi referido anteriormente. 
24

 CANCELA D’ABREU, A. et tal [2005] op. cit. p.16 
25

 TUAN, Y. - “Space and place: The perspective of experience”. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977. p.163. 
26

 Idem, p. 161. 
27

 SCHULZ, C. - “Genius loci : Paysage, ambiance, architecture”. Bruxelles : Pierre Mardaga éditeur, 1981. p. 98.  
28

 Heidegger cit.por SCHULZ, C. op. cit. p. 176.  
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assenta no estudo do conjunto de relações visuais que é possível estabelecer entre as diversas 

componentes físicas e respectivo padrão de distribuição espacial na paisagem. A partir da escolha de pontos 

de vista dominantes revelam-se áreas visíveis e procede-se a uma pré-valoração da paisagem tendo em 

vista o estabelecimento de critérios de qualidade visual. Estes critérios estão intimamente relacionados com a 

paisagem em questão, uma vez que os elementos que conferem diversidade e contraste a dois tipos de 

paisagem podem ser totalmente diferentes.  

     Após o estabelecimento de critérios procede-se à selecção de diversos outros pontos de vista, e à 

identificação e análise propriamente dita das bacias visuais correspondentes e à avaliação da qualidade 

visual. Com a análise visual pretende-se avaliar o valor cénico de uma paisagem e das suas unidades de 

paisagem e estabelecer zonas de visibilidade ou intervisibilidade das unidades de paisagem ou ilhas.
29

 

Alguns critérios estéticos e formais para o estabelecimento de uma vista com qualidade podem ter em conta 

a extensão de céu visível, as diversas formas, texturas e cores da paisagem e o modo como estas de 

articulam e harmonizam. O contraste visual, a dominância visual de alguns elementos componentes da 

paisagem e a importância relativa das características visuais de cada um desses elementos são aspectos a 

ter em conta quando se procede a uma análise deste tipo.
30

 O resultado pode ser a selecção de pontos de 

vista de interesse, tal como é concretizado na publicação referida. Seguidamente procede-se a uma análise 

das unidades de paisagem, elementos singulares e pontos de vista do arquipélago. 

 

3.2. Unidades de paisagem, elementos singulares e análise visual da paisagem 

 

     A análise concretizada tem como base a cartografia elaborada para as diversas ilhas no “Livro das 

paisagens dos Açores” e apresentada no anexo I. Assim, da análise conjunta destes elementos cartográficos 

e das respectivas fichas de caracterização é possível observar diversos modelos de diferenciação de 

unidades de paisagem. Na maior parte das ilhas há uma diferenciação litoral/interior no que diz respeito às 

unidades de paisagem. No interior das ilhas, geralmente a maior altitude, evidenciam-se unidades de 

paisagem particulares que estão relacionadas com acidentes geomorfológicos de grande dimensão como 

caldeiras - no caso de São Miguel, da Terceira, da Graciosa do Faial e do Corvo - ou então de zonas de 

planalto em altitude - no caso de São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico e Flores, como é possível observar a 

partir das figuras correspondentes às unidades de paisagem de cada ilha no anexo I.  

     Para além da diferenciação das unidades de paisagem em função da altitude observa-se, em diversas 

ilhas, uma diferenciação em função da exposição das encostas. Esta é especialmente patente em ilhas com 

um estratovulcão dominante, como a Terceira (vulcão de Santa Barbara), Pico, Faial e Corvo mas também se 

encontra nas Flores e em São Miguel, em redor das Sete Cidades. Nas ilhas de Santa Maria e Graciosa, 

mais baixas, as unidades de paisagem propostas evidenciam uma diferenciação da paisagem no sentido 

leste-oeste (NW-SE no caso da Graciosa) que é também o sentido de diferenciação das unidades 

geomorfológicas presentes nestas duas ilhas. Aqui é possível observar um maior peso dos diversos usos do 

solo, na determinação das unidades de paisagem uma vez que a impressão do relevo é menos nítida. 

     No quadro 11 apresenta-se o número de unidades de paisagem, elementos singulares e pontos de vista 

definidos para cada ilha e para o arquipélago, segundo a publicação referida. Este número reflecte, na maior 

parte dos casos, a escala da paisagem de cada ilha, com São Miguel com o maior número de unidades de 

paisagem e o Corvo com o menor, por exemplo. Em alguns casos estes números poderão reflectir um 

conhecimento diferenciado da paisagem de cada ilha, facto que é assumido pela equipa.
31
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Quadro 10 - Número de unidades de paisagem, elementos singulares e pontos de vista  de cada  ilha, segundo o “Livro das paisagens 
dos Açores”.  (CANCELA D’ABREU, A. et al - “Livro das paisagens dos Açores: Contributos para a identificação e caracterização das 
paisagens dos Açores”. Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar /Direcção Regional do Ordenamento do Território e 
Recursos Hídricos [2005].) 

 

Ilhas Unidades de paisagem Elementos singulares Pontos 
de vista 

Santa Maria 9 7 12 

São Miguel 18 8 50 

Terceira 10 4 15 

Graciosa 7 7 10 

São Jorge 13 6 16 

Faial 9 4 18 

Pico 8 4 16 

Flores 7 5 21 

Corvo 4 1 3 

Açores  85 46 161 

 

 

      Em termos de usos do solo a descrição das unidades de paisagem das diversas ilhas confirma a 

importância do uso agrícola e da ocupação com pastagens em todas as ilhas. A agro-pecuária é dominante 

mas existem ilhas com unidades de paisagem mais urbanas, como São Miguel e a Terceira, e ilhas com 

unidades de paisagem mais naturalizadas, como a Terceira, o Pico, São Jorge e as Flores. As pastagens 

conferem uma certa unidade ao conjunto de todas as ilhas, no entanto, existem ilhas onde as vinhas têm 

uma expressão na paisagem, facto que, contudo, não foi suficiente para definir unidades de paisagem 

exclusivas de vinha, a esta escala de trabalho.  

     Como se pode observar no anexo I, as áreas onde a vinha ocupa uma maior presença são as zonas de 

baixa altitude da encosta da Madalena e da encosta de Porto Cachorro no Pico;
32

 a unidade de paisagem 

dos currais da Graciosa e a zona dos Biscoitos na Terceira, considerada elemento singular da paisagem 

desta ilha.
33

 A vegetação natural surge em unidades de paisagem diferenciadas, como é o caso das 

unidades de paisagem relativas ao Pico Alto, caldeiras de Santa Bárbara e de Guilherme Moniz na 

Terceira;
34

 à caldeira do Faial;
35

 aos matos e prados de altitude no Pico;
36

 à Serra do Topo em São Jorge;
37

 

aos matos de altitude e ao planalto com lagoas nas Flores.
38

 A estas ilhas e unidades de paisagem 

particulares estão associados importantes valores naturais de paisagem. 

     Como resultado de uma leitura global das fichas de unidades de paisagem apresentadas no “Livro das 

paisagens dos Açores” observa-se que são as componentes telúricas - geologia, geomorfologia e fisiografia a 
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33
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34

 Unidades de paisagem T2, T4 e T7 respectivamente.  
35

 Unidade de paisagem F4. 
36

 Unidade de paisagem P3. 
37
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que se associa a hipsometria, declives e exposições - a base para a sua descrição. O clima surge também 

nas descrições mas é geralmente, a esta escala de trabalho, decorrente da geomorfologia e da altitude. 

Quando existem manchas de vegetação natural significativas esta presença é assinalada. Para além das 

componentes telúricas são as componentes antrópicas que sobressaem das descrições, nomeadamente no 

que diz respeito ao uso do solo. As diversas ocupações agrícolas do solo surgem na maior parte das 

descrições, assim como o modo de compartimentação do espaço (muros e sebes existentes) e relação com 

o mar. São também descritas a forma dos aglomerados populacionais, a disposição face às vias de 

comunicação e as sensações que a paisagem provoca. A partir da análise destas descrições resulta, à 

escala do arquipélago, a presença de a uma matriz geomorfológica de relevo acidentado e diversificado. 

Para além do acidentado do relevo e da ocupação agrícola com pastagens são as unidades de paisagem 

com maior identidade - como é o caso daquelas onde se encontram caldeiras ou lagoas, por exemplo - e os 

elementos singulares que diferenciam a paisagem das ilhas entre si. Os elementos singulares são 

apresentados no quadro 11. 

 
Quadro 11 - Elementos singulares de cada ilha a partir do “Livro das Paisagens dos Açores”. (CANCELA D’ABREU, Alexandre; 
MOREIRA, José Marques; OLIVEIRA, Rosário (coord. do estudo) - “Livro das paisagens dos Açores: Contributos para a identificação e 
caracterização das paisagens dos Açores”. Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar /Direcção Regional do 
Ordenamento do Território e Recursos Hídricos [2005].) 
 

Ilhas Elementos singulares 

Santa Maria Ilhéu das Lagoinhas; Barreiro da Faneca; Ilhéu de São Lourenço; Baía do Cura; Ilhéu da Vila; Ponta 
do Castelo; Ponta da Malbusca. 

São Miguel Ponta da Ferraria; Ilhéu dos Mosteiros; Caldeiras da Ribeira Grande; Caloura; Ilhéu de Vila Franca do 
Campo; Plantações de chá (Gorreana); Caldeiras da Lagoa das Furnas; Caldeiras das Furnas. 

Terceira Biscoitos; Furnas do Enxofre; Monte Brasil; Ilhéu das Cabras. 

Graciosa Cascalhos incultos de Barro Vermelho; Caldeira da Senhora da Ajuda; Arribas de Porto Afonso; Ilhéu 
da Praia; Baía do Filipe; Termas do Carapacho; Ilhéu de Baixo. 

São Jorge Ponta dos Rosais e Ilhéus; Baía de Entre Morros; Fajã do Ouvidor; Baía dos Cubres; Fajã da 
Caldeira de Santo Cristo; Ponta e Ilhéu do Topo. 

Faial Fajã da Praia do Norte; Capelinhos; Morro de Castelo Branco; Monte da Guia. 

Pico Mistérios  - Cachorro/ Santa Luzia; Ilhéu Deitado e Ilhéu em Pé; Montanha do Pico e Caldeira; 
Lagoas. 

Flores Ilhéu de Maria Vaz ou Ilhéu da Gadelha; Ilhéu dos Abrões; Ilhéu Furado ou Ilhéu Álvaro Rodrigues; 
Rocha dos Bordões; Ilhéu do Cartário. 

Corvo Ilhéu da Ponta do Marco 

 

     Os elementos singulares são geralmente decorrentes da geologia e geomorfologia, de entre estes 

destacam-se as caldeiras, lagoas, vulcões, furnas, elevações, fajãs, ilhéus, baías ou pontas litorais mas 

também as zonas onde o substrato rochoso ou os solos são diferenciados (como é o caso dos “mistérios”, 

afloramentos rochosos e zonas de barros). Outro tipo de elementos singulares são zonas de paisagem com 

elevada qualidade cénica mas de pequena dimensão, onde se encontram usos do solo coerentes e 

integrados - como é o caso da zona da Caloura em São Miguel ou dos Biscoitos na Terceira - ou de zonas 

com usos do solo diferenciados, como é o caso das plantações de chá em São Miguel e das termas do 

Carapacho na Graciosa. Refira-se, no entanto, que os elementos singulares propostos pelos autores do 
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estudo apesar de poderem ser considerados os mais importantes à escala considerada não são, contudo, os 

únicos possíveis, existem diversos outros elementos que podem ser evidenciados, dependendo da escala de 

trabalho e dos objectivos pretendidos. 

     Os pontos de vista apresentados têm geralmente em conta a amplitude das vistas, sua diversidade e 

contraste; a presença de uma relação harmoniosa entre os diversos constituintes da paisagem e também de 

elementos singulares; a visibilidade da linha de costa, do mar e de outras ilhas. As bacias visuais são 

geralmente amplas, bem delimitadas pelo relevo e sem a presença de elementos dissonantes, por 

conseguinte, bons potenciais pontos miradouro. Os pontos de vista apontados na publicação referida são 

bons pontos miradouro e os mais importantes de cada ilha, no entanto outros potenciais pontos miradouro se 

poderiam distinguir a escalas de trabalho mais minuciosas ou em estudos com outros objectivos. Os pontos 

miradouro assinalados no estudo encontram-se associados a vias de comunicação, principalmente estradas 

principais mas também algumas secundárias. A maior parte localiza-se na proximidade dos pontos mais altos 

das ilhas ou em linhas de festo permitindo uma vasta amplitude de vistas, mas existem também alguns 

pontos miradouro na linha de costa, que permitem a obtenção de vistas para a costa da própria ilha e 

também, por vezes, para outras ilhas.  

     A relação visual entre as diversas ilhas é um atributo cénico especialmente importante neste arquipélago. 

Assim, os pontos de vista que, numa determinada ilha, permitam avistar não só a própria ilha como outras 

ilhas mais ou menos distantes são aqui de especial interesse. As ilhas onde esta relação visual é mais forte 

são as do Grupo Central: do Faial é possível avistar o Pico, São Jorge e a Graciosa; do Pico avistam-se o 

Faial e São Jorge mas também a Terceira; a partir de São Jorge e da Graciosa é possível avistar todo o 

Grupo Central e da Terceira vê-se todo o Grupo Central excepto o Faial. A paisagem do Faial encontra-se 

tão profundamente ligada à vista para o Pico que a maior parte das habitações da Horta e aglomerados 

urbanos voltados a Nascente se dispõem tradicionalmente virados para a ilha em frente.
39

  

    A relação visual entre Santa Maria e São Miguel, embora exista, é mais ténue do que no Grupo Central, 

devido à maior distância entre as duas. A relação visual entre as Flores e Corvo é forte, mas não se verifica 

em toda a ilha das Flores, apenas nas costas Norte e Nascente. O aglomerado urbano de Ponta Delgada nas 

Flores encontra-se em nítida relação visual (e no passado também funcional) com o Corvo mas os 

aglomerados principais, Santa Cruz e Lajes das Flores implantaram-se sem ter em conta essa relação. A Vila 

do Corvo, por seu lado, encontra-se voltada para as Flores. Existem mesmo pontos miradouro em que a 

importância da relação visual com as outras ilhas é muito maior do que as vistas da própria ilha. Este facto é 

especialmente patente em miradouros costeiros como é o caso do miradouro da Terra Alta, no Pico. 

    Após a análise das unidades de paisagem e elementos singulares constantes no “Livro das paisagens dos 

Açores” é possível referir que a geologia, a geomorfologia e a presença humana actual são factores 

modeladores da paisagem deste arquipélago. As componentes telúricas condicionam o clima local das 

diversas zonas de cada ilha e, por sua vez, a altitude, a geomorfologia e o clima são determinantes para a 

presença dos diversos tipos vegetação e culturas agrícolas. A presença de vegetação natural está bastante 

reduzida às zonas de difícil acesso ou então às áreas protegidas existentes e a paisagem tem uma dimensão 

cultural bastante forte, já que as actividades agro-pecuárias e florestais ocupam a maior parte da área das 

ilhas.
40

 De facto, tal como assumem os autores da publicação referida, o relevo e as suas formas associadas 

são os principais factores determinantes da paisagem do arquipélago, na medida em que definem o 

zonamento agrícola e a implantação dos aglomerados,
41

  que são implantados segundo o conforto 
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bioclimático presente. É, assim, possível definir um zonamento em altitude da paisagem, relacionado com a 

ocupação e usos do solo e com a vegetação associada a esta ocupação.
42

  

     As unidades de paisagem analisadas evidenciam a relevância de alguns aspectos da paisagem para a 

apreensão do seu carácter, de entre os quais se podem destacar: 

 Importância das grandes formas de relevo - como caldeiras, lagoas de grande dimensão e planaltos em 

altitude - para a definição de unidades de paisagem; 

 Distinção entre o litoral e o interior da ilha, com unidades de paisagem litorais e outras interiores; 

 Importância da altitude na diferenciação da paisagem, com a presença de unidades de paisagem 

distintas em função do nível altimétrico em questão;  

 Importância da exposição das encostas para a diferenciação de unidades de paisagem no caso de ilhas 

com estratovulcões dominantes; 

 Relevância dos usos do solo para a delimitação das unidades de paisagem nos casos em que a 

geomorfologia não determina com tanta intensidade a paisagem - principalmente nas ilhas de Santa 

Maria e Graciosa. 

 

     Em relação aos elementos singulares abordados é possível referir a relevância da geologia e 

geomorfologia para a sua definição. É também importante referir que a maior parte deles se encontra no 

litoral. O diminuto número de elementos singulares que não se encontra associado à geologia ou 

geomorfologia relaciona-se com a presença de usos do solo diferenciados. No que diz respeito aos pontos de 

vista destaca-se a importância da relação visual entre as ilhas. 

 

3.3. As diversas escalas de abordagem à paisagem  

 

    Neste ponto pretende-se explorar as diversas escalas em que a paisagem pode ser analisada e, 

consequentemente, o sucessivo desdobramento, adaptação e pormenor que instrumentos como as unidades 

paisagem e elementos singulares podem ter em função de objectivos específicos e escalas de abordagem 

diferenciadas. As unidades de paisagem e elementos singulares apresentados no “Livro das paisagens dos 

Açores” estão intimamente relacionados com a escala de trabalho - a escala da ilha - e com o objectivo 

específico da execução de um estudo de base de paisagem. À medida que se progride para escalas de 

trabalho de maior pormenor surgem outras unidades de paisagem, elementos singulares e pontos de vista 

específicos de cada lugar em questão. As unidades de paisagem e elementos singulares mais gerais podem 

inclusivamente deixar de fazer sentido a uma escala de maior pormenor e os seus limites deixam de se fazer 

num determinado ponto e passam a fazer-se noutro. Longe de demonstrar a falibilidade da metodologia, a 

sua flexibilidade traduz a dinâmica própria da paisagem e o esforço holístico que é necessário fazer para 

abarcar as diversas escalas simultaneamente ou então para “deixar cair” determinados elementos.  

     O processo de apreensão do carácter de uma paisagem a escalas de maior pormenor mantém-se na 

generalidade, mas novos dados da paisagem vão surgindo a partir da análise do lugar. Para além do relevo 

são tidos em consideração os elementos lineares presentes, como sebes e muros, ou o padrão com que 

estes surgem numa determinada área (com por exemplo uma malha reticulada de muros) já que estes 

podem servir para identificar unidades de paisagem. Também os usos do solo específicos e característicos 

de determinadas zonas (como por exemplo a presença de árvores de fruto com um padrão pontuado) podem 

servir para a identificação de unidades de paisagem. No caso dos Açores as sebes e muros são um 

elemento estruturante da paisagem e as suas tipologias e dimensões permitem diferenciar ilhas entre si e 

mesmo caracterizar determinadas zonas das ilhas. Face à homogeneização das pastagens como uso do solo 
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dominante as áreas mais usadas para culturas cerealíferas, pomares e vinha podem constituir-se como 

unidades de paisagem diferenciadas, desde que o uso do solo seja representativo à escala de trabalho 

escolhida. 

     Os elementos singulares também são diferenciados a uma escala de trabalho de maior pormenor. Assim, 

se à escala da ilha consideramos a presença de ilhéus, caldeiras ou lagoas como elementos singulares, na 

abordagem a uma área específica de uma ilha os elementos singulares podem ser aspectos da 

geomorfologia locais (como cabeços, depressões diferenciadas ou formas erosivas singulares) mas também 

elementos da paisagem cultural, como a presença assinalável de elementos da arquitectura de produção 

tradicional. À escala de uma determinada parte da ilha ou freguesia - que é também a escala do passeio 

pedestre e do “turismo da natureza” - pode fazer sentido considerar as eiras, cisternas agrícolas, moinhos de 

água ou vento como elementos singulares. Também algumas sebes, muros ou troços de linhas de água 

podem ser considerados elementos singulares. Estes elementos pontuais e lineares, mesmo que privados, 

se articulados numa estrutura coerente de visitação e pedagogia podem contribuir para a identidade do lugar 

e vivência do carácter da paisagem.  

    Para além dos pontos de vista mais emblemáticos que se referiram no ponto anterior a uma escala 

intermédia é possível encontrar outros pontos de vista de interesse, não só para obtenção de vistas amplas 

sobre a ilha e o mar mas também para a obtenção de vistas particulares da paisagem, mais contidas ou 

focadas sobre aspectos diferenciados, como um determinado conjunto habitacional ou um trecho de costa. 

Alguns elementos da arquitectura religiosa e de produção tradicional, como ermidas ou moinhos de vento, 

pela sua implantação tradicional em zonas altas, podem ser bons potenciais pontos miradouro, aliando a 

preservação do património a funções de interpretação da paisagem.  

    Assim, a uma escala de maior pormenor a dimensão cultural da paisagem tem grande importância para a 

sua definição. As sebes, muros e elementos da arquitectura religiosa ou de produção tradicional 

desempenham um importante papel na estruturação da paisagem à escala do lugar. Estes elementos são 

importantes para a definição do carácter da paisagem e a sua protecção é essencial. As unidades de 

paisagem e elementos singulares são instrumentos operativos que permitem aceder a uma multiplicidade de 

níveis de informação sobre a paisagem e revelar a subtileza das interligações entre os diversos níveis. Estes 

são, portanto, instrumentos com uma componente holística forte e que fornecem informação adequada a 

uma síntese unificada da paisagem.  

 

3.4. As ilhas  

 

     Nesta fase faz sentido um olhar mais pormenorizado às características da paisagem de cada ilha, 

complementado a apresentação das unidades de paisagem e integrada na abordagem paisagista. Isto 

porque, como refere João de Melo “Nove ilhas tão diferentes entre si (e que se complementam tanto na 

paisagem como na sua humanidade) não podem comparar-se sem o conhecimento profundo da sua 

diversidade. Nenhuma delas é mais ou menos bela que a outra. Todas se impõem e se distinguem entre si 

pela sua própria “diferença”.”
43

 Também Cancela d’Abreu et al  referem que “para além da dominante de azul 

e verde, do vigor do relevo ou das características climáticas, a paisagem açoriana tem traços comuns bem 

marcados. Contudo, a combinação desses factores com os de ordem histórica e cultural permite distinguir um 

carácter e uma identidade própria em cada uma das ilhas. Também no interior de cada uma delas, 

apresentam uma apreciável diversidade.”
44

 Assim, é essa diversidade de paisagem à escala da ilha que 

agora se apresenta. 
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 CANCELA D’ABREU, A. et al [2005] op. cit. p.30. 
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     Para a caracterização de cada ilha procede-se à apresentação sumária da sua geologia e geomorfologia 

com base em dados provenientes da bibliografia já apresentada no capítulo das componentes telúricas. 

Caracteriza-se também o clima local e apresentam-se os usos do solo para cada ilha com base na carta de 

ocupação do solo da Região Autónoma dos Açores (COSRAA). A esta carta são sobrepostos os limites das 

unidades de paisagem do “Livro das paisagens dos Açores” procedimento que ajuda a entender a base da 

sua delimitação, já que ambas as fontes têm como base a realidade açoriana nos anos de 2000-2001.
45

 A 

localização das principais manchas de vegetação natural de cada ilha é apontada tendo como base a carta 

COSRAA e complementada com dados provenientes da bibliografia específica.
46

 A cartografia das unidades 

de paisagem elementos singulares do “Livro das paisagens dos Açores” é também aqui apresentada, 

procedendo-se a uma leitura da paisagem de cada ilha por meio desta. Às classes de ocupação do solo 

usadas para a elaboração da carta COSRAA correspondem as descrições apresentadas no quadro 12.  

 
Quadro 12 - Classes de ocupação e correspondente descrição. (segundo a ficha técnica da carta de ocupação do solo. DROTRH - 
“Carta de Ocupação do Solo da Região Autónoma dos Açores (COSRAA) (ficha técnica)” - Ponta Delgada: DROTRH, SRAM, 2007. p. 
15).  

Classes de espaços Descrição  

Espaços Urbanos 
 
Cidades, Vilas, Aeroportos, Aeródromos, Rede Viária, Áreas Portuárias 
 

Espaços Industriais 

Indústria, Infra-estruturas de produção de energia, 
Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento 
de água, Infra-estruturas de tratamento de resíduos 
 

Espaços Agrícolas 

Culturas Arvenses (cereais) 
Culturas Permanentes (chã, estufas de ananás, pomares, vinha) 
Outras culturas (inhame, beterraba, tabaco) 
 

Pastagens 
 
Pastagens permanentes 
 

Espaços Florestais 
 
Criptoméria, Eucalipto, Pinheiro, Acácia, Incenso 
 

Espaços de 
Vegetação Natural 

 
Vegetação endémica, Matos 
 

Incultos 

 
Barreiros de Santa Maria, Zonas de derrames lávicos recentes, 
Areeiros do Pico (decorrentes de situações geomorfológicas particulares) 
 

Áreas Descobertas 
 
Pedreiras, Praias, Rocha-nua (falésias e arribas costeiras) 
 

Lagoas 
 
Lagoas 
 

 

 

     Esta carta apresenta uma precisão geral de 80% e a maior dificuldade, segundo os executores da 

cartografia, consistiu na classificação dos espaços agrícolas e sua distinção de pastagens. Os espaços 
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 A COSRAA foi executada tendo como base imagens de satélite dos anos de 2000-2001 que são também os anos em que foi 
elaborado o estudo de “Caracterização e identificação das paisagens dos Açores”.  
46

 DIAS, E. et al - ““Distribuição das principais manchas de vegetação natural: Açores” in SILVA, J.S. (coord.) - “Açores e Madeira: a 
floresta das ilhas” Lisboa: Edição Público, Comunicação social SA e Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 2007(b). 
Colecção Árvores e Florestas de Portugal vol. 6. pp. 299-320. 
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agrícolas foram os mais difíceis de classificar já que as imagens de satélite não eram todas da mesma data 

mas sim de datas aproximadas (anos de 2000 e 2001) pelo que as culturas podiam estar em diferentes fases 

dos seus ciclos biológicos ou então encontrar-se em diferentes fases de um ciclo de rotação agrícola.
47

 Uma 

outra dificuldade foi a distinção entre os espaços florestais e os espaços de vegetação natural, pois muitas 

vezes estes encontram-se intrincadamente relacionados.
48

 A elevada cobertura de nuvens que habitualmente 

se faz sentir nestas ilhas foi o facto que levou à necessidade de utilização de imagens de satélite com datas 

diferentes. As caracterizações da paisagem de cada ilha são apresentadas no anexo I. Aqui apenas se 

apresenta a caracterização do Faial por ser a ilha onde se localiza o caso de estudo à escala do lugar 

apresentado no capítulo 7. 

3.4.1. Faial 

     A ilha do Faial, de forma aproximadamente pentagonal, apresenta um prolongamento a ocidente que se 

desenvolveu na direcção WNW-ESE e que conforma a denominada península do Capelo. Esta ilha é 

dominada geomorfologicamente pelo vulcão central da Caldeira, no entanto a sua origem encontra-se na 

zona da Ribeirinha, no antigo vulcão em escudo que aí existiu. A sua morfologia encontra-se actualmente 

muito apagada devido a movimentos tectónicos posteriores mas o centro emissor deve localiza-se no eixo do 

actual graben de Pedro Miguel.
49

 A partir desta zona a ilha começou a crescer para ocidente e iniciaram-se 

os primeiros episódios do estratovulcão da Caldeira: o morro de Castelo Branco - um domo traquítico 

provavelmente construído em ambiente subaéreo, que é uma raridade em termos geomorfológicos
50

 - e a 

zona de costa adjacente são resquícios desta fase de construção da base do vulcão central.  

     Simultaneamente ao processo de construção do vulcão da Caldeira surgiu uma zona de vulcanismo 

fissural a SE, que é responsável pela formação da plataforma que integra a Horta, Flamengos e Feteira. É 

desta altura, acerca de 11 mil anos, a formação dos cones de escórias e tufos que constituem os Montes 

Queimado e da Guia, respectivamente,
51

 cujo estudo é aprofundado no capítulo 7. O vulcão da Caldeira 

continuou a erguer-se com sucessivas fases de actividade e posteriormente começou a surgir no seu flanco 

Ocidental um conjunto de cones que deram origem, por actividade do tipo fissural, ao complexo do Capelo. O 

último episódio de expansão da ilha para Ocidente deu-se à pouco mais de 50 anos, nos Capelinhos.  

     Em termos geomorfológicos evidenciam-se quatro grandes unidades: o vulcão central da Caldeira, o 

maior volume da ilha e que integra uma caldeira de subsidência no seu topo; a região Horta-Flamengos-

Feteira a SE que é uma plataforma aplanada e integra diversos pequenos cones monogenéticos; a península 

do Capelo que constitui o prolongamento da ilha para WNW por meio do surgimento de um alinhamento de 

cones vulcânicos relativamente recentes; e o graben de Pedro Miguel, um dos melhores exemplos deste tipo 

de formação no arquipélago, que se caracteriza por um conjunto de abatimentos em degrau provavelmente 

devido aos intensos movimentos tectónicos locais.
52

 Estas unidades encontram-se assinaladas na figura 17. 
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 DROTRH - “Carta de Ocupação do Solo da Região Autónoma dos Açores (COSRAA) (ficha técnica)” - Ponta Delgada: Direcção 
Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH), Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2007. 
p. 36. 
48

 Além disso optou-se por classificar as zonas de incenso como espaços florestais, quando esta espécie é invasora de espaços com 
vegetação natural o que complica por vezes o destrinçar entre as duas classes. No entanto a classificação desta invasora como 
vegetação natural também não traria mais fiabilidade à carta, por isso a opção tomada acaba por ser válida. DROTRH (2007) op. cit. p. 
24. 
49

 FRANÇA, Z. et al, - “Geologia dos Açores: uma perspectiva actual”. “Açoreana: revista de estudos açoreanos”. Ponta Delgada: 
Sociedade Afonso Chaves. Vol. X. Fasc. I. (Dezembro 2003). p. 86. 
50

 FORJAZ, V. H. - “Ilha do Faial: Aspectos geológicos e riscos associados”. in vários, OLIVEIRA; COSTA; NUNES (eds.)- “Sismo de 
1998: Açores. Uma década depois.” Horta, Açores: Governo dos Açores/SPRHI, S.A., 2008. p. 189. 
51

 FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.84. 
52

 MEDEIROS, A. et al - “Geologia dos Açores” [on line] Ponta Delgada: CVARG - centro de vulcanologia e avaliação de riscos 
geológicos da universidade dos Açores. [consulta em 10/06/2010]. Disponível em http://www.cvarg.azores.gov.pt/Cvarg/Centro 
Vulcanologia/geologiaacores/FAI++Unidades+geomorfologicas.htm. 
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Figura 17 - Unidades geomorfológicas do Faial. (1 - Vulcão central da Caldeira; 2 - Graben de Pedro Miguel; 3 - região Horta-Flamengos-
Feteira; 4 - Península do Capelo. Adaptado de SRAM - “Plano de gestão de recursos hídricos: Caracterização e diagnóstico da situação 
de referência e perspectivas de evolução”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2010. Faial, p. 11). 

     O clima surge muito estratificado em função da altitude, com o vulcão central da Caldeira a ditar os 

valores mais elevados de precipitação (acima dos 3200 mm médios anuais) e humidade e os mais baixos de 

temperatura (abaixo dos 11ºC no bordo da Caldeira).
53

 O povoamento concentra-se na cidade da Horta e é 

linear ao longo de toda a ilha. Os espaços agrícolas encontram-se em redor das freguesias mais rurais, 

especialmente nas costas Sul e Norte. A vegetação natural encontra-se na Caldeira e na cordilheira entre 

esta e o vulcão dos Capelinhos. Esta é, segundo a cartografia do COSRAA, a ilha com maior percentagem 

de pastagens (51,84%). Os espaços florestais ocupam a segunda posição em termos de área (17,90%) 

seguidos dos espaços agrícolas (12,74%) e a vegetação natural ocupa 9,35% da área da ilha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Uso do solo e unidades de paisagem do Faial. (A partir de SRAM/DROTRH - “Carta de Ocupação do Solo da Região 
Autónoma dos Açores.” Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) /Direcção Regional do Ordenamento do 
Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH), 2007 e SRAM - “Caracterização e identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: 
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
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 A partir de FORJAZ, V. H. et al op. cit. p.34,43,46 e AZEVEDO, Eduardo Brito de, et al - “CIELO - Cartografia climática” [on line] Angra 
do Heroísmo: CMMG - centro de clima, meteorologia e mudança globais da Universidade dos Açores.  [consulta em 05/08/2010] 
Disponível em http://www.climaat.angra.uac.pt/. 
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     A ocupação e usos do solo actuais são fruto do momento presente mas também dos usos do solo 

passados e das marcas que gerações anteriores deixaram impressas na paisagem. No século XVI, Gaspar 

Frutuoso referia que “colhe-se nesta ilha muito trigo e pastel, por a maior parte dela ser lavradia. Tem pouco 

vinho, por não haver senão mui poucas vinhas, de novo prantadas. Em toda ela não há ribeira alguma 

corrente, excepto a ribeira dos Framengos, mas bebem de fontes e poços que tem; mais da ametade dela 

está cheia de mato e arvoredo baixo. São as árvores cedros, zimbro, folhado, louro, sanguinho, tamujo e 

românia, que dá umas uvas pretas como murtinhos, que chamam uvas de serra, que muitas pessoas comem 

por terem o gosto agro e aprazível.”
54

 Assim, a presença de vegetação natural era bastante expressiva à 

época, e a agricultura fazia-se já com alguma intensidade. Em 2000 João de Melo realça, nas suas 

descrições, o cosmopolitismo da cidade da Horta, a presença da Caldeira e as relações visuais que se 

estabelecem com o Pico e com São Jorge, já que “o Faial é o Faial mais o Pico a sudeste e São Jorge a es-

nordeste. Sempre e inseparavelmente. De certo modo, há nisto uma trindade una a que também não pode 

deixar de opor-se uma tripla individualidade (…)”. 
55

 

     As unidades de paisagem propostas no “Livro das paisagens dos Açores” dispõem-se em função da 

exposição face à forma de relevo dominante, o vulcão central da Caldeira. A própria Caldeira é uma unidade 

de paisagem distinta onde a vegetação natural se encontra bem presente. As unidades de paisagem 

independentes da Caldeira são o Vale dos Flamengos, a Horta e a Praia do Almoxarife/Pedro Miguel. Os 

elementos singulares considerados pelos autores são o vulcão dos Capelinhos, o morro de Castelo Branco, o 

Monte da Guia e a fajã da Praia do Norte. A maior parte dos pontos de vista considerados encontram-se na 

estrada para a Caldeira e os pontos de vista no litoral localizam-se na estrada regional que circunda a ilha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Unidades de paisagem e elementos singulares do Faial. (Adaptado de SRAM - “Caracterização e identificação das 
Paisagens dos Açores”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001).  
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 FRUTUOSO, G. - “Saudades da Terra”. Livro VI, cap. 37, p. 272.  
55

 MELO, J. op. cit. p. 53. 
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     Estas unidades de paisagem expressam efectivamente áreas homogéneas de carácter diferenciado que 

podem ser consideradas em estratégias de planeamento e gestão. A cada uma delas pode ser atribuído um 

valor em função de objectivos específicos como a conservação da natureza ou preservação da identidade 

cultural mas também podem contribuir para a regulação das actividades económicas quer sejam 

relacionadas com a agricultura ou turismo. Os elementos singulares apontados pelos autores são-no 

efectivamente à escala de trabalho considerada, e podem ser pontos-âncora das estratégias referidas. 

     A área de Paisagem Protegida do Monte da Guia, que constitui o caso de estudo à escala do lugar, 

localiza-se na unidade geomorfológica da região Horta-Flamengos-Feteira. Os cones de tufos e escórias que 

constituem o Monte da Guia e o Monte Queimado, respectivamente, surgiram antes das últimas explosões da 

Caldeira e encontram-se parcialmente cobertos com produtos dessas explosões. Em termos de usos do solo 

o Monte da Guia é maioritariamente ocupado por vegetação natural, apesar de também existirem algumas 

áreas descobertas constituídas por falésias e arribas costeiras, segundo a cartografia do COSRAA. No Monte 

Queimado, para além destas duas classes de espaços encontram-se também espaços urbanos, segundo a 

mesma fonte. Esta área protegida pertence à unidade de paisagem da Horta e é um dos elementos 

singulares da paisagem da ilha. A sua importância como ponto miradouro é elevada, já que este é o único 

elemento singular de paisagem considerado que é simultaneamente um bom ponto de vista.  

 

3.5. A dimensão natural da paisagem 

    

     À altura da sua descoberta as ilhas açorianas eram essencialmente cobertas por densas manchas de 

florestas naturais que foram gradualmente desaparecendo com a ocupação humana, primeiro nas zonas 

costeiras e depois nas zonas de média altitude. As características naturais de cada ilha (como o relevo, o 

clima local e recursos presentes) o curso da história e o valor dos solos determinaram a ocupação humana e 

a transformação da paisagem e os seus padrões específicos associados. Gaspar Frutuoso identificou a maior 

parte da vegetação natural arbórea presente nas diversas ilhas, dos seus relatos consta a presença de 

cedros, louros, ginjas, faias, sanguinhos, azevinhos, urzes, pau branco e teixos. Refere também a presença 

de arbustos como a uva-da-serra, o folhado ou o queiró (entre outros) e de diversas espécies de herbáceas, 

tanto costeiras como de altitude ou linhas de água.
56

 Nas “Saudades da Terra” é possível discernir a 

densidade e mesmo impenetrabilidade das florestas naturais no início do povoamento já que “eram tão 

bastas as árvores que em muitas partes um cão não podia passar por entre elas, nem por debaixo delas; e 

muitas vezes se andava grande espaço de terra, sem porem os homens os pés no chão, senão por cima de 

árvore, que estavam verdes, deitadas e alastradas umas por cima de outras,”
57

 descrição que corresponde 

mais à ideia que se faz de uma selva tropical do que uma floresta temperada. É possível distinguir também a 

presença de um mosaico de vegetação que integrava não só formações de porte arbóreo (os denominados 

“arvoredos”), como também de porte arbustivo (os “matos”) e herbáceo.
58

  Refere tanto a presença de 
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 Gaspar Frutuoso lista todas as espécies arbóreas actualmente identificadas como fazendo parte da vegetação natural endémica 
excepto os dragoeiros. FRUTUOSO, G. - “Saudades da Terra”. Livros III, IV e VI; MOREIRA, J. M. - “Alguns aspectos da intervenção 
humana na evolução da paisagem da ilha de S. Miguel (Açores). Lisboa: Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da 
Natureza, 1987. p. 28. 
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 FRUTUOSO, G. - “Saudades da Terra”. Livro IV, p. 226.   
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 DIAS, E. - “A chegada dos portugueses às ilhas - o antes e o depois: Açores” in SILVA, J.S. (coord.) “Açores e Madeira: a floresta das 
ilhas” Lisboa: Edição Público, Comunicação social SA e Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 2007. Colecção Árvores e 
Florestas de Portugal vol. 6. p. 141-143. Este aspecto é também referido por Ferreira Drumond que quanto à ilha Terceira e na altura do 
povoamento diz que “se conhece perfeitamente que o campo do Paul, onde se estabeleceu a povoação (…) não estava cultivado de 
matos, e só de ervas prestadias aos gados (…).”” Annais da ilha Terceira” vol.I, pg. 37 e seguintes cit. por COSTA, C. - “Arvoredos dos 
Açores: algumas achegas para a sua história”. Ponta Delgada: Tipografia Correio dos Açores, 1955. p.90. Carreiro da Costa conclui que 
“ao tempo do estabelecimento de Jácome de Bruges na ilha Terceira, esta se encontrava, se é certo que escalvada nalguns pontos, 
noutros coberta de belos e copiosos arvoredos.” COSTA, C. op. cit. p. 91. 
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florestas mistas e multiestratificadas como de manchas de uma só espécie num emaranhado de formas de 

vegetação que aos primeiros povoadores ter-se-á afigurado caótico. 

     As actividades e a ocupação humana rapidamente alteraram este estado inicial, de tal modo que mais de 

quinhentos anos depois a laurissilva apenas subsiste com alguma integridade em áreas protegidas e em 

zonas de difícil acesso e utilização pelo homem. É nas zonas mais altas e húmidas das ilhas, mais declivosas 

ou expostas aos ventos dominantes que ela se mantém, não necessariamente com a mesma pujança que se 

manteria em zonas abrigadas e de solos profundos, onde tem o seu óptimo ecológico. A sua expressão na 

paisagem é bastante reduzida (menos de 13% da ocupação dos solos ao nível do arquipélago) pelo que as 

manchas de vegetação existentes têm um valor importante. As espécies da flora endémica e nativa de média 

e alta altitudes foram capazes de instalar e colonizar um dos arquipélagos mais isolados existentes, 

desenvolvendo estratégias de reprodução adaptadas às condições específicas do meio e por isso a sua 

preservação é simultaneamente garante da preservação de todo o sistema ecológico e de relíquias que 

podem eventualmente ser úteis para o futuro. A vegetação natural endémica e nativa é uma das expressões 

mais importantes da dimensão natural da paisagem destas ilhas, e é por isso alvo de um esforço intenso de 

conservação da natureza, nomeadamente no que diz respeito à delimitação de áreas protegidas. 

     A paisagem natural do arquipélago é caracteristicamente verde escura, encerrada e densa - 

especialmente se tivermos em conta as florestas naturais - e necessita das clareiras provocadas pelos 

distúrbios para a sua regeneração. Se esta necessidade de clareiras e de distúrbios funcionava numa 

paisagem pristina é hoje a sua maior fragilidade, uma vez que é por aí que as exóticas tomam conta dos 

recursos disponíveis pela sua maior rapidez de resposta. Precisamente por ser verde escura, encerrada e 

densa não se torna atractiva a um observador menos atento e a sua desvalorização conduz à falta de 

interesse. No entanto, tanto a floresta laurissilva como as zonas húmidas e particularmente as turfeiras, são 

ecossistemas com um elevado valor para a conservação da natureza e preservação do ciclo hidrológico.  

     As áreas das comunidades de vegetação endémica e nativa encontra-se actualmente bastante reduzidas, 

no entanto isso não significa que a dimensão natural da paisagem seja menos importante neste arquipélago. 

De facto, as manchas de laurissilva e outras comunidades naturais existentes constituem-se como elementos 

de grande valor patrimonial e ecológico pelo seu carácter reliquial e de vegetação pristina, com valor 

acrescentado precisamente pelas áreas remanescentes serem tão diminutas. Apesar do avanço das 

espécies introduzidas, especialmente por acção do homem, existem situações em que foi possível 

estabelecer-se nova situações de equilíbrio, como é o caso das pastagens semi-naturais. Estas pastagens 

existem em ilhas onde as condições edafo-climáticas não permitem uma utilização tão intensiva dos terrenos, 

como nas ilhas do Pico e das Flores, e nas zonas de maior altitude do Faial, São Jorge e Terceira. As 

pastagens semi-naturais são ricas em espécies herbáceas endémicas e nativas; albergam uma fauna de 

artrópodes endémicos considerável;
59

 e subsistem devido a uma baixa intensidade de pastoreio e à pouco 

intensa utilização de fertilizantes. A sua preservação é importante para a conservação de espécies raras e da 

paisagem e como exemplo de uma gestão equilibrada dos recursos presentes. 

     Na figura 20 apresenta-se a distribuição espacial da floresta laurissilva e dos bosques de cedro e/ou das 

turfeiras florestadas no arquipélago, segundo a cartografia produzida pelo Gabinete de Ecologia Vegetal 

Aplicada (GEVA) da Universidade do Açores, que permite evidenciar os aspectos referidos nomeadamente 

no que diz respeito à escassez das  comunidades de vegetação natural endémica e nativa. No Faial, estas 

comunidades surgem, segundo a cartografia apresentada, no interior da Caldeira e na cordilheira de cones 

vulcânicos que conformam a península do Capelo. 
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 BORGES, P.A.V. et al - “ Ilhas oceânicas” in PEREIRA, H.M. et al - “Ecossistemas e bem estar humano: Avaliação para Portugal do 
Millennium Ecossystem Assessment”. Lisboa: Escolar Editora, 2010b. p.482. 
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Figura 20 - Carta de distribuição actual e potencial das florestas de laurissilva e dos bosques de cedro e/ou turfeiras florestadas. (a partir 
de DIAS, E. et al - “Distribuição das principais manchas florestais: Açores”. Lisboa: Edição Público, 2007(d )p. 305). 

   As linhas de água são, em conjunto com as zonas costeiras, os locais onde habitualmente se concentram 

os recursos ecológicos mais significativos.
60

 Os cursos de água desempenham um papel fundamental e 

estruturante da paisagem em todas as regiões onde ocorrem e especialmente em ilhas, onde o recurso água 

doce é limitado. No entanto, nestas ilhas a infiltração de água nos solos é elevada e por isso a maior parte 

das linhas de água são torrenciais e temporárias. Devido a esse facto, a sua importância ecológica não se 

torna tão visível como em zonas com cursos de água permanentes. Essa falta de visibilidade na paisagem 

não significa que as linhas de água desempenhem um papel de menor valor, elas são essenciais para a 

drenagem numa região em que a pluviosidade atinge picos de intensidade bastante elevados e são uma 

mais-valia em termos ecológicos e paisagísticos, especialmente quando suportam galerias ripícolas.  

     As linhas de água com galeria ripícola são habitats para a flora e fauna podendo inclusivamente servir de 

refúgio para espécies raras. A galeria ripícola característica das comunidades endémicas encontra-se mal 

estudada por praticamente não existirem exemplos na actualidade, especialmente a média e baixa altitude. 

Nas cabeceiras das linhas de água localizadas em zonas de maior altitude, planálticas e interiores, é habitual 

a presença de turfeiras de Sphagnum sp. e ao longo das linhas de água propriamente ditas, especialmente 

em zonas de maior altitude, é possível encontrar comunidades com Woodwardia radicans e outros fetos, 

briófitos e herbáceas graminóides altas.
61

 Em zonas de margens não ravinadas e mais baixas, a média 
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altitude, seria possível encontra um importante conjunto de herbáceas endémicas actualmente raras de que 

são exemplos a Angelica lingescens, a Lactuca watsoniana, a Equisetum telmateia ou a Bellis azorica.
62

 As 

florestas de laurissilva e os bosques de azevinho poderiam também ter possibilidades de ocorrer nas zonas 

mais abrigadas. As galerias ripícolas encontram-se fortemente ameaçadas nos sítios onde ainda persistem, 

devido ao aproveitamento dos leitos e margens para agro-pecuária e à presença da vegetação invasora e 

lixos. 

    Observam-se frequentemente alterações dos usos do solo nas galerias ripícolas como a limpeza da 

vegetação endémica ou nativa e a plantação de sebes de criptoméria. O ensombramento produzido por estas 

árvores de folha persistente vai afectar negativamente as espécies endémicas mas não prejudica invasoras 

como a roca (Hedychium gardenerianum) que aí tem condições para se instalar. Outro aspecto que afecta 

negativamente as condições das linhas de água é o facto de o seu leito poder ser atravessado por 

automóveis ou maquinaria pesada, já que o peso quebra a estrutura das escoadas lávicas que servem como 

base ao leito contribuindo, a partir desses pontos, para a infiltração massiva da água e para a maior secura 

dos sectores de jusante. Ao alterar as características de humidade de jusante favorece-se o aparecimento de 

invasoras e o desaparecimento da frágil e rara vegetação endémica ripícola, que requer maior humidade, 

facto que poderia ser alterado se os atravessamentos nos campos agrícolas de média e alta altitude fossem 

feitos em passagem área.  

    Alguns problemas com que as linhas de água destas ilhas se debatem são a sua obstrução, por espécies 

invasoras ou lixos, e a erosão das suas margens, que pode ser acelerada se a intervenção nas mesmas não 

for alvo de um cuidadoso plano de intervenção adaptado às especificidades de cada lugar. A acção de 

erradicação de invasoras pode ser especialmente delicada nestas circunstâncias, pelas consequências em 

termos de erosão provocadas. Nos casos em que as galerias ripícolas foram substituídas por espécies 

invasoras (as mais comuns são a roca e a cana (Arundo donax), esta última em zonas de baixa altitude) as 

linhas de água perdem em grande parte as suas funções ecológicas primordiais e acabam por se constituir 

como barreiras aos movimentos transversais, contribuindo inclusivamente para a propagação de invasoras 

para jusante.
63

 

     Assim, para que as linhas de água destas ilhas possam cumprir as suas funções ecológicas é necessário 

ter em atenção as espécies de vegetação a plantar ou manter nas galerias ripícolas, evitar os 

atravessamentos com maquinaria pesada e ter em atenção, inclusivamente, ao maneio cultural dos terrenos 

adjacentes. Estes cuidados são particularmente importantes no caso de linhas de água que atravessem 

áreas protegidas. Actualmente, são raros os cursos de água que mantêm alguma integridade ecológica neste 

arquipélago, à excepção das ribeiras permanentes da ilha das Flores, cujas bacias hidrográficas foram de 

certo modo preservadas devido ao seu baixo potencial agronómico para pastagens.
64

 

     A água encontra-se presente nesta paisagem nos mais diversos modos, não só nas linhas de água mas 

também em lagoas, pequenos charcos, prados encharcados e turfeiras, especialmente nas zonas de maior 

altitude das ilhas. As lagoas cumprem um importante papel de reservatório de água e contribuem para a 

valorização cénica da paisagem, mas apresentam frequentemente problemas de eutrofização, e as turfeiras 

têm um importante papel ecológico na paisagem, muitas vezes não reconhecido, de retenção e controlo da 

água nas zonas de maior altitude, aprovisionamento das cabeceiras das linhas de água e recarga de 

aquíferos. São também responsáveis pela limitação da erosão em zonas onde os ventos e os distúrbios são 

de grande intensidade. É sobretudo quando se perdem as turfeiras que a sua importância se torna mais 

evidente, já que a água impedida de se acumular neste ecossistema pode provocar fortes efeitos 
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destruidores a jusante, como cheias, aluimentos de terra e destruição das camadas superficiais do solo por 

acção da erosão.
65

 

  Para além da vegetação natural e das linhas de água, lagoas e outras zonas húmidas é possível salientar a 

importância das zonas costeiras, no que diz respeito à dimensão natural da paisagem. As zonas costeiras 

são áreas de grande sensibilidade e fragilidade pelos valores biofísicos e culturais que albergam e pelo facto 

de se constituírem como interface entre a terra e o mar, naturalmente sujeitas a processos erosivos. A 

vegetação endémica presente na linha de costa, de características substancialmente diferentes da 

anteriormente considerada, tem-se preservado nestes territórios instáveis pela sua capacidade de adaptação 

a mudanças rápidas. As arribas costeiras são, no entanto, ecossistemas bastante vulneráveis ao avanço de 

espécies invasoras e com muito pouca acessibilidade, pelo que a sua monitorização é importante. Logo após 

a linha de costa todos os terrenos com potencialidade agrícola têm sido tradicionalmente explorados, assim a 

presença ocasional de manchas de vegetação natural em baixa e média altitude, de tão rara, é de salientar 

quando ocorre. De entre os ecossistemas costeiros com maior biodiversidade destacam-se as arribas e 

falésias de difícil acesso, os diversos ilhéus que existem ao longo da costa das várias ilhas e também as 

raras zonas húmidas marinhas, que surgem especialmente na costa norte da ilha de São Jorge. De facto, as 

Fajãs da Caldeira de Santo Cristo e dos Cubres albergam sistemas lagunares salobros que possibilitam o 

aparecimento de ecossistemas invulgares, tanto à escala do arquipélago como na globalidade das ilhas 

oceânicas.
66

 

    As paisagens da zona costeira, com um elevado potencial para se constituírem como áreas de grande 

valor natural, cultural e cénico são simultaneamente as mais intensamente requeridas para a urbanização e 

para a construção de infra-estruturas de recreio. São também zonas onde a dinâmica da paisagem é 

bastante acelerada, por força de factores naturais (como as marés, ondulação, tempestades e erosão) e 

devido a factores antrópicos. A importância da faixa litoral destas ilhas é tal que tem determinado o 

desenvolvimento sócio-económico e cultural de cada uma delas, por ser aqui que se localizam a maior parte 

das actividades humanas.
67

 É numa faixa até 1,5 km para o interior que a maioria da população habita, 

trabalha e se recreia, e é também aqui que se localizam a maior parte das infra-estruturas, equipamentos 

colectivos e vias de comunicação.
68

 Se tivermos em conta que a extensão da linha de costa dos Açores é de 

cerca de 850 km e que da forma desta - suave e com a ocorrência de baías abrigadas ou então alta e com 

arribas inacessíveis - depende, ainda hoje grande parte do desenvolvimento de cada uma das ilhas, 

facilmente se compreende a importância do ordenamento e gestão das zonas costeiras nos Açores. De facto, 

a forma, o recorte e a altura da linha de costa, a presença de um leito marítimo suave ou abrupto, ditaram 

desde o início do povoamento a localização dos portos e aglomerados e actualmente são determinantes para 

recreio balnear. Acrescenta-se que a linha de costa é a primeira fronteira que as massas de ar marítimas têm 

de enfrentar, pelo que o clima de cada ilha e a sua agricultura se encontram muito condicionados por esta 

interface. Os fenómenos de erosão marítima poderão ser acelerados pelas alterações climáticas e 

fenómenos climáticos extremos delas decorrentes, pelo que o ordenamento desta delicada e rica zona de 

interface se torna cada vez mais importante. 

     Da dimensão natural da paisagem açoriana faz parte também toda a complexa teia de seres vivos 

selvagens que nela habita, da qual se destaca a avifauna e os invertebrados, apelidados por Edward Wilson 
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como “… as pequenas coisas que dirigem o mundo”. 
69

 De facto, a presença de endemismos e de espécies 

raras não se verifica apenas na flora mas também ao nível de todas as outras classes de organismos, e a 

dependência que a fauna de artrópodes e outros animais endémicos apresenta relativamente às manchas de 

vegetação natural existentes acrescenta um valor significativo à paisagem natural remanescente. Os prados 

naturais e semi-naturais e os matos, apesar de não terem um impacto visual na paisagem tão evidente como 

as florestas naturais, desempenham igualmente funções importantes, os primeiros como zonas de transição 

entre as manchas de vegetação natural e as pastagens de exploração intensiva e os segundos como zonas 

de vegetação natural com maior ou menor capacidade evolutiva (dependendo dos factores climáticos e 

pedológicos locais) mas com potencialidade para captar os nevoeiros e precipitação horizontal. Assim, a 

vegetação natural assume um papel fundamental na manutenção dos ecossistemas e na preservação do 

ciclo hidrológico. 

    No que diz respeito aos elementos naturais de maior importância na paisagem destacam-se, então, a 

presença de vegetação natural e comunidades endémicas associadas, das zonas húmidas, linhas de 

água e lagoas e das zonas costeiras. Este entendimento é corroborado pelo do Plano de Ordenamento 

Turístico da região (POTRAA), que em termos de património natural com interesse turístico destaca também 

os fenómenos geológicos e vulcanológicos, assinalando a presença de fajãs, grutas e monumentos naturais 

de cariz geológico (como a Pedreira do Campo em Santa Maria ou a Rocha dos Bordões nas Flores) ou 

então fenómenos naturais como campos fumarólicos.
70

 Neste documento são integrados como pontos de 

interesse turístico vales e serras; baías, praias e piscinas naturais; lagoas, ribeiras e cascatas e todos os 

elementos singulares provenientes do “Livro das paisagens dos Açores.” São, assim, destacados recursos 

relacionados com a componente geomorfológica das ilhas, com as zonas costeiras e seu aproveitamento 

balnear e com os recursos hídricos no que diz respeito a linhas de água, lagoas e cascatas.
71

 Estes são 

alguns aspectos fundamentais da dimensão natural do carácter da paisagem do arquipélago, percepcionados 

no âmbito desta investigação.  

 

3.6. A dimensão cultural da paisagem 

    A dimensão cultural da paisagem diz respeito a todos os aspectos que expressam a relação do homem 

com o seu meio. Desta fazem parte as diversas ocupações do solo impressas pelas populações e as suas 

marcas presentes no território, como a modelação do terreno e armação em socalcos, a plantação de sebes, 

a construção de muros e de estruturas de apoio à vida humana. Os jardins, praças, quintas e matas de 

recreio são também importantes expressões da dimensão cultural da paisagem que, de uma forma mais ou 

menos erudita, constituem um repositório de vivências, tanto passadas como presentes. Formam-se assim, 

conjuntos de pontos, linhas e mosaicos diferenciados de uma matriz de paisagem marcada pelas pastagens, 

que é a ocupação cultural dominante na actualidade. Os aspectos e elementos físicos que permitem a 

interpretação cultural e histórica da paisagem contribuem simultaneamente para o sentido do lugar e 

identidade cultural a nível local e regional.
72

 Estes elementos são também um recurso de recreio e turístico, 

podendo contribuir inclusivamente para revitalizar actividades económicas. 

     A paisagem actual é a expressão dos usos presentes mas também comporta a memória de algumas 

fases anteriores. Algumas ficaram de modo mais marcado expressas na paisagem, como o ciclo agrícola da 
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laranja e da vinha, mas todas elas contribuíram para a construção de paisagens diferenciadas, que se foram 

desenrolando ao longo dos séculos. Se no século XV e XVI as culturas de maior expressão eram o trigo e o 

pastel a paisagem tenderia a ser mais aberta, largamente entrecortada pelos muros e sebes. Os terrenos 

mais baixos, de microclima mais favorável e em redor dos aglomerados eram ocupados pelas culturas anuais 

e pomares. Na época da laranja, nos séculos XVIII e XIX, os horizontes agrícolas tiveram tendência a ficar 

mais estreitos, já que esta cultura requeria um reticulado de abrigos de sebes vivas para protecção dos 

ventos que compartimentavam mais o espaço, cortando-o quase a régua e esquadro. A estreiteza das 

parcelas do pomar era compensada com a presença de pontos miradouro nas quintas da laranja, que 

permitiam a observação de áreas mais vastas e do mar, para vigiar a aproximação dos barcos comerciais. 

Foi nesta altura introduzida uma espécie para a formação de abrigos que teria um impacto bastante 

importante até à actualidade, o incenso. No fim do século XIX e inicio do século XX com o abandono da 

laranja e início da produção pecuária em larga escala a paisagem teve uma nova mudança, tornou-se 

novamente mais aberta e as pastagens passaram a ocupar vastas áreas delimitadas por sebes ou muros.
73

 

Existem, no entanto, ilhas e lugares onde as evidências de ciclos agrícolas anteriores ainda se encontram 

bastante patentes na paisagem, especialmente a vinha, a laranja e outros pomares. A cultura das bananeiras 

e outras árvores de fruto num reticulado de sebes vivas em redor dos aglomerados urbanos é ainda hoje 

bastante expressiva nas zonas mais rurais.  

    Uma tipologia de paisagem bastante particular nos Açores é a da vinha, que se concentra numa faixa 

próxima do mar em exposições soalheiras e sobre terrenos pedregosos de escoadas lávicas recentes. É 

plantada no interior de um reticulado de muros de pedra seca de basalto que conformam currais, canadas e 

outras tipologias murarias, num labirinto construído com o objectivo de dar abrigo aos pés das plantas.
74

  No 

interior destes muros executavam-se pequenas covas para a plantação da vinha ou então aproveitavam-se 

as fendas existentes nos mantos basálticos que recobrem o chão. Executavam-se também covas maiores, 

circulares, delimitadas por muros também eles de forma circular, onde se plantavam outras árvores de fruto, 

especialmente figueiras que eram usadas para o fabrico de aguardente.
75

 Todos estes muros resultam da 

limpeza dos terrenos e conferem abrigo às plantas. Este tipo de paisagem encontra-se patente de modo 

muito expressivo no Pico e em Santa Maria, e com um carácter mais pontual na Terceira, na Graciosa, em 

São Miguel e no Faial. Para a cultura da vinha foi criada uma paisagem intensamente trabalhada pelo 

homem que ainda hoje se mantém, onde cada minúscula parcela de terreno é tratada no sentido da obtenção 

de espaço para a plantação. O valor patrimonial deste tipo de paisagem é, actualmente, amplamente 

reconhecido, sendo que em Santa Maria a plantação da vinha se conjuga com a presença de socalcos, 

situação comum na Madeira mas excepcional neste arquipélago. No Pico, parte da paisagem da vinha 

encontra-se classificada como Património Mundial da Humanidade.  

      Para a construção da paisagem, para além da forma das parcelas agrícolas - mais orgânica e agarrada à 

paisagem ou rectangular e justaposta a ela - é também importante uma referência à implantação dos 

aglomerados urbanos. A pequena dimensão das ilhas e as suas condicionantes orográficas conduziram a 

que, ao longo dos tempos, a ocupação humana se concretizasse preferencialmente nas zonas planas 

próximas do litoral. Nas baías e enseadas com condições para o abrigo portuário localizaram-se os primeiros 

aglomerados urbanos de características comerciais. Para além dos aglomerados com características 

portuárias, o povoamento é geralmente linear e periférico, dispondo-se como um anel em redor nas ilhas até 
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à cota dos 150 metros.
76

 Deste modo a faixa litoral - muitas vezes não imediatamente junto à costa mas 

recuada numa área que pode estender-se cerca de 500 metros a 1,5 km ou mais para o interior, dependendo 

da extensão de área plana das ilhas - foi sempre considerada uma área privilegiada em termos de recursos e 

de actividades humanas. 

     Genericamente a ocupação do solo dos Açores apresenta padrões bastante aproximados nas diversas 

ilhas e desenvolve-se numa progressão altitudinal.
77

 Esta ocupação em função da altitude está relacionada 

com a morfologia das ilhas, conforto bioclimático e exigência das culturas agrícolas. Os aglomerados 

localizam-se na zona mais plana e baixa junto à costa, apenas em São Jorge e em São Miguel se encontram 

aglomerados urbanos em altitudes mais elevadas, no primeiro caso devido à escassez de zonas planas junto 

à costa e no segundo, nas Furnas e Sete Cidades, relacionado com recursos específicos da paisagem. As 

principais cidades encontram-se localizadas em São Miguel, Terceira e Faial mas excluindo estas a 

ocupação urbana nunca teve um peso significativo na paisagem, tornando-a difícil de distinguir da ocupação 

rural. De facto, a ruralidade da paisagem é ainda hoje uma das marcas do seu carácter.
78

 A oposição mais 

marcante foi sempre entre a paisagem agrícola das zonas de baixa e média altitude e as pastagens, matas e 

paisagem natural das altitudes mais elevadas.
79

  

     Na zona mais intensamente humanizada, até aos 150 metros de altitude, mantém-se a cultura do milho, 

para gado e consumo humano, e as culturas hortícolas geralmente junto às habitações. A vinha ocupa as 

zonas de escoadas lávicas recentes junto à costa já que aí existem condições propiciadoras de um teor 

alcoólico mais alto, com mais calor e menos humidade. Os pomares de laranjeiras quase desapareceram 

devido a problemas fitossanitários que se espalharam por todas as ilhas e os restantes pomares são raros. 

Nos quintais das habitações surgem geralmente isoladas árvores de fruto diversas. As bananeiras são 

também comuns e encontram-se em pequenas chãs e socalcos nos vales e margens de linhas de água, têm 

uma proeminência visível face às outras fruteiras. Os terrenos de média altitude (até aos 400 metros), 

sujeitos a condições de maior humidade e ventos mais fortes que os anteriores, são geralmente ocupados 

por pastagens, embora também se possam encontrar algumas parcelas agrícolas com milho para forragem. 

Nas zonas mais altas a paisagem é novamente mais diversificada: encontram-se pastagens em zonas mais 

planas e as áreas de floresta de produção em zonas declivosas e por vezes em linhas de água, substituindo 

potenciais galerias ripícolas. As áreas de vegetação natural laurissilva localizam-se geralmente nas zonas 

mais altas e centrais das ilhas (acima dos 700 metros) ou então na faixa dos 400-700 metros em áreas 

protegidas ou zonas cujas condições pedológicas ou climáticas não permitem aproveitamentos agro-

pecuários ou florestais. Este zonamento da dimensão cultural da paisagem em função da altitude é um dos 

aspectos do carácter da paisagem dos Açores. 

      

3.7. Elementos culturais da paisagem  

    Constituem elementos culturais de paisagem de relevância para este estudo as construções 

arquitectónicas que pontuam a paisagem ou a compartimentam e estruturam, determinando a sua forma.
80

 

No que diz respeito aos elementos pontuais destacam-se os elementos da arquitectura religiosa e da 

arquitectura de produção tradicional. Quando aos elementos lineares destacam-se os muros e as sebes. 

Todos são o produto de uma interacção continuada da população local com o meio envolvente e da 

integração de conhecimentos antigos e sua adaptação às condições do lugar. A sua singularidade conduz a 

que José Manuel Fernandes refira que “no campo da arquitectura vernácula (…) os Açores brilharam com 
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uma série de tipologias de grande imaginação e capacidade adaptativa.”
81

 Estes elementos culturais podem 

ser considerados elementos singulares da paisagem, a uma escala mais minuciosa. 

      Os elementos da arquitectura de produção tradicional surgem disseminados na paisagem em função do 

regime de propriedade dos terrenos e das características naturais da paisagem. As eiras surgem em 

encostas ou pequenas elevações onde existe maior secura ou nível do solo, as toldas localizam-se em zonas 

não inundáveis e as cisternas encontram-se próximas de habitações ou em zonas que permitam uma maior 

eficiência de rega. As sebes, muros, caminhos e linhas de água formam redes diferenciadas na paisagem 

que umas vezes se justapõem e outras se confrontam. As linhas de água estão intimamente relacionadas 

com a dimensão natural da paisagem, as sebes relacionam-se muitas vezes de um modo mais particular com 

o regime de ventos do local e culturas agrícolas presentes. Os muros e caminhos estão directamente 

relacionados com o regime de propriedade que varia de ilha para ilha, com uma tendência para a maior 

dimensão em São Miguel e na Terceira. 

 

3.7.1. Elementos da arquitectura religiosa e de produção tradicional 

     Os elementos da arquitectura religiosa são pequenas igrejas, ermidas e Impérios que marcam 

determinadas zonas diferenciadas da paisagem e lhes conferem um significado especial, contribuindo para a 

formação de lugares com que a população se identifica. Estão, assim, associados as festas religiosas 

dedicadas aos santos padroeiros e ao Espírito Santo, e a uma componente de sociabilidade das populações 

que integra uma parte religiosa e ritual, mas também uma parte lúdica. O tempo que se passa nesses lugares 

é encarado, ainda que inconscientemente, como um tempo fora do tempo, um tempo sagrado. O sistema de 

percursos que permite o acesso a estes lugares pode-se encontrar integrado na estrutura viária ou então ser 

próprio desses lugares, pelo que muitas vezes tanto os próprios lugares como os percursos que lhes dão 

acesso têm interesse patrimonial.  

     As pequenas igrejas e ermidas são comuns a todo o território nacional mas o Impérios do Espírito Santo 

são uma especificidade açoriana. Estão associadas a uma das principais festas religiosas do arquipélago e 

são uma expressão da especificidade cultural de cada ilha. Como o próprio ritual, também os Impérios variam 

de ilha para ilha, e dentro de cada ilha variam de lugar para lugar.
82

 Tostões et al dividem as suas tipologias 

construtivas em quatro tipos fundamentais: os “teatros” do grupo Oriental que são pequenos alpendres 

abertos para o exterior; os impérios da Terceira (e que também surgem na Graciosa, embora mais simples) 

que são pequenos edifícios sobreelevados profusamente decorados e muito coloridos; os impérios-capela do 

Faial, Pico e São Jorge semelhantes aos anteriores mas geralmente apenas com uma porta no alçado 

principal e com uma decoração mais simples; e os impérios do grupo Ocidental que são semelhantes às 

habitações lineares térreas das Flores, embora decorados com os temas usuais.
83

 A singularidade e 

diversidade destas construções religiosas contribuem para o carácter da paisagem de cada ilha e permitem 

individualizar as ilhas, conferindo-lhes uma identidade própria.  

    Os elementos de arquitectura de produção tradicional encontram-se normalmente relacionados com as 

actividades agrícolas e estão associados à execução de determinadas tarefas ou então ao armazenamento 

de alfaias, produtos alimentares ou água. Os mais comuns em todo o arquipélago são as construções que 

permitem o armazenamento como as atafonas, adegas, palheiros, currais e cisternas. Existem também 

toldas para o armazenamento temporário do milho e eiras para a debulha e secagem de cereais. Com o 

objectivo de processamentos dos cereais foram construídos moinhos de vento e de água cujos vestígios se 

encontram ainda na maior parte das ilhas. Os bebedouros para pessoas e para animais e os tanques de 
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lavagem da roupa pontuam ainda a paisagem, sendo que os últimos se encontram geralmente associados a 

linhas de água. Toda esta profusão de elementos da arquitectura vernácula surge nas diversas ilhas. 

    As atafonas e palheiros são construídos habitualmente em alvenaria de pedra seca de basalto, próximas 

das habitações ou anexas a estas. As adegas surgem geralmente dispersas na paisagem vinícola como 

construções de apoio à produção de vinho e seu armazenamento. As cisternas, poços e poços de maré são 

especialmente diversificados e aperfeiçoados em ilhas onde se verifica uma crónica carência de água como a 

Graciosa e o Pico. As eiras e toldas (ou sequeiros) surgem em praticamente todas as ilhas, as últimas com 

formas diferenciadas em cada ilha. Deste modo, “o simples sequeiro resume, assim, o fenómeno da 

arquitectura açoriana, seja pela capacidade de reinvenção a partir de modelos eventualmente continentais 

(…), seja pela unidade que a sua presença sistemática transmite ao arquipélago, seja pela diversidade de 

nomes e modelos.”
84

  

     Existe também um importante património construído relacionado com as actividades da pesca e da caça à 

baleia. De entre a pesca é importante referir as casas de aprestos construídas ou então escavadas nas 

arribas como as que existem em Porto Afonso, na Graciosa. Quanto à caça à baleia existe um vasto 

património construído, algum industrial e outro vernacular, principalmente nas ilhas do Pico e do Faial, de 

entre os quais se destacam as fábricas, as casas dos botes e rampas de varagem mas também as vigias que 

se encontram espalhadas na paisagem das ilhas.
85

  As vigias da baleia pontuam a paisagem das ilhas e 

permitem a fruição de vastos pontos de vista panorâmicos, para o mar mas também para a envolvente, uma 

vez que se situam geralmente próximo da costa em locais altos. De entre uma arquitectura de apoio à 

navegação salientam-se os faróis que existem em todas as ilhas, alguns de elevado interesse patrimonial 

construídos em moldes mais eruditos. 

     De entre todos os tipos de elementos da arquitectura de produção tradicional referidos destacam-se as 

eiras, toldas e cisternas, pela sua persistência e diversidade na paisagem e como elementos que, apesar de 

privados, possuem um elevado potencial como geradores de percursos de interpretação. Destacam-se 

também os moinhos - de vento e água - ainda existentes, dos quais restam exemplares em diversas ilhas, 

importantes memórias do potencial produtivo das ilhas que marcam de modo expressivo a paisagem 

assinalando as especificidades ecológicas e culturais de cada uma delas.
86

 Os elementos da arquitectura de 

produção tradicional e industrial são a memória construída de sistemas produtivos mais antigos. Ao valor 

patrimonial e interpretativo de modos de vida do passado associam-se os usos actuais, quer muitas vezes 

evidenciam uma forte apetência para a multifuncionalidade, como é o caso da utilização de eiras como zonas 

de estadia ou de moinhos para habitação. Todos estes elementos da arquitectura de produção e religiosa 

constituem especificidades de cada ilha e lugar. São marcas identitárias que contribuem para o carácter da 

paisagem.  

 

3.7.2. Muros e sebes  

     Os muros e as sebes são elementos culturais importantes da paisagem açoriana que desempenham uma 

função crucial de quebra dos ventos e delimitação dos terrenos. Tanto aos muros como às sebes encontram-

se muitas vezes associadas modelações de terreno que permitem a suavização de declives e um maior 

aproveitamento agrícola. Nos casos em que o declive é mais acentuado utilizam-se por vezes muros em 

socalcos. As sebes desempenham importantes funções adicionais de conservação da água e dos solos e de 

produção de material lenhoso, sendo especialmente importantes para a regulação do microclima num 
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arquipélago onde a presença dos ventos se faz sentir com muita intensidade, tanto ao nível da linha de costa 

(onde protegem os terrenos do ventos salinos) como nas zonas de maior altitude.
87

 São também importantes 

pela sombra que conferem às parcelas de pastagem que beneficiam o gado.
88

 As sebes e muros são usados 

na protecção das parcelas agrícolas mas também nas zonas urbanas, variam de ilha para ilha e apresentam 

tipologias próprias segundo as ilhas e usos associados. Estes elementos são importantes constituintes da 

paisagem dos Açores, que lhe conferem diversidade e ritmo e concorrem para a presença de reticulados ou 

malhas impressivos. 

     Os muros de pedra e as sebes de canas e silvas são usadas desde os séculos XV e XVI e “o apreço a 

que eram tidas as silvas ia a ponto de se fazer presente delas, não só por fazerem abrigada, mas por 

dissuadirem os ladrões de assaltar propriedade alheia.”
89

 As silvas (Rubus sp.) eram usadas como sebes 

delimitadoras de propriedade e dissuasoras de entradas, enquanto as canas são a primeira linha da frente de 

protecção dos terrenos quanto aos ventos salinos, previnem a erosão em zonas costeiras e impedem que os 

terrenos sejam erodidos para o mar. No entanto, o carácter invasor tanto das silvas como das canas, sempre 

que os terrenos agrícolas eram abandonados, começou logo a ser notado. Contudo, as suas vantagens 

suplantavam largamente as desvantagens em ilhas à época intensamente cultivadas. 

      A vegetação endémica tem um papel amplamente reconhecido na formação de sebes, estas com um 

valor acrescentado, por contribuírem para a preservação de um importante património natural. As faias e 

urzes foram (e são) utilizadas para a formação de sebes vivas. A faia usou-se muito no século XIX como 

sebe de abrigo para a laranja e é usada ainda em algumas ilhas como São Miguel e Pico. A urze é 

encontrada na maior parte das ilhas formando sebes ao longo dos caminhos agrícolas ou então a dividir 

pastagens,
90

 sendo frequente em São Jorge com porte arbóreo.
91

  Para além destas duas espécies 

endémicas amplamente usadas é possível referir aquelas que eram toleradas nas sebes, como o azevinho, o 

pau branco, o sanguinho, o folhado, o tamujo e o queirós. Estas últimas forneciam folhagem para a 

alimentação do gado pelo que a sua presença em sebes constituía um benefício acrescentado. Por outro 

lado, o louro, tóxico para o gado, deverá ter sido retirado da proximidade dos campos onde este era 

pastoreado. É possível deduzir que em épocas anteriores as sebes mistas de vegetação endémica terão 

constituído um importante elemento da paisagem de média altitude, onde se encontravam as pastagens. 

Estas sebes deverão ter atingindo um porte considerável em termos de altura e largura, contribuindo para o 

correcto funcionamento dos ecossistemas e funcionando como repositório da vegetação natural, à 

semelhança do que acontece ainda em certas zonas do Pico.
92

 

    Ao aliar as funções de protecção dos ventos e a produção de material lenhoso as sebes foram sendo 

alteradas consoante as culturas a que se destinavam os terrenos e as conveniências dos seus proprietários. 

Introduziram-se diversas espécies com qualidades variadas, umas mais altas, outras mais densas ou de 

valor ornamental. As sebes para abrigo de laranjeiras e outras árvores de fruto dos finais do século XIX eram 

constituídas por espécies hoje usualmente encontradas na paisagem do arquipélago: faias e incensos, mas 

também metrosíderos (Metrosiderus excelsea) e bansias (Banksia integrifolia) conformavam um reticulado 
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denso e hierarquizado de abrigos que davam origem aos quartéis de laranjais.
93

 Todas estas sebes se 

adaptavam às condições de ventos salinos na zona de baixa altitude pelo que eram (e são) usadas para o 

abrigo de pomares e culturas agrícolas. Pedro Maurício Borges refere, quanto à paisagem de São Miguel no 

século XIX: “Em S. Miguel, as vedações também variavam consoante a localização na geografia da ilha: não 

havendo pedra, vedava-se modelando a terra em combros e valados, ou alinhando sebes vivas de silvas e 

bardos de canas. A não ser que se tratasse de quintas de laranja, pois aí ia-se buscar pedra onde a 

houvesse. Encontrar-se-iam também sebes de vimes plantadas ao longo das veredas. Na segunda metade 

do século, as hortênsias aparecem a bordejar as estradas e, para os finais da centúria, já se instalaram nos 

campos a dividir os cerrados.(…) Consociadas, ou não, com os valados e os combros, as sebes vivas 

acumulavam outras funções com a vedação e divisão da propriedade: sustentavam as terras em socalcos, 

retinham-na contra a erosão da água, amorteciam o vento, forneciam lenha, retendo a humidade combatiam 

a seca, “sem falar na beleza de que beneficia a paisagem.””
94

  

     Os grandes proprietários micaelenses do século XIX, interessados pelo desenvolvimento das práticas 

agrícolas, faziam amplo uso dos recursos presentes para modelação dos terrenos, preservação do solo e da 

água e melhoramento das culturas agrícolas. Assim, “Para além dos bardos [denominação local para sebes], 

as canas eram ainda utilizadas por José do Canto para fazer caniçadas e tanhos. Os tanhos eram faixas 

entrelaçadas de canas com que se protegiam os mergulhões da laranja. Os tanhos envolveriam o plantio 

ficando presos por estacas ao solo. Não se pense que as canas eram apenas utilizadas neste processo 

quando as havia por perto: acarretavam-se donde as houvesse para proteger o plantio das quintas. Também 

se empregavam canas para proteger os pinheiros semeados ou álamos plantados, e José do Canto nunca 

deixou de as utilizar, o que dá conta da importância desta espécie na paisagem e na prática agrícola de 

então.”
95

 José do Canto preferia-as como abrigo das culturas pelo seu bom desempenho em relação aos 

efeitos do vento, sendo mesmo consideradas um melhoramento da propriedade cultivada, apesar do seu 

potencial carácter invasor.
96

  

     Actualmente as sebes mais usadas junto à costa são constituídas por canas, por salgueiros (Tamarix 

africana) e pela faia-do-norte ou da holanda (Pittosporum tobira), uma espécie do género Pittosporum sp. 

que, ao contrário do incenso, não revela carácter invasor. Ainda no século XIX tinha sido introduzido o 

corinocarpo (Corinocarpus laevigata) também para situações próximas da costa, o qual foi posteriormente 

abandonado pela sua facilidade em expandir-se para outros lugares e por ser nocivo para o gado e para 

algumas culturas agrícolas, porque o seu fruto é hospedeiro da mosca do mediterrâneo.
97

 A média altitude e 

como abrigo dos pomares utilizam-se geralmente a faia, a bansia (Banksia integrifolia), o metrosídero 

(Metrosiderus excelsea) e o ligustro (Ligustrum lucidum). O incenso tem sido abandonado pelo seu forte 

carácter invasor. As sebes de camélias, com elevado valor ornamental, são também usadas em baixa e 

média altitude. Nas zonas de média e alta altitude as espécies que conformam as sebes mudam 

radicalmente: podem ser usadas as urzes e outras endémicas atrás referidas mas são também 

frequentemente usadas as hortênsias (Hydrangea macrophylla) e as criptomérias (Cryptomeria japonica). O 

buxo (Buxus sempervirens) era também usado para a formação de sebes em São Jorge e no Faial tendo 

sido substituído posteriormente pelas hortênsias devido ao seu crescimento mais lento. As hortênsias 

tornaram-se invasoras ultrapassando em muito a sua função original de sebes. 
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     Os muros em basalto, geralmente em alvenaria de pedra seca de basalto, são uma das características 

identitárias da paisagem açoriana. Surgem em todas as ilhas ainda que com particularidades próprias em 

cada ilha. Conformam parcelas cuja extensão depende do regime de propriedade e as suas particularidades 

estão dependentes da função dos muros e da disponibilidade do material, do declive do terreno mas também 

dos seus executores e da prática usual de cada ilha. Surgem da necessidade de arrumação da pedra solta 

que se encontra nos terrenos basálticos mas também da vontade de demarcação dos terrenos e da 

protecção contra os ventos. Assim, “não é (…) só na fase de preparação do solo que o serrado de pedra se 

mostra útil, mas ao longo de todo o ciclo vegetal.” 
98

  Os muros podem ser apenas de delimitação - caso em 

que aliam as funções de demarcação com a vedação - ou então ser também muros de contenção de 

terrenos. A altura depende das suas funções mas os muros de delimitação de propriedade são geralmente 

baixos em todas as ilhas, e apenas em redor das zonas urbanas de São Miguel se encontram muros de 

delimitação altos, que no século XIX teriam como função acessória o abrigo dos laranjais. Os muros de 

contenção também são baixos - até porque raramente são argamassados - e por isso nos casos em que é 

necessário vencer maiores desníveis são armados em socalcos sucessivos, como é o caso dos “quartéis de 

vinha” das encostas de Santa Maria, particularmente das baías da Maia e São Lourenço, de grande efeito 

cénico.
99

 Os altos muros das quintas da laranja micaelenses do século XIX e das propriedades mais ricas de 

todas as ilhas são em alvenaria de pedra argamassada e muitas vezes rebocada. Nos casos em que se 

pretendia maior solidez ou altura nos muros em alvenaria de pedra seca estes eram muitas vezes duplos. 

    Um caso particular é o dos muros que conformam os currais e curraletes da vinha. A vinha era 

frequentemente plantada nos locais de “biscoito” próximos do mar, em delgados terrenos pedregosos sobre 

mantos de lavas recentes. Os muros que delimitam a vinha permitem a limpeza do terreno mas também o 

abrigo dos ventos salinos e a formação de um microclima que beneficia os pés de vinha, que requerem um 

maior calor e secura. As dimensões dos currais e curraletes e a pouca altura dos muros permitem que a luz 

solar atinja as plantas, o solo e a rocha. Assim, “as videiras crescendo entre as pedras recebem, ao longo do 

dia, a energia solar necessária à manutenção dos cachos. Durante a noite as pedras negras acumuladoras 

de energia, transferem para as vinhas o calor recebido. Uma verdadeira estufa!”
100

 As vinhas do Pico são 

geralmente vedadas por muros duplos em alvenaria de pedra seca com aproximadamente 2.00m de altura e 

portão de entrada.
101

 No seu interior encontra-se toda uma hierarquia de muros que vai subdividindo o 

espaço disponível até às unidades elementares, os currais. Os currais têm áreas geralmente compreendidas 

entre os 9 e os 12m
2
 e neles são habitualmente plantados 3 pés de vinha.

102
 Os muros conformam uma 

malha labiríntica e muitas vezes desencontrada que impede a formação de correntes de ar que possam 

afectar o microclima criado junto aos pés das plantas. Este sistema de construção, laborioso e cheio de 

sabedoria provinda da experiência, permitiu a criação de uma paisagem paradoxalmente anónima e 

monumental cuja beleza se encontra nos jogos de cheio e vazio que dão origem ao rendilhado das parcelas, 

mas também nos contrastes de claro e escuro que cada muro tem. Este tipo de abrigo para a vinha encontra-

se patente nas diversas ilhas onde é plantada, mas em maior escala no Pico. As sebes e os muros são 

importantes elementos da paisagem açoriana que lhe conferem, simultaneamente, unidade e identidade mas 

também singularidade e diversidade.  
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3.8. A dinâmica da paisagem 

 

     A dinâmica da paisagem está relacionada com o modo como esta se transforma ao longo do tempo e com 

o modo como os fluxos de matéria e energia subjacentes ao funcionamento dos ecossistemas se expressam. 

A transformação da paisagem dá-se tanto a uma escala de tempo muito lata - onde se inscrevem os 

processos geológicos e pedológicos - como a uma escala de tempo mediana ou relativamente curta. Pode-se 

considerar, tendo em conta a realidade concreta destas ilhas, que a erosão de continuidade e a alteração dos 

ciclos agrícolas se dão a uma escala de tempo mediana, enquanto as transformações na paisagem 

decorrentes de distúrbios se dão a uma escala curta. No entanto todos estes processos ocorrem em 

simultâneo e é da sua conjunção que nasce o momento presente da paisagem. 

    São os elementos telúricos e os climáticos os responsáveis pela maior parte das transformações 

naturais ocorridas neste arquipélago. De entre os telúricos podem ser referidos os processos de 

morfogénese aliados à erosão e a ocorrência de fenómenos sísmicos e vulcânicos com repercussões na 

paisagem. Os fenómenos climáticos têm uma grande importância na modelação da paisagem açoriana e 

aliam uma continuidade no tempo à ocorrência pontual de tempestades de maior intensidade. Aspectos como 

a precipitação e humidade médias anuais de cada ilha e de cada zona de uma ilha são fundamentais para os 

processos naturais, assim como o regime de ventos e a ocorrência de nevoeiros e precipitação horizontal. As 

tempestades e os distúrbios por elas causados nos ecossistemas - aluimentos e movimentos de massa de 

maior ou menor dimensão - são fundamentais para a regeneração da vegetação natural através do banco de 

sementes do solo. A dinâmica da vegetação e das sucessões naturais ocorridas nos diversos ecossistemas é 

também um processo que está intimamente ligado a factores relacionados com a pedologia e clima locais, 

mas a introdução de espécies exóticas relaciona-se com as transformações de paisagem causadas por parte 

das comunidades humanas. As comunidades de turfeiras ou a elas associadas possuem uma dinâmica 

natural bastante activa, que está relacionada com os fluxos hídricos e substrato associado.  

    Identificam-se as linhas de água e as zonas costeiras como as zonas onde a dinâmica física da 

paisagem é mais intensa e acelerada, as primeiras devido à sua vocação natural como espaços canais por 

onde correm preferencialmente os fluxos de matéria e energia, e as segundas pelo facto das zonas costeiras 

se constituírem naturalmente como espaços de limite e fronteira entre a terra e o mar, locais onde as forças 

activas da água e da erosão se encontram mais intensificadas. Apesar de grande parte dos solos destas 

ilhas serem altamente permeáveis nem por isso as linhas de água deixam de ter importância nas diversas 

ilhas, como linhas preferenciais de apanhamento e drenagem de toda a água da bacia hidrográfica 

correspondente mas também como ecossistemas lineares que percorrem todo um conjunto de outros 

ecossistemas. De entre estas linhas de água destacam-se a que possuem galeria ripícola associada, pela 

sua importância e expressão na forma da paisagem, como já foi anteriormente referido. 

     A dinâmica da paisagem não se reflecte apenas na sua dimensão natural, mas também na cultural. E se 

os usos tradicionais da paisagem e os elementos culturais existentes reflectem a comunicação entre o 

passado e o presente, as transformações humanas actuais relacionam-se com a vivência da sociedade no 

seu território. Em ilhas intensamente humanizadas como estas, as transformações antrópicas são 

excepcionalmente relevantes, e como consequência esta é uma paisagem onde a dimensão cultural se 

encontra particularmente expressa. As dinâmicas de ocupação e uso do solo mais recentes denotam o 

progressivo abandono da actividade agrícola com culturas permanentes, temporárias ou mesmo de 

subsistência e o aumento das áreas afectas às pastagens. O incremento da actividade agro-pecuária das 

suas últimas décadas tem sido concretizado à custa da diminuição das zonas de ocupação agrícola mais 

diversificada mas também à custa das áreas florestais e de vegetação natural.
103

 No entanto, apesar de a 
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sua extensão ter diminuído os espaços florestais continuam a ser a segunda maior ocupação do solo, pelo 

que se pode considerar que na maior parte das ilhas existem duas ocupações do solo principais, a das 

pastagens intensivas e da floresta de produção com criptoméria. O agudizar desta simplificação da 

paisagem verificou-se especialmente nos últimos dez anos e é devido tanto a factores internos como a 

factores externos.  

     No que diz respeito aos factores internos destaca-se a emigração das décadas anteriores, que conduziu 

ao aumento do preço da mão-de-obra e a consequente opção por culturas agrícolas mais simples. De entre 

os factores externos destacam-se a Política Agrícola Comum (PAC). De facto, uma das apostas da PAC é a 

conservação das pastagens permanentes, considerando que estas têm um efeito ambiental positivo, na 

generalidade dos países e situações da União Europeia, em relação às culturas aráveis.
104

 A sua 

implementação em regime intensivo em territórios insulares de pequena dimensão contribui, no entanto, para 

a fragilização dos ecossistemas presentes, por natureza bastante vulneráveis à diminuição brusca da sua 

área e ao avanço das espécies exóticas. A União Europeia estabelece também, por outro lado, as bases 

para as medidas agro-ambientais, que nos Açores se têm traduzido com mais frequência na manutenção de 

pastagens em regime extensivo e na preservação dos currais para a cultura da vinha.
105

 A manutenção das 

pastagens extensivas tem ocorrido principalmente nas ilhas do Pico e de São Jorge, onde este regime de 

exploração já se encontrava instalado,
106

 pelo que estas medidas não tiveram, no geral, consequências na 

alteração dos usos intensivos para extensivos mas contribuíram para a preservação de sistemas tradicionais.  

     A paisagem do arquipélago é essencialmente agrícola, pelo que a sua evolução está, então, 

directamente relacionada com a evolução dos ciclos e das práticas agrícolas. A partir do momento 

presente, se se efectuar uma aposta nas medidas agro-ambientais já regulamentadas - como a 

extensificação das pastagens; a preservação e criação de sebes vivas e cortinas de abrigo; a aposta nas 

culturas tradicionais da vinha e nos pomares; a agricultura biológica e a protecção de margens de lagoas
107

 - 

a evolução poderá concretizar-se no sentido de uma maior coerência da paisagem, integridade dos 

ecossistemas e sustentabilidade do sistema produtivo. Por outro lado, a manter-se a acentuada 

intensificação da agro-pecuária - particularmente patente em São Miguel e na Terceira mas que também se 

encontra em todas as outras ilhas - e a perda de diversidade das culturas agrícolas a paisagem irá sofrer 

consequências que se traduzem na perda da sua identidade e carácter. A passagem das pastagens 

intensivas a pastagens semi-naturais em regime extensivo e a aposta nas florestas de espécies endémicas 

ou nativas de crescimento mais lento e sustentado teriam fortes benefícios para a redução da pressão 

humana sobre a paisagem.  

     Uma outra tendência que se verifica é a do aumento das áreas urbanas, com a concentração da 

população em zonas suburbanas em redor do centro histórico das cidades principais. Estes centros têm sido 

progressivamente esvaziados de população jovem e esta já não vive nas freguesias rurais mas 

principalmente em zonas limítrofes às cidades ou aos maiores aglomerados, nas ilhas menos densamente 

povoadas. Esta tendência de intensificação da urbanização faz-se sentir principalmente em zonas litorais, por 

vezes associada ao turismo.
108

 Este fenómeno é particularmente acentuado em São Miguel mas também na 

Terceira e no Faial. Associado ao fenómeno de densificação das zonas urbanas encontra-se o de construção 

de uma grande quantidade de vias de comunicação, algumas sobredimensionadas, especialmente em São 
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Miguel e na Terceira. Este facto pode ter consequências ecológicas importantes e altera o dinamismo próprio 

da paisagem em termos de fluxos ecológicos. Em relação ao turismo, existe uma preocupação de conciliação 

do mesmo com objectivos de conservação da natureza e da paisagem, que se traduz numa aposta no 

turismo de pequena escala e proximidade com a população, em detrimento de um turismo de massas.
109

 Os 

aspectos da dimensão cultural e antrópica da paisagem e da sua dinâmica actual possuem, então, uma 

importância fundamental na preservação do carácter da paisagem destas ilhas. 
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4. A percepção da paisagem 

 

     Para o entendimento do carácter de uma paisagem é importante ter em conta a sua componente mais 

subjectiva, associada à percepção sensorial e à relação emocional que se estabelece com ela. No entanto, 

muitas vezes, as pessoas tendem a suprimir a informação que não conseguem facilmente transmitir: se uma 

experiência não é facilmente comunicável a resposta mais comum entre os técnicos é mantê-la privada, 

mesmo que a sua expressão - por meios de algum modo menos habituais, como a linguagem natural - 

pudesse ser eficaz para transmitir as ideias e sensações relativas ao lugar.
1
 Contudo, a percepção da matriz 

onde a acção da vida se desenrola, com as suas características materiais próprias (relevo, vegetação, 

animais, pessoas) mas também com a sua luz e movimento distintos são factores essenciais para se 

apreender o espírito do lugar.
2
  Cada pessoa responde de um modo diferenciado, tanto consciente como 

inconscientemente, à sua envolvente. É possível visualizar a forma, a escala, a variedade, o padrão, o 

equilíbrio e o limite de uma paisagem enquanto outros sentidos experienciam o lugar através do som, cheiro, 

sol ou sombra, movimento, vibração e temperatura.
3
 Estes são os aspectos focados nesta fase da 

investigação, onde se procede a uma abordagem fenomenológica ao carácter da paisagem dos Açores. 

     Aqui se processa a uma “viagem” pelo arquipélago, diferentes ilhas e memórias resultado do trabalho de 

campo executado, enfatizando as ligações existentes e tentando compreender as suas causas. São também 

apresentados alguns trechos mais literários de autores científicos e outras passagens e sinopses de obras 

literárias sobre os Açores com interesse para a apreensão do carácter da paisagem. O objectivo não é 

proceder a críticas literárias ou a julgamentos sobre modos de olhar, mas simplesmente apresentar mais 

dados - de uma outra forma - que possam contribuir para essa apreensão. O estudo da paisagem a partir da 

literatura (ou a partir de outras formas de representação como a fotografia ou pintura) baseia-se no facto de 

estas representações se constituírem como produtos culturais, ou seja, filtros intencionais de onde se pode 

entender o objecto-paisagem mas também as intenções e valores a ele associados.
4
 

     Para além da perspectiva da literatura procede-se a uma abordagem da percepção da paisagem por parte 

da população local no que diz respeito a dois pontos particulares: à sua relação com a ilha e com o mar e a 

sua relação com a paisagem propriamente dita. Como fonte de informação para o primeiro ponto recorre-se a 

autores das áreas das ciências sociais, nomeadamente a publicações relativas a Luís da Silva Ribeiro e aos 

seus estudos etnográficos e a Carreiro da Costa e às suas recolhas etnológicas. A fonte de informação para 

o segundo ponto são inquéritos concretizados à população do Pico, no âmbito de um projecto de 

investigação a decorrer na Universidade dos Açores. O modo como a paisagem açoriana é aprendida pelos 

turistas e as relações de migração estabelecidas entre o arquipélago e o resto do mundo, e suas 

repercussões para a paisagem são também focadas.  

     Este tipo de abordagem é importante para a apreensão do carácter da paisagem mas também pelo facto 

de permitir trazer à consciência alguns dos significados individuais associados às paisagens. Isto porque os 

significados atribuídos a uma paisagem - ou área protegida - afectam as expectativas da população em 

relação ao planeamento e gestão dessas áreas.
5
 Segundo Jordan Smith et al para uma correcta gestão e 

planeamento dos recursos naturais (e paisagísticos) será necessário aos decisores conhecer tanto os 

significados individuais atribuídos às paisagens e áreas protegidas como os desejos e necessidades dos 
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utilizadores actuais e potenciais dos recursos geridos.
6
 Os significados atribuídos a uma paisagem podem 

assumir uma forma mais passiva - quando esta faz parte da identidade individual, familiar ou comunitária ou 

permite a auto-expressão do indivíduo mas não existe actividade individual ou de grupo regular - ou então 

uma forma mais activa, quando esta assume um papel importante em termos económicos, recreativos ou 

ecológicos. 

 

4.1. A paisagem na perspectiva da autora  

 

     Longe das visões idílicas dos postais ilustrados onde as vaquinhas surgem em pastos ladeados por sebes 

de hortênsias com o mar ao fundo, aquilo que me atrai e sempre me atraiu nos Açores é a sua dimensão 

telúrica e marítima, a rudeza delicada da vegetação natural e o sentido de pertença a um lugar, onde se 

encontram as raízes e também as pessoas mais ou menos familiares. Quando a porta do avião se abre o 

bafo húmido é que me faz sentir que cheguei, e olhando em volta, seja em que ilha for, a luz é mais branca e 

os contornos menos nítidos do que no continente, como se as próprias ilhas estivessem a pairar no ar. 

Depois há a imutabilidade da viagem para casa, que seja em que ilha for é acompanhada de um sentimento 

de reconhecimento, como se o tempo e o espaço tivessem parado entre a última viagem e esta, e os fios da 

acção se tivessem de novo a recompor, um pouco como numa peça de teatro onde os intervenientes voltam 

à cena. Esse reconhecimento é praticamente igual e bastante harmonioso em todas as ilhas, excepto em 

São Miguel, onde a aceleração do crescimento urbano induz, por vezes, a sensações de desconforto e 

estranheza, que se esbatem contudo quando se voltam a encontrar as paisagens mais integradas.  

     A dimensão telúrica é muito presente nos primeiros dias de reencontro com as ilhas e nunca se esbate, 

mesmo que estes se transformem em anos. Nos primeiros dias é como se umas raízes fossem lançadas a 

partir dos pés e se agarrassem firmemente à terra e a consciência dessas raízes é muito real, mesmo 

quando se está a andar em zonas urbanas, e especialmente ao pé do mar. Sinto-me lentamente a integrar 

naquela sociedade e simultaneamente a transformar numa parte da vegetação natural daquela paisagem, um 

pouco como uma pessoa que faz fotossíntese ou uma planta que fala. Os alimentos dessa planta são a luz 

coada pelas nuvens, a humidade do ar e o sentir do mar, das rochas negras e do verde das outras plantas, 

essas sim reais.  

     A dimensão telúrica expressa-se na atracção dos olhos pelas rochas de basalto negro que entram mar 

adentro e na sempre renovada atenção que pretende descobrir as suas irregularidades, apreciar as 

diferenças de forma e o seu ritmo - ou a sua ausência de ritmo - e encontrar os lugares onde a vegetação 

costeira já conseguiu encontrar condições suficientes para se instalar. Para além desta escala de pormenor, 

em que se procuram mundos microcósmicos sob os nossos pés, é também nas grandes formas de relevo 

que a consciência da terra se encontra: nos vulcões, especialmente os mais recentes, nas grandes caldeiras 

e nas rochas que pela sua forma e cor configuram elementos de destaque na paisagem. As zonas costeiras 

ou alvo de intensa erosão são especialmente ricas nestas rochas, a água essa grande modeladora 

encarrega-se disso. A relação entre a terra e o mar é particularmente importante nestas paisagens, porque é 

nas zonas costeiras que o dinamismo é maior e mais constante, tanto em termos naturais como humanos. 

      A acção depende muitas vezes do clima, especialmente para quem está de férias ou trabalha ao ar livre. 

Será que amanhã é possível visitar a Caldeira? Quando será a melhor altura para as plantações? A 

sociabilidade e a cultura reflectem essa importância do clima, seja nas conversas quotidianas e de 

circunstância seja nos reencontros mais fraternos. Quando se fala do que se passou ao longo do ano fala-se 

no tempo: “ tivemos aí uns meses terríveis mas agora está melhor” ou “não se podia sair de casa tanta era a 
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chuva, agora respira-se” ou “ este inverno foi difícil, vamos agora ver se o Verão ajuda”. Até na música se 

fala das “Ilhas de Bruma”. Aquilo que para mim é mais difícil quando lá moro não é tanto a chuva mas sim a 

falta de sol, nas alturas dos nevoeiros de Junho, quando já se pede sol e praia e a bruma teima em instalar-

se para ficar durante semanas seguidas. Contudo esta é também uma época de certo modo mágica, uma 

vez que os nevoeiros sem vento emprestam a tudo um ar de encanto e de mistério que evoca tempos 

passados e lendas de ilhas que surgem no meio das brumas. A variabilidade das condições atmosféricas é 

algo que é muito presente nas vivências individuais e o seu efeito é bastante intenso na paisagem. 

     A relação com a terra é intensa em todas as ilhas mas nota-se especialmente naquelas de onde provêem 

os meus antepassados, Faial e Pico, ou onde mantenho alguma família como São Miguel e São Jorge. Estas 

não são no entanto as ilhas que mais me espantam pela sua beleza, a ponto de ficar pasmada: aqui os 

lugares cabem a duas ilhas situadas em extremos opostos do arquipélago, as Flores e Santa Maria. Para 

mim as Flores são uma “overdose” de Açores, um concentrado de “espírito do lugar” que, de tão forte, 

inebria. Lembro-me que na altura em que lá estive não conseguia dormir de noite, na aldeia da Coada, 

porque o apelo aos sentidos que toda aquela paisagem emanava eram tão intensos que me impediam de 

descansar, e além disso seria um desperdício dormir quando se podia estar a ouvir as cascatas ou ver os 

efeitos do luar na aldeia, na vegetação e no mar. Santa Maria, no pólo oposto, evoca um certo ar de 

familiaridade, como se chegasse a uma paisagem já conhecida, ou facilmente reconhecível. É o traçado 

medieval e o alcantilado de Vila do Porto, são as habitações dispersas em montes que evocam o Alentejo 

mas é também a presença de linhas de água permanentes que surpreende, e a presença de elementos 

singulares muito fortes e que marcam - quer de âmbito natural como os denominados “desertos vermelhos”; 

quer de âmbito cultural, como um inteligente aproveitamento de situações naturais específicas para a cultura 

da vinha como se pode verificar nas baías da Maia e São Lourenço mas também na Ponta do Castelo. 

Ambas expressam o carácter da paisagem dos Açores, a primeira de um modo mais intenso e a segunda de 

um modo mais suave e subtil. A diminuta tendência para sismos que estas duas últimas ilhas apresentam, 

assim como o Corvo, permitem a permanência de um património arquitectónico assinalável e de reconhecido 

valor. No entanto o maior expoente do património arquitectónico pertence à cidade de Angra do Heroísmo, 

cidade Património Mundial, que com as suas ruas e habitações evoca tanto o espírito renascentista dos 

descobrimentos e rotas marítimas portuguesas, como a capacidade de resiliência dos açorianos e o esforço 

actual no sentido da recuperação de um património que em 1980 foi praticamente destruído pelo forte abalo 

de terra que se fez sentir. Em intensa relação com a Terceira encontra-se, ainda nos dias de hoje a Graciosa, 

uma ilha que para além dessa relação de vizinhança com a Terceira vive numa certa autonomia, quase se 

esquecendo que também faz parte do restante Grupo Central, talvez reflexo da sua antiga auto-suficiência 

agrícola.  

     Para além das próprias ilhas são, então, as relações que se estabelecem entre elas que me atraem: o 

Faial tem como ponto central da sua geomorfologia a Caldeira, uma forma de relevo negativa, que está 

associada a um mecanismo destrutivo explosivo; o Pico é uma ilha mais recente, tem como ponto central o 

estratovulcão da Montanha do Pico que surge como uma forma de relevo positiva e construtiva, em que se 

dá a produção de materiais e produtos vulcânicos. Esta polaridade e o facto de se encontrarem face a face 

confere ao par de ilhas Faial-Pico uma dinâmica de paisagem muito particular, um pouco como se de um 

casal se tratasse, feminino o Faial, masculino o Pico. São Jorge, constituído por um conjunto de formas 

construtivas de menor dimensão alinhadas no sentido Nascente-Poente, surge como uma espécie de 

guardião, de dragão do mar que guarda o par. No entanto, quando se está em São Jorge ou no Pico 

apercebemo-nos o quanto estas duas últimas ilhas são também parecidas, com o seu planalto central 

elevado, avizinhando-se como paralelas. As Flores caracterizam-se por mecanismos destrutivos, negativos e 

por isso femininos, e por uma erosão acelerada, que conduz à existência de filões e chaminés. A sua ilha 

par, o Corvo, é uma vez mais uma ilha recente e constituída por formas de relevo construtivas, positivas, 
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masculinas. São Miguel, pela sua escala (em relação às outras ilhas) e diversidade de paisagens é como se 

de um mundo à parte se tratasse, ele próprio um pequeno “mini-continente”, historicamente colocado numa 

posição intermediária entre o território continental e o restante arquipélago. Se essa posição intermediária é 

verdadeira para as relações económicas com o território continental nacional não se verifica com tanta 

intensidade em relação a outros aspectos da vida em sociedade, já que a Terceira se continua a afirmar 

como um pólo cultural e o Faial como um pólo de cosmopolitismo associado às travessias atlânticas de 

barco. A sua importância turística é, contudo, inegável, assim como a beleza das suas paisagens, de onde se 

destacam as Sete Cidades e Furnas (as mais conhecidas) mas onde se encontram também diversos outros 

recantos e elementos singulares, como o Ilhéu de Vila Franca do Campo. A relação entre as ilhas é 

importante na geografia interior do arquipélago, mas também a sua diversidade e singularidade, aquilo que 

as permite distinguir entre si. Aquilo que as unifica são as impressões sensoriais provenientes de uma matriz 

comum, são o negro do basalto, o azul do mar, o cinza das nuvens e do céu e do mar em dias de tempo mais 

agreste e o verde da vegetação. O verde da vegetação, tem, no entanto, cambiantes diversos: verde mais 

claro e vivo para as pastagens pontuado de amarelo no caso da vegetação herbácea natural; verde-escuro e 

lustroso da laurissilva; verde seco das urzes; verde vivo no incenso na primavera; verde muito escuro e 

denso das matas de criptoméria. A sua textura é a suavidade verde das pastagens, a aspereza aguda da 

vegetação endémica e das criptomérias e a irregularidade das rochas da linha de costa. Os aglomerados 

urbanos surgem como linhas e núcleos de um modo geral a branco e cinzento. O som da paisagem açoriana 

é o barulho do mar a bater nas rochas, o som dos brandais dos iates em dias de vento, o grito dos milhafres 

e dos cagarros. 

     A importância da geologia na paisagem - ou antes dos efeitos da passagem do tempo - é patente nestas 

ilhas mesmo quando se olha para elas de uma maneira mais livre: Santa Maria (a ilha mais antiga) assume-

se como uma ilha diferente de todas as outras, assim como o Pico (a mais recente). O facto de Santa Maria 

ser a mais antiga nota-se nos processos erosivos e a sua influência propaga-se ao clima - mais seco porque 

não há altitude suficiente para a presença constante do característico mar de nuvens das outras ilhas - à 

vegetação endémica e introduzida e também à ocupação humana. A uma geomorfologia mais próxima das 

paisagens do Sul do continente português correspondem, compreensivelmente, tipologias de habitação e 

ocupação do solo que se assemelham às do Algarve e Alentejo. A menor idade do Pico nota-se na sua 

braveza, nas rochas que ainda não se desagregaram, no pouco solo disponível e na especificidade das 

culturas agrícolas que aí se encontram. As vinhas necessitam de abrigo e solos quentes, e que melhor lugar 

para as plantar senão abrigadas entre muros sobre rochas negras? A natureza selvagem, não domesticada, 

observa-se nas zonas de planalto de altitude onde a vegetação endémica se encontra e ainda se podem 

observar os processos e ciclos de regeneração da vegetação - a laurissilva em toda a sua diversidade mas 

também a presença de florestas de cedro-do-mato que evoluem para turfeiras e a existência de zonas de 

aluimento natural onde a laurissilva se pode novamente estabelecer, após o domínio da turfa. A montanha 

domina a paisagem e se, para a população residente, já habituada, a sua presença por vezes nem se faz 

notar, para aqueles que a visitam constitui um dos elementos de atracção principal. Esta montanha e as suas 

nuvens características fazem parte de um imaginário de rudeza mas também de coragem e sinceridade, 

atributos necessários para viver em condições secularmente tão agrestes. Este imaginário e a maior 

proximidade a um estado inicial de desenvolvimento conduz a que sejam consideradas por diversos 

escritores como Vitorino Nemésio e Raul Brandão como a “ilha ideal”. Igualmente agrestes são as condições 

do Corvo, não tanto pelo propagado isolamento (que no Inverno ainda acontece mas que a televisão e a 

internet podem fazer esquecer) mas sim pela pouca terra. Onde é que há espaço para estar melancólico ou 

mal-humorado numa ilha tão pequena? No Faial, finalmente, sinto-me em casa. É o lugar onde mais se sinto 

em casa e cada vez mais me sinto em casa à medida que o doutoramento prossegue. É claro que se poderia 

falar na necessidade de distanciamento em relação ao objecto de estudo, mas tenho consciência que, para 
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além das (óbvias) facilidades de logística não tem - à partida - determinado o fluir das investigações, a não 

ser pelo facto desta ter sido a ilha escolhida para executar a maior parte do trabalho de campo.  

 

4.2. A paisagem na perspectiva de escritores  

 

     As ilhas surgem, desde as descrições da antiguidade e, posteriormente, da Idade Média cristã como 

alegorias do Éden. Em narrativas medievais como a romanceada viagem de Trezenzónio à Ilha de Solistício 

esta surge após a dura prova de um mar alteroso como o lugar paradisíaco onde o herói permanece durante 

sete anos, e de onde regressa após a aquisição do conhecimento místico para a sua divulgação. Esta ilha “é 

povoada por ovelhas e aves e o mel corre em abundância por entre a fragrância das flores e das árvores de 

fruto. (…) Na ausência de Verão e de Inverno, uma Primavera eterna envolve a ilha, onde nunca há noite, 

dado que a luz das estrelas sempre mantém uma claridade que afasta as trevas.”
7
 À profusão da vegetação 

e de animais benignos é aliada a amenidade do clima, tal como nos Açores. 

     Noutras narrativas da época medieval a ilha surge como lugar que assegura o repouso temporário ou o 

apoio logístico dos navegadores, assim como o abrigo das vicissitudes do mar e tempestades. Estes pontos 

surgem no entanto como locais temporários num percurso mais vasto ou, por vezes, com uma dupla face: 

lugares paradisíacos mas também encantados e espaços onde se desenrola uma acção conducente à 

superação de uma prova.
8
 As ilhas povoam o universo imaginário medieval desempenhando papéis 

semelhantes aos dos castelos, embora num contexto mais espiritualizado, “daí surgirem como locais para o 

exercício das artes mágicas, locais de habitação dos grandes sábios, locais de encantamento e de 

revelação”.
9
 Como instrumento de crítica social foi escrita, em 1516, a Utopia de Thomas More, uma narrativa 

passada numa ilha onde não existiam conflitos sociais e onde um sistema político e económico ideal se 

concretizava no espaço circular e isolado de um mundo perfeito. Esta narrativa cunhou um termo que serviu 

para a concepção dos mais diversos lugares-ideais. 

     Na “Crónica do imperador Clarimundo” (1520) na descrição da Ilha Bem Aventurada refere-se que “numa 

primeira aproximação, a ilha estava encoberta por uma espessa névoa que só se dissipou pela força dos 

raios solares; seguiu-se a revelação de um lugar ameno, revestidos de ciprestes, cedros e palmeiras “de 

tanta altura que pareciam tocar as nuvens”, entre os quais corria uma graciosa ribeira bordejada de flores; 

(…) Os paços tinham vários jardins e da maior torre abrangia-se toda a ilha com a vista, ilha coberta de 

arvoredos com três férteis várzeas onde os três mil habitantes de uma vila obtinham facilmente o seu 

sustento.”
10

 Aqui surgem mais uma vez a amenidade climática e os nevoeiros característicos dos territórios 

insulares mas também a presença de uma densa vegetação de folha persistente, de águas permanentes e 

de solos férteis. Um outro mito, o do jardim das Hespérides desenrola-se, segundo uma descrição de Jorge 

Ferreira de Vasconcelos, não numa ilha, mas numa imaginada zona peninsular banhada pelo oceano 

Atlântico. Este mito encontra-se também associado à concepção de um paraíso terrestre, lugar de 

amenidade e de harmonia com a natureza.
11

 No jardim das Hespérides existiriam os pomos de ouro que 

conferiam a imortalidade e que, num lampejo poético, foram mais tarde associados às laranjas que foram 

amplamente exportadas dos Açores para todo o mundo ocidental, especialmente para Inglaterra e Rússia, e 

que conduziram à “idade de ouro” em termos económicos destas ilhas.  

     Assim, de uma maneira geral e desde tempos ancestrais as ilhas são, naturalmente, como refere Viriato 

                                                      
7
 LUCAS, M.C.A. - “Insula Solistitionis: uma ilha iniciática” (a partir de um texto - códice nº 37 - guardado no Mosteiro de Alcobaça, 

provavelmente século XIV) in CENTENO, Y.K.; FREITAS, L. (coords.) “A simbólica do espaço: cidades, ilhas e jardins”. Lisboa: Instituto 
Português da Língua e Literatura, 1991.p. 76. 
8
 BETHENCOURT, F.-“A simbólica do espaço nos romances de cavalaria” in CENTENO, Y.K.; FREITAS, L. (coords.) “A simbólica do 

espaço: cidades, ilhas e jardins”. Lisboa: Instituto Português da Língua e Literatura, 1991.p. 114.  
9
  BETHENCOURT, F. op. cit. p. 115.  

10
 BETHENCOURT, F. op. cit. p. 116 a partir de João de Barros - “Crónica do imperador Clarimundo” (1520).  

11
 BETHENCOURT, F. op. cit. p. 113 a partir de Jorge Ferreira de Vasconcelos - “”Memorial das proezas da segunda Távola Redonda” 

(1567).  
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Soromenho-Marques, “lugares naturais para a (re)invenção do mundo. Lugares de cosmogonia.”
12

 No 

entanto, os Açores são um arquipélago que se apresenta numa posição particular, isolada e central no 

Atlântico Norte. São ilhas vulcânicas, feitas de rocha negra e de terras ora delgadas, ora profundas e mais 

férteis. Para Duarte Belo o vulcanismo “é a fábrica da paisagem que se manifesta nas ilhas açorianas, a 

origem do chão que pisamos, a matéria do nosso sonho de habitar, sobre um organismo vivo, estranho e 

poderoso”.
13

 Um dos lugares onde esse aspecto telúrico da paisagem se encontra mais presente, na 

actualidade, é o vulcão dos Capelinhos: aqui se torna visível a “dimensão telúrica que se joga na paisagem 

açoriana, onde se sente o respirar da Terra.”
14

  

    Este vulcão, para além de ser um dos vulcões mais bem conhecidos e estudados em todo o mundo (desde 

a sua fase inicial como vulcão submarino até à sua evolução como vulcão terrestre) é um aparelho eruptivo 

que apresenta características particulares, tanto pelo tipo de vulcanismo como pela dimensão temporal da 

sua actividade invulgarmente longa de treze meses.
15

 É também um laboratório perfeito para compreender os 

processos de colonização biológica, e simultaneamente, de erosão das ilhas. O vulcão dos Capelinhos tem 

uma escala humana, conferida pela idade. Surgido em 1957/58, e alvo de uma erosão acelerada, parece que 

nasceu, se desenvolveu, atingiu a maturidade, e agora se degradada e eventualmente desaparece no tempo 

de uma vida. Esta escala temporal, semelhante à vida humana e contemporânea de tantos de nós, torna-o a 

ele, vulcão, não só mais humano como também familiar. É como se fosse uma pessoa de família, que quem 

com ele estabeleceu uma relação de proximidade e frequência vai visitar, para ver como está agora, qual tem 

sido a sua evolução. É um pedaço de terra cinzenta e bege, poeirenta, que faz parte da família, de nós.  

     Para além da terra é o mar que delimita as ilhas e define os seus limites. “Com efeito, onde quer se que 

esteja sente-se o cheiro da maresia, vislumbra-se a superfície imensa do líquido cor de chumbo e, se o 

viandante se descuida, topa de surpresa com a rocha negra e disforme batida incessantemente pelo 

marulhar do mar. Não é (não foi), exclusivamente, um elemento decorativo ou personagem seleccionada 

para integrar o mundo dos mitos e das fábulas. O mar foi (e é) um elemento participante, activo, a vida (da 

história) dos açorianos. Sustentou-os, e, sobretudo, uniu-os entre si e aos outros. Não admira, pois, que entre 

o açoriano e o mar haja uma relação tão interiorizada que o impede de viver sem o bramido das ondas e a 

aragem da ressalga”.
16

 No entanto, a visão do mar açoriano dos autores literários, turistas e visitantes 

temporários é completamente diferente da visão por parte das populações locais, como se verá mais à frente.  

     Sobre o clima escreve Vitorino Nemésio: “Um céu de algodão sujo tolda o arquipélago das nove ilhas; o 

“mormaço” apaga os contornos do mar e da terra, e, amolecendo os pastos às custas da pele do proprietário 

e do pastor, dilui e arrasta as vontades, dá a homens e a coisas uma doença quase de alma, a que os 

ingleses, médicos do bem-estar, puseram uma etiqueta como quem descobre uma planta nova neste mundo 

seco e velho: azorean torpor.”
17

 Em relação a um dos principais elementos do clima dos Açores, o vento, que 

afecta toda a vida do arquipélago e particularmente a vegetação, João Marinho dos Santos tem esta 

sensibilidade: “Particularmente fustigado pelos ventos que sopram de todas as direcções, o arquipélago 

açorense tem tido dificuldade em proteger-se e manter-se imóvel. São, com efeito, os ventos um dos grandes 

factores de erosão, os diabinhos irrequietos que alteiam a ondulação, os portadores incansáveis da 

“ressalga” que queima a vegetação, os provocadores impenitentes dos homens e dos animais. Matreiras, 

algumas comunidades humanas, mais abandonadas à sua sorte, repetem aforismos como este, colhido da 

experiência de que mais vale sofrer do que protestar: “olha, está bem bom, não faça vento!”[ouvido pelo autor 

nas Flores]. E mantém-se, efectivamente, imóveis, enquanto o vento não passa. (…). Com efeito, nada nem 

                                                      
12

 SOUSA, H.; SOROMENHO-MARQUES, V. - “Açores: Magiae naturalis”. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano da Cultura, 2006. p. 7 
13

 BELO, D. - “Fogo frio: o vulcão dos Capelinhos”. Lisboa: Assírio & Alvim, 2008. p. 133.  
14

 Idem, p. 5. 
15

 Idem, p. 19. 
16

 SANTOS, J.M. - “Os Açores nos séculos  XV e XVI (volume I)”. Ponta Delgada: Secretaria Regional de Educação e Cultura, 1990. p. 
87.  
17

 NEMÉSIO, V. - “Mau tempo no canal”. Alfragide: Edições Leya S.A., 2010 ( 1ª edição 1944).p. 422. 
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ninguém quer alguma coisa com o vento. Mas ele existe, na terra e no mar, uiva nos descampados e, 

metediço, entra em casa, pelas frestas das portas e janelas, pelos telhados.”
18

 

     Em relação ao mundo vivo e natural, Eduardo Dias et al referem que “Seria de esperar (pois) que a 

floresta laurissilva, com a sua baixa diversidade de espécies, fosse um ecossistema simples (…). Mas como 

a vida é sempre capaz de nos surpreender, a floresta laurissilva impressiona, talvez e acima de tudo, pela 

sua complexidade estrutural, facto este que testemunha a enorme diversidade com que se manifesta a vida a 

ocupar todos os meios e espaços disponíveis. Utilizando os mesmos ingredientes, mas em proporções 

distintas, a natureza recria um mundo incalculável de inter-relações entre os seres vivos que a constituem. É 

aqui, nesta complexidade, que as diferentes espécies de aves assumem funções múltiplas, e mais que à 

especialização assiste-se a um processo de diversificação de funções.”
19

 No entanto, “uma das sensações 

que mais surpreende numa viagem pela floresta laurissilva é o seu aparente silêncio. Não é um silêncio 

verdadeiro, porque fervilham entre as folhagens inúmeros sons; o canto rouco do pombo-torcaz; o rapar do 

solo do merlo ou a invasão súbita do sibilar das estrelinhas. Os sussurros das aves da floresta laurissilva 

estão tão interligados a ela que não os podemos separar do silêncio das grandes árvores.”
20

 Assim, “parece 

que a natureza está tão bem adaptada que para tudo existe um espaço, formado por árvores e arbustos, por 

debaixo destas cresce uma enorme variedade de fetos, ervas e musgos. As nuvens que envolvem a floresta 

parecem esconder um segredo, o solo perde a exclusividade como manto de germinação e, neste estranho 

mundo tudo transborda de vida, as rochas e os troncos de árvores tomam a forma de florestas miniatura, 

ocupadas por uma enorme diversidade de espécies de musgos e hepáticas.”
21

  

     Já Raul Brandão referia que “este calor e esta humidade constantes explicam os jactos impetuosos de 

verdura em massas de prodígio. As árvores crescem à nossa vista. O que noutros sítios leva séculos a 

desenvolver-se faz-se aqui em alguns anos - mas o que noutros sítios dura séculos acaba aqui num instante, 

farto de deitar raízes, de atirar pernadas pelos ares, de se desentranhar em folhas e flores.”
22

 Raul Brandão 

fala mesmo da “ carne das plantas” alimentada com “calor, não sei que atmosfera magnética, um Inverno em 

que chove sempre, arrastando o húmus das montanhas e misturando-o aos elementos químicos que 

fertilizam o solo (…).”
23

 

     Sobre a flora introduzida (no Faial) Bernard Venables escreve que “A vegetação que se espalha e 

entrelaça, desde a orla costeira até à cratera que coroa a ilha, constitui uma inextricável mistura do que é 

indígena com o que foi introduzido e com o que escapou à ordem dos jardins. Há fugas de jardins noutros 

lugares, tímidos abandonos da confinada segurança; mas aqui nem sequer se imagina um jardim que 

consiga reter os seus locatários, eles simplesmente sublevam-se e evadem-se. As rosas brancas trepadeiras 

fogem dos canteiros para as colinas e transformam-se, até onde a vista alcança, em frondosas e perfumadas 

sebes. A Hydrangea hortensia, arbusto tão composto e doméstico nos jardins de Inglaterra e da América, 

povoa densamente as bermas das estradas do Faial, despenha-se pelos barrancos de lava, sobe quase até 

ao topo da ilha. Dá a sensação que uma vegetação tão exuberante só pode ser a expressão de um fervilhar 

no solo, de uma ardência proveniente de um fogo interior - sensação que corresponde, exactamente, à 

realidade.”
24

  

     Sobre a Caldeira do Faial este autor escreve que “A cratera tem 6,5 quilómetros de perímetro e 400 

metros de profundidade, mas os números pouco dizem sobre a calma que reina naquela vasta bacia, sobre o 
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 Idem, p. 149. 
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seu silêncio, a quietude lá em baixo, a sua extrema e fatal solidão, a perfeita simetria das paredes que se 

despenham do harmonioso contorno da sua crista.”
25

 No entanto, nem a todos os escritores a paisagem dos 

Açores se afigurou tão benéfica, no princípio do povoamento a ilha Terceira é descrita deste modo por 

Ferreira Drumond: “Serranias incultas, madeiras de uma grossura enorme, espessos matos entrelaçados de 

agudos silvados, ribeira escalvadas, profundas grotas, feias quebradas, pedreiras denegridas de fogo muito 

anterior a esta idade, horrendos vestígios de ardentíssimos vulcões, que minaram, e revolveram uma parte 

da superfície da ilha, e acumularam serra sobre serra; era este o aspecto que por quase toda ela se 

apresentava.”
26

 

      Se as primeiras descrições como as de Gaspar Frutuoso e mais tarde, dos diversos naturalistas que 

aportaram aos Açores, tinham intuitos descritivos e científicos e relevavam para segundo plano aspectos 

emocionais e as suas impressões mais íntimas, as descrições dos irmãos ingleses Joseph e Henry Bullar em 

“Um inverno nos Açores e um verão no vale das Furnas” (1841), são já pautadas pelo romantismo da época 

e por uma visão exterior às ilhas, não tanto de índole científica como as dos restantes exploradores os século 

XIX mas já com um intuito recreativo e turístico. A importância da componente cénica da paisagem encontra-

se patente nas descrições dos irmãos Bullar, na vontade de observação da natureza e da fruição de 

panoramas. Estes referem do seguinte modo o caminho de ligação entre Ponta Delgada e Vila Franca do 

Campo: “Cada volta do caminho oferece-nos novos panoramas, tanto mais apreciados, quanto os nossos 

olhos vinham afeitos às paisagens relativamente calmas dos arredores Ponta Delgada. Às vezes, 

atravessámos profundas grotas que corriam para o mar e cujas paredes rochosas estão cobertas de 

verduras, entre as quais sobressaem as folhas verdes claras de majestosos fetos suspensas sobre elas, tão 

leves e rendilhadas que parecem ter sido ali postas para formar propositado contraste. Os fetos 

apresentavam-se em toda a sua beleza, ajudado o seu desenvolvimento pujante pelo calor húmido do 

clima.”
27

 Para estes viajantes a fruição de vistas panorâmicas constituía o intuito das viagens e não o mero 

reconhecimento dos lugares habitados. As manchas de vegetação natural e introduzida são incluídas nas 

descrições, tendo-se observado inclusivamente que a folhagem dominante é persistente uma vez que “o 

castanheiro, agora sem folhas, era o único sinal evidente da presença do inverno.”
28

  

     Antes deles o britânico capitão Edward Boid tinha, em 1832 procedido a uma vista ao arquipélago 

registada no relato “A description of the Azores or Western Islands” onde a descrição da paisagem surgia já 

individualizada, para além dos aspectos da sociedade e política locais.
29

 Para além destes autores, os relatos 

de cronistas como Gaspar Frutuoso no século XVI ou Valentim Fernandes Alemão no século XV, se bem que 

impregnados de uma inevitável subjectividade concentram-se sempre mais nos aspectos de descrição 

geográfica, dos recursos presentes e da capacidade defensiva, referindo Gaspar Frutuoso também aspectos 

da sociedade, pessoas e acontecimentos ocorridos. Os relatos dos exploradores e cientistas do século XVIII 

e XIX são mais virados para os aspectos naturais das ilhas mas ainda não pretendem captar a totalidade da 

paisagem, com excepção da descrição dos já referidos capitão Boid e irmãos Bullar. 

    Na actualidade existem escritores que dão principal relevo aos aspectos humanos da paisagem já que, 

como refere Viriato Soromenho-Marques “Há mais de quinhentos anos que a beleza dos Açores guarda dois 

segredos fundamentais. Um segredo divino e outro humano. O primeiro respira do dom prodigioso das forças 

telúricas e marinhas envoltas num abraço fecundo, onde a vida se renova continuamente, por vezes no 

sobressalto da crusta em dilaceração, noutras vezes na explosão da promessa ardente da nova terra, dessa 

que jaz sobre o Oceano, e se derrama com o estrépito dos cones vulcânicos. Mas o segundo segredo, o 
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segredo humano é o mais importante para compreender a raridade dos Açores. Aqueles homens e aquelas 

mulheres que povoaram os Açores não têm nada a esconder ou a lamentar em meio milénio de construção 

da sua casa no arquipélago. Os colonos não tiveram de travar guerras de extermínio para expulsar anteriores 

ocupantes. (…) [No entanto] o seu sonho de vida melhor não levou essas mulheres e esses homens a uma 

terra de leite e mel. A raiz do seu sucesso foi e é o seu suor, o seu trabalho tenaz, a sua coragem, a sua 

resiliência comunitária, o seu profundo e religioso respeito pelos elementos, a sua fina inteligência e tacto 

cultural, de que tanto tem beneficiado Portugal e a Europa.”
30

 

      Uma das expressões concretas desse trabalho e da capacidade de adaptação dos açorianos ao seu meio 

é a paisagem da vinha do Pico e a profusão de muros e elementos da arquitectura de produção tradicional 

que surgem em todas as ilhas. Quanto à paisagem das vinhas do Pico, Ana Veloso refere: “É a enigmática 

paisagem do vulcão com os seus mistérios. É a paisagem horizontal de uma renda de pedras. É a 

serenidade do mar. Depois, as casas de pequena escala, em pedra seca, entre canadas e “jarões”. Algumas 

árvores. Odores. Depois o céu é animado pelos estratos de nuvens. Ora muita luz, ora a envolvência da 

neblina, cúmplice do vulcão e do mar no seu mistério. Está-se bem, olhando e ficando sereno.”
31

 Os muros 

são elementos fundamentais da estrutura de uma paisagem vulcânica e pedregosa como a destas ilhas, são 

“gigantes solitários presos às origens da sedentária gesta humana. Não apenas dos grandes feitos mas de 

todas as realizações, aspirações, desejos e sonhos íntimos, perdidos, esquecidos - passados e presentes -

de homens laboriosos que assim buscam na apropriação do espaço a perpetuação da sua própria eternidade 

transformada em escrita da paisagem.(…) [são] símbolos do limite entre o espaço interior de alguns e o 

espaço exterior dos outros, factor de definição de pequenos cosmos individuais, estruturas que nascem da 

geologia do próprio solo, e que se petrificam como escrita, cujas regras muitas vezes já esquecemos.”
32

 

Sobre as sebes de urze e muros que delimitam as pastagens em altitude de São Jorge Tostões et al referem: 

“A urze combinada com os muros de pedra, em alinhamentos ondulantes e intermináveis, sulca os terrenos e 

desenha caprichosas texturas nas paisagens, dando ao interior da ilha uma identidade própria muito marcada 

pelo seu perfil agreste e fustigado.”
33

 

    No que diz respeito aos escritores que abordaram a paisagem açoriana nos seus romances é inevitável 

destacar Vitorino Nemésio. A acção de “Mau tempo no canal” decorre essencialmente no triângulo Faial, Pico 

e São Jorge. Nesta obra a importância do clima, da vegetação, do mar e das rochas de basalto como 

elementos da paisagem que molda os homens surgem a par da religiosidade, da importância e da hierarquia 

das relações sociais. É manifesta a presença de uma certa aura de mistério proveniente da natureza: tanto 

por causa dos fenómenos telúricos e climáticos (vulcões, nevoeiros) como por causa do desconhecido que 

poderá chegar por mar. O oceano assume-se como a grande via de comunicação, embora possa também 

constituir um impedimento a essa comunicação, dependendo das circunstâncias. De facto, é Vitorino 

Nemésio que afirma que “ a geografia, para nós, vale tanto como a história.”
34

 Neste romance paira a 

presença de uma ilha desconhecida e supostamente descoberta por um antepassado de uma das 

personagens, de uma ilha potencial. A existência de uma décima ilha encantada que surge em dias de 

nevoeiro e que poderá vir a ser desencantada - ou seja, voltar a ser e revelar-se a ilha paradisíaca que 

preenche todas as expectativas - é uma constante nas lendas do arquipélago.
35

 É também uma das imagens 
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mais marcantes da obra de Vitorino Nemésio, que ao longo de toda a sua vida não deixa de evocar o mito da 

“ilha perdida”,
36

 insistindo na geografia e no clima como factores modeladores de um modo de ser açoriano.
37

 

     Sobre o Pico, Vitorino Nemésio escreve “O Pico estirava no negrume a sua enorme massa de lavas, que 

o dia costumava pintar docemente de lilás e de azul. Uma ou outra luzinha acusava agora na costa e nas 

vertentes da montanha as calhetas adormecidas, a porta de um botequim, a janela de algum pescador 

doente  (…). O Pico era aquilo: aquela Terra Santa aproada a sueste e carregada de vinhas, de baldios, de 

barcos de boca aberta, de bofage e de iscalho de baleia, com gentinha ainda a pé, mães ainda firmes e belas 

para além do oitavo filho, velhos com barbas de metro, rapazes prontos para uma cana de leme ou para um 

báculo de bispo no Padroado do Oriente e felizes com qualquer destes destinos… - tudo isto debaixo de 

3000 metros de “mistério” coroados de uma agulha de neve… E o Faial em frente (…) aparecia baixo, negro, 

picado dos seus faróis e semáforos de terra cosmopolita, mas também carregado de uma humanidade 

pachorrenta e pobre (…)”. 
38

 Sobre São Jorge Vitorino Nemésio refere que é a mais pastoril de todas as ilhas, 

mas em relação às zonas mais altas da ilha descreve: “a estrada trocava os muros e a corda de casas 

acesas do lume da ceia por uma lomba inóspita e interminável, bordada ainda de terras de semeadura, mas 

já espaldada pelo baldio vulcânico da ilha, a que a lua dava um brilho singular de crateras mortas e cobertas 

de um verde adolescente. Era o logradoiro do gado de quem é pobre - “a Serra”, a assentada dos ventos 

convocados para o grupo central dos Açores e encarregados da ronda de todo o arquipélago, desde os 

calcários de Santa Maria à estátua de Chactas do Corvo e aos sargaços do Gulf Stream.”
39

  No entanto a 

vivência quotidiana e particular de cada uma das ilhas é alterada, em todas elas, na época das festas do 

Espírito Santo: “As festas do Espírito Santo enchem a Primavera das ilhas de um movimento fantástico, 

como se homens e mulheres, imitando os campos, florissem (…). A alma do ilhéu é cândida e tenaz, quer um 

Deus vivo e alegre; chama-o à intimidade do seu pão e das suas ervas húmidas. Deus lhe perdoe…O 

Espírito Santo, aberto numa pomba de prata ao topo de uma coroa real, liga o Pai do Céu aos seus filhos das 

ilhas os Açores como a própria ave que marcava nos postulados de Maiorca e de Veneza aquelas paragens 

mortas: Insula Columbi…Insula di Corvi Marini…”
40

 

     Uma outra obra de referência que tem como palco as paisagens açorianas é “ As ilhas desconhecidas” de 

Raul Brandão, já anteriormente referida. Para este autor “o carácter desta paisagem é a serenidade com uma 

pontinha de tristeza...“
41

 mas é também “delicado e oculto”
42

 uma vez que “há nas coisas uma hesitação, uma 

mescla, um abrir, como no princípio do mundo quando a água, a luz e a terra não estavam ainda separadas 

pela mão de Deus. A tinta é muito pouca - quase nada de cor e de sonho.”
43

 As descrições dos diversos 

cambiantes da luz dos Açores são frequentes e diversas, são um elemento de continuidade que perpassa por 

toda a obra e que põem em relevo o elemento climático da paisagem e a importância que o clima - e as 

condições atmosféricas - têm na paisagem dos Açores. Assim, “ (…) é a luz que mudou, é o céu que mudou - 

a luz delicada dos Açores, o céu dos Açores carregado de humidade e forrado de nuvens (…) [e que conduz 

a uma] luz discreta em que as coisas perdem a importância e o relevo (…) [mas] ao mesmo tempo esta luz 

(…) revela-nos aspectos delicados em que nunca reparámos.”
44

 Neste relato da viagem de barco efectuada 

pelas diversas ilhas no Verão de 1924 Raul Brandão escreve que “mas neste cinzento que parece uniforme 

reflecte-se o verde húmido do grande monte imóvel, tremulam outros verdes com reflexos metálicos e cores 
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apagadas a que se mistura um pouco do azul que irrompe a custo das nuvens. (…) Vou sentido melhor a luz 

dos Açores, a luz atenuada, os montes emborralhados, o ar atabafado e magnético, uma trovoada sempre 

suspensa, as ilhas com uma nuvem pegada nos altos e as mulheres encapuchadas. Tudo se harmoniza.”
45

 

Para além da luz, da vida das diversas nuvens (que variam consoante as ilhas) e das diversas cores e 

tonalidades que a paisagem toma é o silêncio, ou em alternativa os diversos sons que aqui se encontram, 

que captam a atenção de Raul Brandão. 

     No Corvo foram os seus habitantes que marcaram estes relatos de viagem, o seu modo de vida e de 

sociabilização, a pureza dos costumes. Na década de 1920 “aqui acabam as palavras, aqui acaba o mundo 

que conheço; aqui neste tremendo isolamento onde a vida artificial está reduzida ao mínimo só as coisas 

eternas perduram. Não se pode fugir à monotonia da existência, à solidão que nos cerca, à sólida 

arquitectura dos montes que apertam e esmagam.”
46

  Sobre as Flores, uma ilha que associa à fecundidade e 

feminilidade refere a música das aves e escreve que “chego a confundi-la com a voz da paisagem húmida e 

verde, da paisagem casta e melancólica, a que só o canto dá vida e cor.”
47

 A subtileza da natureza encontra-

se aqui presente de uma maneira mais palpável - nesta paisagem velada - do que em locais mais luminosos. 

No Faial, para além da faina dos campos agrícolas e da presença do Pico são as hortenses que chamam a 

atenção do autor que “de estonteado já não reparo senão no azul que me deslumbra, em todos os tons de 

azul que me entram pelos olhos, o azul-ferrente das hortenses - o azul que enche a terra e nunca mais acaba 

e que é talvez o verdadeiro céu dos Açores. (…) E logo depois da impressão do azul, a maior impressão é a 

da vida que nos envolve em silêncio e que espera de nós não sei o quê e quer comunicar connosco.”
48

 Sobre 

o Pico as primeiras impressões são que “ isto que de longe era roxo e diáfano, violeta e rubro, conforme a luz 

e o tempo, aparece agora, à medida que o barco se aproxima, negro e disforme, requeimado e negro (…). É 

uma imagem a negro e cinzento que me mete medo.”
49

 No entanto, após um maior conhecimento do lugar 

afirma que “o Pico é a mais bela, a mais extraordinária ilha dos Açores, duma beleza que só a ela lhe 

pertence, duma cor admirável e com um estranho poder de atracção.”
50

 É aqui que o autor se apercebe que 

“o que as ilhas têm de mais belo e as completa, é a ilha que está em frente - o Corvo as Flores, o Faial o 

Pico, o Pico São Jorge, São Jorge a Terceira e a Graciosa…”
51

 como que um rosário de diversos lugares 

diferenciados mas em intercomunicação, que se complementam uns aos outros.  

    No entanto, como já referia Joaquim Manuel Magalhães em 1993 - e quanto aos aspectos de 

sociabilização arcaica e isolamento - “o Corvo de Raul Brandão, como os Açores de Raul Brandão, há muito 

deixou de existir.”
52

 Apesar da persistência do mar e com as novas facilidades de transporte aéreo, o Corvo 

era visto por este último autor não como um éden; mas como uma terra que queria viver,
53

 sem a agressão 

do isolamento extremo e anonimato, mas “com as agressões de uma sociedade de vizinhos”.
54

 Sobre a orla 

costeira das Flores - aquilo que mais fascina na ilha para além do interior planáltico e das fajãs - Joaquim 

Magalhães descreve que “ toda a costa (…) erguia-se sobranceira em lâmina de ilhéus, arcos de verruma no 

inesperado sol sem vento algum, ribeiras fosforescendo em amplas cascatas, boqueiras entreabertas sobre 

rocha e distância, um fascínio vegetal e pétreo, conglomerados onde a pedra e a erva se tornam indistintos, a 

abrasão das arribas, rombos, grutas, massas informes onde nidificam aves. E via-as, aos garajaus 

sobretudo, cujo requebro está para as gaivotas como a rama da batata-doce para a da batata-comum.”
55
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     Joaquim Magalhães fala também das sebes e muros “que numas ilhas são sobretudo baixos muros de 

basalto (pedras soltas retiradas aos campos, acasteladas em socalcos ou barreiras), e noutras canas 

acasteladas (…) mas todas elas protegem dos ares, dos mares, das crateras do vento.”
56

 Ainda “ao descer 

no Faial, farto de aviões e do carrossel das ilhas do meio, já quase acreditando que andava de burro pelos 

ares, a maior surpresa que me aguardava foram os canaviais. As vedações dos serrados não são muros de 

pedra empilhada por vezes reforçada por sebes de loendros ou bâncsias ou hortenses: são meras divisórias 

de canaviais, entrelaçados de hibiscos, canas índicas, silvados, agapantos, aloés. (…)”
57

 No entanto “no 

inverno, como se supõe, tudo fica diferente e não apenas por mais vazio (…) inesperadamente, a ilha fica 

mais seca, com os tamarizes-salgueiros depenados, os canaviais de cor pardacenta, alentejana, as folhas 

crestadas das palmeiras e dos fetos (…).”
58

  Quanto a São Jorge este autor foca-se especialmente nas zonas 

mais altas da ilha referindo a densidade da vegetação e das nuvens e do facto de “não nos criarem a 

sensação de estreiteza que, nos mapas, julgamos ir encontrar. Também se nos aproximamos, quer por mar 

quer pelo alto, parece ser rocha bruta e negra essa altura intrometida, mas lá é placidez e vento húmido e 

nevoeiro.”
59

 Ainda sobre São Jorge refere que “quem chega da Graciosa e da Terceira, embora sinta que 

vem de lugares de maior civilização, também ganha consciência de que saiu de zonas mais áridas (…)”.
60

 De 

entre as diversas impressões sobre as ilhas este último autor refere que “No primeiro ano de Açores nunca 

saí de S. Miguel. A abertura às outras ilhas deu-se no ano seguinte. Lembro-me sobremaneira das cestas de 

vindima pousadas em muros escarpados em socalco diante do mar de Santa Maria, e da arquitectura da 

Terceira. Em S. Miguel havia algumas casas pelo menos exteriormente conseguidas, mas estavam longe de 

o ser as casas de toda a gente; na Terceira descobri a luz, a amplidão, o equilíbrio das próprias casas 

comuns, disseminadas pelo bojo aparentemente ameno da ilha, que se tornava abrupto apenas junto ao 

mar.”
61

  

     A apetência para a mudança na paisagem é também apontada por este autor como das suas 

propriedades quando diz que “ tudo isto que fui encontrando pode rapidamente deixar de ser assim. Não há 

nada como estas ilhas para não voltar a encontrar o que vem nos livros, às vezes de muito poucos anos 

atrás. Têm o condão de sobrepor uma realidade a outra realidade e esquecer por completo a anterior: o que 

cultivam nos campos, os costumes gastronómicos, o tipo de mágoas, os processos de deslocação, os 

animais pescados, os critérios da repressão.”
62

 Assim, “são por enquanto, os portugueses dos Açores. E os 

Açores? Parecem não pertencer a ninguém. Há um acordo surdo com algumas gerações de pessoas, mas 

estão sempre a ser recordadas de quanto esse acordo é precário e a natureza não consente a sua total 

assimilação ao reino fabril da magia humana.”
63

 

     De qualquer modo, os açorianos persistem à quase seiscentos anos, firmemente encravados na rocha 

mas ao mesmo tempo em contínuo movimento, seja ele exterior ou interior: “Esta terra açoriana, fragmentada 

e atirada a distância, pedaços de lava dispersos pelas crateras da desaparecida Atlântida, agiu sobre a alma 

insular sempre em dois sentidos opostos: - um, na horizontal, de migração para longes terras; outro, na 

vertical, na direcção da divindade. Expansão e recolhimento interior - dois movimentos antagónicos com a 

mesma raiz de ínsula. Dualidade conflituosa que oscila entre o intimismo e a abertura ao mundo, entre a 

tensão e a distensão, entre o silêncio e a fala com os estranhos. Algo de cambiante e instável, como o solo 

sísmico, como a paisagem e o clima, onde as fronteiras entre a imobilidade e o movimento, entre a luz e 

sombra, entre terra e água não são bem nítidas. Por pouco não somos místicos. Por pouco também não 

                                                      
56

 Idem, p. 47. 
57

 Idem, p. 70. 
58

 Idem, p. 70-71. 
59

 Idem, p. 82. 
60

 Idem, ibid. 
61

 Idem, p. 86. 
62

 Idem, p. 71. 
63

 Idem, p. 89. 



189 

 

somos “conquistadores” de continentes. Ficámos sempre a meio caminho entre o ter e o ser, entre a 

realidade e o sonho, entre a realização e a frustração - simbolicamente marcados no mapa a meio do 

Atlântico, entre dois mundos, sem pertencermos decididamente a nenhum…”
64

 Alguns textos que ilustram um 

modo de sentir a terra parte dos açorianos, na sua dimensão mais telúrica e na relação deste telurismo com 

a religiosidade são os seguintes: 

 

“Romeiros da quaresma  

Não falemos das névoas pois estão decerto tão acostumados à neblina, numa terra que ela envolve, desde 

sempre.  

Pensemos antes no espírito sem substância que se evade do corpo, para pairar desde a madrugada sobre o 

orvalho desta terra acesa. 

Jamais a câmara que capta a imagem, o olhar que a surpreendeu, fugaz, se esquecerão do poder imenso 

desses homens saídos da bruma nos seus mantos e bordões, na sua voz estentória e coesa. 

A água, a sede, os pés dormentes, o cansaço, não os vencem. 

Formam um inexplicável exército que em nome da crença se juntou para exorcizar os medos, a pequenez da 

Ilha, o próprio cataclismo. 

Sai-lhes pelos pés o próprio sangue, pelas bocas as preces, mas mais que isto, pelos olhos a fé.  

Uma invejável e ardente fé que os traz ora caídos, ora dolentes, mas sempre perseverantes.  

E a sensação que nos fica, no silêncio que descobre a sua passagem, é a de que carregam sem que lhes 

pedíssemos, todas as nossas mágoas e todas as nossas glórias.”
65

 

 

“Procissão dos abalos 

A 31 de cada Maio, de madrugada ou ao cair da tarde, as gentes do Raminho (ilha Terceira) peregrinam até 

ao Biscoito da Fajã para cumprirem o voto secular da sua Procissão dos Abalos. Um vozear cantado enche 

de fé e de mistério o matinal ou crepuscular, aromatizado pela faia e pelo poejo. O mar ao fundo e profundo 

deixa-se ouvir num desfazer magoado de espuma, enquanto as garças gazeiam roucas no seu voo de pesca. 

Ao longo do percurso processional o coração vai-se enchendo de beleza e de medo, no paradoxo de uma 

paisagem que pode subverter-se com o estremecer joeirado das tripas da ilha. Daí, o medo, o espanto, o 

estupor! De todos.”
66

 

 

     João de Melo percorre também o périplo das ilhas anotando impressões literárias que deram origem a 

“Açores: o segredo das ilhas”, publicado em 2000. Para este autor “Flores, São Miguel, Faial e São Jorge, 

nos meses de estio, são esmeraldas caídas do alto azul celeste e que se elevam acima do ermo marítimo, 

como se fossem aparições. Corvo e Pico, ilhas de montanha, apresentam (…) as mais espantosas 

colorações secundárias (…). A Terceira, plana e elíptica, possui um não sei quê de feminino e de urbano. 

Graciosa e Santa Maria, igualmente femininas, escondem com pudor a graça dos seus corpos redondos: a 

beleza de ambas vive como que recatada na intimidade, longe do mar. De resto, umas há mais urbanas 

(como o Faial e a Terceira) e outras mais rurais (Corvo, Flores, Pico, São Jorge, Santa Maria); mas se 

falarmos em “espírito do lugar” e no que isso significa de projecção imaginária para o sonho e para o destino 

do Homem, a própria realidade faz de todas elas ilhas da poesia e da utopia…”
67

 As suas impressões, 

porque sistematizadas para cada ilha, são apresentadas no capítulo 3, quando se aborda a paisagem de 
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cada uma das ilhas.  

     Não é só no campo da literatura que o arquipélago surge representado. Também na pintura e na 

fotografia, assim como nas novas tecnologias de informação se encontram imagens reveladoras do carácter 

da paisagem dos Açores. Não é possível, no entanto, no âmbito deste estudo abarcar todas estas formas de 

expressão cultural e relacionamento com a paisagem. Apenas aqui se deixa uma visão do fotógrafo Irwin 

Karnick: “ Estes pequenos enclaves de civilização, que defrontam um mar belo e por vezes cruel, têm sido, 

desde há mais de 500 anos, habitados por um povo que literalmente cinzelou no basalto a sua própria 

existência. (…) São estes elementos - a terra e o mar - que contribuíram para forjar o carácter português.”
68

 

       

4.3. A percepção da paisagem por parte da população local  

 

     No início do povoamento dos Açores as dificuldades de comunicação entre ilhas - e no interior de cada 

ilha - conduziram à formação de pequenos núcleos populacionais, em que as relações sociais se 

circunscreviam aos quadros estreitos de cada família ou do conjunto de famílias que conformavam o lugar ou 

freguesia, tendo como princípio regulador destas relações o costume a tradição.
69

 A explicação para esta 

acentuada individualização de cada aglomerado e pelo isolamento vivido entre eles encontra-se em grande 

medida na fisiografia: as condições difíceis de um relevo muito acidentado e declivoso impediam uma fácil 

progressão por terra, e a linha de costa geralmente em arriba dificultava a comunicação entre as pessoas, e 

a troca de bens e serviços.
70

 As próprias freguesias funcionavam como ilhas dentro de ilhas, e entre elas tal 

como entre as diversas ilhas, a navegação era o modo mais fácil de comunicação. No entanto, as 

características de um mar que é oceano mesmo entre as ilhas mais próximas impediam, tal como 

actualmente ainda o fazem, a circulação regular de embarcações a não ser nas alturas de Verão quando a 

navegação se torna mais facilitada. Assim, no Verão “ iam as ilhas ficando atadas umas às outras” para no 

Inverno se voltarem a despegar.
71

 O relevo e a vegetação natural eram factores que dificultavam a 

comunicação no interior de cada ilha no início do seu povoamento e que poderão ter afectado a percepção 

da paisagem por parte da população local. 

     As manifestações vulcânicas e o isolamento poderão ter sido condições iniciais propiciadoras de uma 

religiosidade que no entanto se mantém ainda hoje como um dos pontos fortes da matriz cultural dos Açores 

e que influi no modo como os açorianos vivenciam a paisagem. As Festas do Espírito Santo constituem-se 

como as maiores festas dos Açores, em conjunto com a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres em São 

Miguel. No entanto enquanto esta última se centra em São Miguel a primeira generaliza-se por todas as ilhas 

e localidades dos Açores. De facto, “a Festa nos Açores é a de cada freguesia, ou lugar, porque este acto de 

louvor ao Espírito Santo é praticado quase à mesma hora em diversas localidades. Nela se pode avaliar até 

que ponto a insularidade produziu uma festa que se caracteriza pela variedade, o que faz com que cada ilha 

se orgulhe dos pergaminhos da sua inconfundível individualidade: cada canto o seu Espírito Santo. Com 

efeito, cada ilha cultiva o seu próprio estilo de honrar o Divino Paráclito, e podemos ir mais longe se 

afirmarmos que mesmo dentro de cada ilha existem diferenças de freguesia para freguesia, ou dentro de 

cada freguesia (…) o que levou Avelino de Menezes a referir que o culto do Espírito Santo nos Açores 

“possui a dupla particularidade de ser diferentemente celebrado e estar uniformemente disseminado em cada 

lugar e ilha”, o que significa, ainda, segundo o mesmo autor, que aquele “tem a dimensão da história e da 

geografia dos Açores”.
72

  A importância destas festividades para o conjunto do arquipélago conduziu a que se 

tivesse instituído a segunda feira de Espírito Santo como o dia da Região Autónoma dos Açores. 
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     A percepção da paisagem por parte da população local pode também ser intuída nas diversas histórias 

orais e lendas com o que estas apresentam de idealização de uma realidade por parte de um povo. Como 

refere Teixeira de Pascoais “na lenda, existe, em mais verdade, o génio de um povo que na História”.
73

 As 

lendas constituem-se como parte do imaginário colectivo das comunidades e permitem a apropriação dos 

factos intercalados com afectos. Estas narrativas resultam de uma relação particular do homem com o meio, 

com os outros homens e com o sagrado ou desconhecido, favorecendo a coesão social e promovendo 

comportamentos adequados.
74

 Nos Açores as lendas mais singulares - porque relativamente distanciadas do 

repositório cultural continental - e relacionadas com a paisagem surgem para explicar o modo de surgimento 

das ilhas ou de um acidente de relevo, quer seja um pico, uma lagoa ou uma ponta de costa.
75

 Surgem 

também associadas aos fenómenos de vulcanismo - explicando os “mistérios” - e sismicidade, a 

tempestades, naufrágios e um outro perigo que, vindo do mar, durante séculos moldou a relação do açoriano 

com a terra: os ataques dos piratas. Como contraponto aos perigos surgem os milagres e a religiosidade, 

especialmente dedicada ao Divino Espírito Santo e ao Senhor Santo Cristo mas também a Nossa Senhora. 

As lendas relacionadas com milagres são muito abundantes nestas ilhas.  

     Um motivo constante é o das ilhas encantadas que surgem próximas da costa geralmente na manhã ou 

na noite de S. João. Essas ilhas necessitam de ser desencantadas para voltarem ao seu destino de ilhas 

concretas e deixarem de aparecer e desaparecer.
76

 Um dos exemplos destas lendas é o de Santa Maria 

Encantada em que uma senhora e o seu marido avistaram próximo da costa “ uma ilha, onde se via montes 

muito verdes, casas brancas a deitar fumo pela chaminé e roupa alva de neve estendida a secar ao sol (…) a 

mulher contou o que tinha acontecido e então ficou a saber que aquilo era a verdadeira ilha de Santa Maria 

que estava encantada. A ilha em que os marienses vivem não é mais do que ilhéu de Santa Maria e é nesta 

que vive encantado el-rei D. Sebastião, que aparece por vezes às pessoas montado no seu cavalo branco. 

Para que tudo se desencante, basta que alguém que veja o rei diga: “Apareceu o nosso rei D. Sebastião!”.”
77

 

O sebastianismo, as ilhas encantadas, a intervenção do Divino sob a forma do Espírito Santo, a Atlântida e 

as Sete Cidades são motivos de lendas peculiares, provavelmente resquícios de relatos orais provenientes 

dos primeiros séculos de colonização. Estas lendas são parte da cultura de um povo que como defendia 

Vitorino Nemésio é “uma variedade do povo português, criada por 500 anos de habitação, em ilhas, em 

segmentos do território, de solo, no Atlântico Norte, o que constitui um condicionamento muito importante que 

desde logo criou variações de habitat, maneiras de se adaptar ao clima, ao regime alimentar, modificações 

na fala, etc.”
78

 A percepção por parte da população de uma certa diferença da maneira de ser pode ser mais 

ou menos intensa, no entanto “é próprio do sentimento insular a consciência de se pertencer a um mundo 

diferente, original,”
 79

 que tanto se pode verificar ao nível do arquipélago como ao nível de cada uma das 

ilhas. 
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4.3.1. O açoriano e a sua relação com a ilha e com o mar 

        

    O mar encontra-se omnipresente nas paisagens açorianas. De facto, num arquipélago como os Açores, 

isolado no meio do Atlântico e disperso numa vasta extensão oceânica, com algumas ilhas próximas mas 

outras relativamente afastadas o mar é, necessariamente, um elemento cuja presença mais se faz notar no 

todo da sua paisagem.
80

 Mesmo em ilhas próximas como o conjunto Faial - Pico - São Jorge ou o par Flores - 

Corvo a relação visual, apesar de centrada nas outras ilhas, não dispensa a matriz do mar. Encontra-se 

como horizonte visual de grande parte das paisagens exceptuando as situações de interioridade e baixa 

altitude, que não são comuns.
81

 Desta presença quase constante decorre uma certa influência no carácter 

dos açorianos, ainda que muitas vezes de maneira não inteiramente explícita.
82

 

        Pelos mares chegaram as gentes que povoaram os Açores, as plantas que permitiram a sua 

sobrevivência e os diversos ciclos económicos, os materiais que ajudaram a forjar a sociedade e os modos 

de fazer e ser que fazem parte da cultura açoriana. O mar, como elo de ligação com o exterior, permitiu a 

alteração da paisagem das ilhas ao longo dos séculos. No entanto, os perigos associados às tempestades e 

pirataria fizeram dele também um elemento a recear e, com o advento das comunicações aéreas, um 

elemento ao qual as populações podem quase deixar transparecer uma certa indiferença. De facto, como 

refere Orlando Ribeiro “o mar é o mais poderoso factor das relações geográficas remotas. Caminho aberto 

para todos os lugares do mundo, nas suas cidades-portos o exótico cabe sempre entre o local. Mas ele 

marca também o fim da terra habitada: e quando não se vê ou adivinha uma costa fronteira próxima e as 

suas rotas andam desprezadas, pesa sobre os litorais um destino de isolamento e arcaísmo.”
83

 Luís da Silva 

Ribeiro afirma quanto ao açoriano que “como muitos insulares, virou as costas ao mar e voltou-se para a 

terra. A profissão marítima ou é acessória ou duma minoria, e só a emigração para a América, até meados 

do século XIX, [de] baleeiros e pescadores, se relaciona com o mar.”
84

 O paradoxo do homem comum é que 

apesar de virar as costas ao mar quando se encontra na ilha sente uma profunda atracção por este quando, 

por necessidades várias, se vê obrigado a sair desta. Acontecem até casos em que a sua vida se encontra 

ligada à terra na ilha mas quando emigra se torna marítimo.
85

  

     O maior peso das actividades agrícolas nas ilhas e a diminuta importância com que a pesca era tratada, 

como actividade secundária a que se dedicavam aqueles que não tinham possibilidades de cultivar terras, 

conduziu a esta desvalorização económica e social do mar. A separação entre marítimos e agricultores é em 

parte devida à diferença de hábitos e de modos de pensar. O agricultor, agarrado à terra, económico, com a 

ambição de se tornar proprietário, não vê com bons olhos a necessidade de liberdade do pescador, eles não 

se compreendem.
86

 O mar foi - durante muito tempo - o meio ocasional de ligação a outras terras, mas o 

factor de isolamento quotidiano da ilha e como tal virava-se-lhe as costas. No entanto, mesmo que lhe volte 

as costas o ilhéu vive no meio do mar e este influencia-o de modos que nem imagina. De facto, há em 

determinadas ilhas e em determinadas pessoas uma maneira de estar que reflecte o mar: “parece até que o 

ritmo cadenciado das ondas e das marés lhe regula os passos e os gestos graves, lhe dá o tom à fala, 

arrastada e cantada, lhe enruga o semblante e lhe afina a vista.”
87

 Estes aspectos são mais visíveis no Pico, 

a ilha onde a relação do homem com o mar sempre foi maior. “No Pico, talvez pela menor fertilidade do 
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terreno em grande parte coberto de lava (mistérios) e insusceptível de cultura, pela dificuldade de 

comunicações terrestres entre alguns povoados e pelas estreitas relações comerciais com o Faial, que 

obrigam a viagens diárias entre as duas ilhas, a atenção do homem voltou-se para o mar. O picoense é o 

melhor e mais arrojado pescador dos Açores (…).”
88

 As ilhas onde a influência do mar é maior na vida 

quotidiana das populações são o Faial, Pico, São Jorge, Flores e Corvo e aquelas onde é menor são as mais 

agrícolas: São Miguel, Santa Maria, Terceira e Graciosa.
89

 

    As actividades económicas ligadas ao mar são, actualmente, a pesca de peixe miúdo para abastecimento 

das populações e restaurantes, a pesca de bonito e albacora para abastecimento da indústria conserveira e a 

observação de cetáceos. A caça à baleia, que ocupou uma franja importante da população, mesmo a 

população rural, teve o seu auge nos séculos XIX e XX e finalizou-se em 1984.
90

 “Esta indústria constituiu o 

maior ciclo económico das actividades marítimas dos Açores, e contribuiu, em muito, para o equilíbrio da 

balança de pagamentos do arquipélago. Deu origem a milhares de postos de trabalho, constituindo para 

muitos açorianos um modo de vida, que constituiu um elemento marcante da sua identidade cultural. A 

bravura e a coragem dos açorianos que embarcaram nas barcas baleeiras americanas, ficaram para sempre 

registadas no clássico de literatura mundial, “Moby Dick” de Herman Melville.”
91

 Nesta actividade 

participavam não só os marítimos mas também os agricultores do Pico, Faial, São Jorge e Flores onde se 

localizavam os seus pólos mais activos.
92

Actualmente as vigias da baleia e conhecimento dos antigos 

baleeiros são usados numa actividade que se tem revelado economicamente rentável, a observação de 

cetáceos. Também os botes baleeiros e fábricas transformadoras da baleia têm sido recuperados e usados 

para fins culturais, recreativos e turísticos. 

      Apesar da sua presença constante, não só visual mas também sonora, o mar não se encontra, contudo, 

como motivo principal da cultura popular destas ilhas. Como refere Luís da Silva Ribeiro “não é só no 

cancioneiro que se nota uma influência marítima bastante inferior à que seria lícito presumir. Em toda a arte 

popular essa influência é insignificante”.
93

 Assim, “na poesia e na linguagem populares só a terra nos 

aparece mais em evidência”
94

 em contrate com as formas culturais mais eruditas onde se referem com 

frequência os belos pores-do-sol marítimos, a inconstância do mar, a relação entre as nuvens, o mar e a luz 

e a oposição entre a espuma branca e as rochas negras.
95

 Nas formas eruditas este surge de um modo mais 

frequente porque provavelmente não é encarado como um obstáculo mas sim como um elemento de ligação 

ao exterior, por pessoas com possibilidades de viajar com maior regularidade. A propósito da presença do 

mar no espírito dos açorianos o escritor Vitorino Nemésio escreveu que “a alma do ilhéu exprime-se pelo 

mar. O mar é não só o seu conduto terreal como o seu conduto anímico. As ilhas são o efémero, o 

contingente: só o mar é eterno e necessário. Um mar que, nas suas vagas revoltas é, como o espírito 

humano - dúvida e torvelinho - mas que acaba por ser puro espírito na folha serena e luminosa, apenas 

encrespada pela aragem das ideias,”
96

 o que pode confirmar uma determinada visão mais erudita. 

     Carreiro da Costa afirma que na generalidade as crenças, lendas e superstições açorianas relacionadas 

com o mar são semelhantes às do continente, referenciando contudo uma originalidade: a da crença na 

existência de ilhas novas ou de ilhas encantadas, já referidas.
97

 Este autor afirma que as lendas que surgem 

em todo o arquipélago podem estar relacionadas com a forma como o conjunto das ilhas açorianas foi sendo 
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descoberto, sucessiva e gradualmente, à medida que se avançava para Ocidente.
98

 A existência de 

cartografia que apresentava novas ilhas e a descobertas de ilhas que não constavam de nenhum mapa da 

época - no caso da Graciosa - foi também um factor que levou à persistência do mito.
99

 É possível também 

que este esteja relacionado com a forma como os primeiros povoadores encaravam os fenómenos de 

vulcanismo e suas manifestações associadas, já que a ocorrência de vulcões submarinos que entretanto 

apresentaram uma fase terrestre e voltaram a submergir, próximo das ilhas, são episódios historicamente 

relatados.
100

  

     A diferença nítida em termos geomorfológicos entre ilhas mais antigas como Santa Maria e ilhas mais 

recentes como o Pico poderá também ter conduzido a uma intuição dos processos que levam ao seu 

desaparecimento, fantasma que pairava sobre pessoas intensamente agarradas à terra. Seja qual for o 

motivo, as lendas das ilhas novas e encantadas difundiram-se e encontram-se ainda bem presentes em todo 

o arquipélago. “Ilhas novas e encantadas, habitadas por gentios, mas que não passavam, afinal de miragens, 

em determinados dias quando a atmosfera insular se apresentava em condições de se reflectirem no 

horizonte imagens da própria ilha em que se estava. Por causa dessas misteriosas ilhas se alienaram 

fazendas e se perderam vidas em arriscadas aventuras conforme no-lo atestam muitos e muitos documentos, 

como inclusivamente cartas emanadas do poder real, concedendo prerrogativas especiais a quem tomava de 

sua conta tais expedições.”
101

  

      Para José Manuel Fernandes uma parte da psicologia colectiva açoriana baseia-se num receio colectivo 

latente, motivado pelas hostilidades da natureza - nas suas componentes telúrica e climática - e pelos 

perigos advindos do mar.
102

 Por parte da natureza são referidos os fenómenos de distúrbio mais ou menos 

pontual - as erupções vulcânicas, os tremores de terra, os súbitos vendavais, enxurradas, aluimentos e 

derrocadas - a par da insegurança que as zonas de vegetação natural de maior altitude, as zonas de “ermos” 

e as “serras” causariam no homem isolado no meio do oceano. Por parte do mar são os actos de pirataria e 

de conquista, que motivariam um afastamento e introversão para locais mais seguros para o interior. Estes 

factos, anteriormente “mil vezes ampliados psicologicamente (…) pela condição de isolamento no meio 

insular, pela sua distância em relação “ao mundo conhecido”, pela sua reconhecida pequenez, além da 

escassez de meios próprios de defesa”
103

 ditaram padrões de povoamento e ocupação e uso do solo, 

actividades humanas preferenciais (como a agricultura em detrimento da pesca ou comércio) e mesmo 

padrões de sociabilidade e cultura. Contudo, não é só o receio colectivo que dita o afastamento do mar e a 

intervenção mais intensa na paisagem, nem tão pouco esse é o motivo principal, mas sim a “apetência 

terrestre” de quem se dispõe a desbravar um território novo, a par de um espírito aventureiro assente, 

contudo, em anteriores raízes culturais continentais. 

     Sobre a presença do mar na paisagem e, sobretudo, na vivência quotidiana do açoriano Joaquim Manuel 

Magalhães escreve em 1993 que “Numa ilha, sobretudo em ilhas pequenas, podemos ser dados a querer 

que há sempre uma experiência exacerbada do mar. Mas essa experiência pode ser mais ténue do que 

supôs a nossa imaginação e, nos Açores de hoje, pouco mais vi do que o efeito dos transportes de 

mercadorias entre ilhas, uma pesca ainda demasiado próxima do artesanal e uma presença regular na 

paisagem, como na Holanda dos canais já urbanos e os regos de água. O uso turístico do mar, a existência 

de uma frota mercantil, a relação aventureira, até mesmo uma frota piscatória de vulto, nada disso aparece a 

fazer dele qualquer coisa tão central como é a lavoura, isto é, o pasto para as vacas e a recolha do leite 

                                                      
98

 Idem, ibid. 
99

 VIDAGO, J. - “ A décima ilha: notícia de diversas tentativas para o descobrimento de uma suposta ilha no mar dos Açores”. Horta: 
Emp. Tip. Faialense, 1938. p. 13-18. 
100

 Como é o caso da ilha Sabrina surgida em frente a Ponta Delgada e que aí se manteve três meses até submergir. VIDAGO, J. op. cit. 
p. 12.  
101

 COSTA, C. (1989) op. cit. p. 290. 
102

 FERNANDES, J.M. - “Cidades e casas da macaronésia”. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1996. p. 75. 
103

 Idem, ibid.  



195 

 

(talvez deva exceptuar sem grandes excessos o porto do Faial). Um ou outro dos portos mais pequenos 

ainda ostenta a aparência de algum arsenal marinho, mas é de pouco rebuliço e quase sempre com gente 

presa de uma inércia maior que a das águas mansas. Contam histórias de feitos baleeiros, mas tudo isso já 

lá vai. E o mar pouco mais é senão uma fronteira incómoda, uma espécie de desaire, ficando-lhe por isso 

injustamente reduzido o encanto que, de qualquer lado, parece emprestar aos enredos montanhosos.”
104

 

Esta realidade mudou nos últimos anos, com a observação de cetáceos e a implementação de actividades 

recreativas e turísticas ligadas ao mar. Regista-se também a importância para a mudança de mentalidades o 

trabalho concretizado pela Universidade dos Açores, de investigação mas também de sensibilização 

ambiental.  

 

4.3.2. O açoriano e a sua relação com a paisagem  

 

    A relação da população com a paisagem é aflorada neste ponto por meio da análise de um conjunto de 

perguntas formuladas num inquérito à população residente na ilha do Pico. Este inquérito foi concretizado no 

âmbito do projecto SMARTPARKS. Esta é a designação de um projecto de investigação científica (referência 

FCT: PTDC/AAC-AMB/098786/2008) coordenado pela Universidade dos Açores que visa o desenvolvimento 

conceptual de um sistema de planeamento e gestão para as áreas protegidas de ilhas de pequena 

dimensão.
105

 As questões formuladas recorrendo à utilização de fotografias para apoio ao inquérito são uma 

estratégia utilizada em diversas áreas de conhecimento mas também na arquitectura paisagista.
106

 

     No projecto SMARTPARKS é requerido o envolvimento dos diversos actores intervenientes e da 

população para a prossecução dos seus objectivos. Em alternativa a uma aposta numa estratégia de 

conservação focada apenas na protecção de espécies ou na gestão de habitats pretende-se proceder a uma 

abordagem integrada de todos os elementos contribuindo para o desenvolvimento sustentável das áreas 

protegidas e das ilhas.
107

 O caso de estudo é a ilha do Pico e em Julho de 2011 o trabalho de campo 

concretizado envolveu a realização de inquéritos à população e aos turistas. A partir do convite para integrar 

a equipa do SMARTPARKS surgiu a oportunidade de se introduzirem algumas questões no inquérito à 

população, que pudessem contribuir para esclarecer a relação entre o açoriano e a sua paisagem e a 

percepção que ele tem da mesma.  

     Os inquéritos decorreram entre 22 e 29 de Julho de 2011, período no qual foram inquiridos 302 

residentes. Tendo em conta que os censos de 2001 referem para a ilha do Pico uma população de 14 144 

habitantes, a amostra necessária para um nível de confiança de 90% e para um erro amostral de 5% eram 

266 inquiridos, pelo que se excedeu a amostra mínima. Procurou-se que estes inquéritos abrangessem de 

igual modo a população dos três municípios existentes na ilha, todas as faixas etárias e uma proporção de 

50% entre homens e mulheres. No entanto, o facto de ser concretizado apenas numa ilha poderá condicionar 

algumas respostas a questões efectuadas sobre a paisagem dos Açores de um modo mais geral.  

 

As questões efectuadas foram: 

 

1- O que é para si a paisagem natural dos Açores? (marque uma ou mais respostas ) 

 Pastagens e campos agrícolas com sebes 

 Florestas de criptomeria ou outras árvores de corte 
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 Florestas e matos de laurissilva 

 Outro: qual? 

 

2 - O que é para si a vegetação natural endémica dos Açores? (marque uma ou mais respostas) 

 Campos agrícolas abandonados 

 Matos de faias 

 Florestas e matos de laurissilva 

 Turfeiras 

 Outro: qual? 

 

3 - Na paisagem açoriana qual das seguintes prefere para actividades de recreio e lazer? (marque uma resposta) 

 Paisagem litoral 

 Paisagem do interior da ilha  

 

     As perguntas foram efectuadas com recurso a fotografias de apoio para a identificação das diversas 

hipóteses. No que diz respeito à primeira questão apenas a terceira opção era representativa de uma 

paisagem natural dos Açores, enquanto as duas primeiras diziam respeito a paisagens em que a dimensão 

cultural se encontra bastante expressa, e que são paisagens bastante alteradas pelo homem. Na segunda 

questão apenas a primeira opção não dizia respeito a comunidades de vegetação natural endémica dos 

Açores, as restantes três eram-no efectivamente. Algumas imagens que acompanharam as questões são as 

seguintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Pastagens e campos agrícolas com sebes.                    Figura 22 - Turfeiras. 

 

     Na primeira questão a primeira opção foi referida por 66% dos inquiridos, a segunda por 29% e a terceira 

por 51% dos inquiridos.
108

 No conjunto dos inquiridos que indicaram mais do que uma hipótese a conjugação 

mais frequente foi entre a primeira e a terceira opções, que foi escolhida por 25% dos inquiridos. Verifica-se, 

assim, que cerca de metade dos inquiridos associam uma imagem de florestas e matos de laurissilva com a 

paisagem natural dos Açores, mas que mesmo assim a percentagem que a associa a campos agrícolas 

delimitados por sebes com hortênsias é maior. Verifica-se também que pouco menos de um terço dos 

inquiridos associa uma imagem de matas monoespecíficas de criptoméria à paisagem natural dos Açores.  

    Em relação à segunda questão 81% dos inquiridos identificaram as “florestas e matos de laurissilva” como 

pertencentes à vegetação natural endémica dos Açores, 34% identificaram os “matos de faias” como fazendo 
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parte do conjunto das comunidades endémicas e 17% identificaram as turfeiras. Os campos agrícolas 

abandonados - com canavial, na fotografia - foram associados à vegetação natural endémica por 11% dos 

inquiridos. No que diz respeito às preferências da paisagem do litoral ou do interior da ilha para actividades 

de recreio e lazer, 67% dos inquiridos escolheram a paisagem litoral, enquanto 33% escolheram a paisagem 

do interior da ilha. As questões e a respectiva percentagem de respostas assinalada encontram-se 

sumarizadas no quadro 13. 

 
Quadro 13 - Inquérito à população da ilha do Pico. (questões colocadas, respectivas opções e percentagem de inquiridos que assinalou 

essas opções).  

 

 

     No que diz respeito à primeira questão verifica-se que os inquiridos associam à paisagem natural dos 

Açores imagens que são pertencentes à dimensão cultural da paisagem, como pastagens, campos agrícolas 

e matas de produção. A dificuldade de distinção entre as dimensões natural e cultural da paisagem poderá 

estar relacionada com falta de informação mas também com o entendimento individual da paisagem do 

arquipélago e da ilha do Pico, uma vez que ambas se encontram fortemente interligadas nestas ilhas. 

     Uma parte muito expressiva da população inquirida identifica as florestas e matos da laurissilva como 

comunidades pertencentes à vegetação natural endémica dos Açores, o que revela a sua informação sobre o 

tema. No entanto, essa percentagem desce quando se abordam outras comunidades, como os matos de 

faias e as turfeiras, apesar de ambas as comunidades existirem na ilha do Pico. Também se pode constatar 

que mais de 10% da população considera que campos agrícolas abandonados - na imagem com canas 

(Arundo donax) - fazem parte da vegetação natural endémica.  

     À opção aberta da questão 1 responderam seis pessoas que associaram a paisagem natural dos Açores a 

aspectos como “cedro-do-mato”, “paisagem vulcânica”, “montanha do Pico” e “tranquilidade”. Na questão 2 

duas pessoas aproveitaram a oportunidade para identificar algumas espécies endémicas, nomeadamente 

“Bracel-da-rocha, campainha” e “cedro-do-mato”.  

Questões e  opções 
Percentagem de inquiridos que 

assinalaram a opção (%) 

1- O que é para si a paisagem natural dos Açores?  

 Pastagens e campos agrícolas com sebes 66% 

 Florestas de criptomeria ou outras árvores de corte  29% 

 Florestas e matos de laurissilva 51% 

 Outro: qual? 2% 

2 - O que é para si a vegetação natural endémica dos Açores?  

 Campos agrícolas abandonados 11% 

 Matos de faias 34% 

 Florestas e matos de laurissilva 81% 

 Turfeiras 17% 

 Outro: qual? 0,06% 

3 - Na paisagem açoriana qual das seguintes prefere para 
actividades de recreio e lazer? 

 

 Paisagem litoral 67% 

 Paisagem do interior da ilha  33% 
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     Em relação à terceira questão a figura 23 permite ter uma percepção mais imediata da percentagem de 

pessoas que afirma preferir a paisagem do litoral ou, em alternativa, do interior da ilha para actividades de 

recreio e lazer. Apesar de estes dados se encontrarem concordantes com a maior pressão humana que 

existe no litoral em todas as ilhas, podem também estar influenciados pela própria ilha onde foi efectuado o 

inquérito e pelo peso que cada um dos tipos de paisagem tem nela. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
Figura 23 - Preferências dos inquiridos para actividades de recreio e lazer. (1: paisagem do litoral (67%); 2: paisagem do interior da ilha 

(33%)). 

 

    A resposta a este conjunto de questões permite apontar no sentido da diminuta distinção por parte da 

população entre as dimensões natural e cultural da paisagem, já que os inquiridos apesar de identificarem a 

laurissilva como pertencente à paisagem natural referem, numa maior percentagem, a imagem das 

pastagens como pertencente a essa componente da paisagem. Existe uma clara identificação da laurissilva 

como comunidade de vegetação natural endémica dos Açores mas também se encontra falta de 

conhecimento por parte dos inquiridos de outras comunidades vegetais naturais que não esta, como as 

turfeiras. Estas questões revelam também a maior pressão humana para recreio a que as zonas do litoral se 

encontram sujeitas.
109

 

     Os inquiridores referiram como principal limitação a estas questões a relação imediata que os inquiridos 

faziam entre a paisagem dos Açores e a da ilha do Pico. Assinalou-se, contudo, que alguns inquiridos 

consideraram que a diversidade da paisagem natural dos Açores é mais vasta do que as hipóteses 

apresentadas no inquérito - facto que também constitui um dado importante. 

 

4.4. A percepção da paisagem por parte do turismo 

 

     No Plano de Ordenamento Turístico dos Açores (POTRAA) assume-se como objectivo global o 

“desenvolvimento e afirmação de um sector turístico sustentável, que garanta o desenvolvimento económico, 

a preservação do ambiente natural e humano e que contribua para o ordenamento do território insular e para 

a atenuação das disparidades entre os diversos espaços constitutivos da Região.”
110

 Esse turismo tem sido 

apoiado na fruição da dimensão cultural da paisagem por meio da visão, a que se atribui a categoria de 

turismo de “ver a natureza”.
111

 Contudo, aquilo que se observa e usufrui é, na maioria das situações, uma 

paisagem cultural intensamente transformada pelo homem. Isto porque, apesar de se encontrarem 

identificados dois perfis tipológicos do turista da região - um consumidor de produtos generalistas, 

participante em viagens organizadas, geralmente mais idoso e com níveis educacionais e económicos 
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médios; o outro que pretende uma maior liberdade de escolha e formatação da sua estadia, bastante 

exigente e consumidor de produtos temáticos, e com níveis educacionais e económicos médios/altos
112

 - 

ambos assentam a sua experiencia de visitação na fruição da paisagem. 

     O primeiro tipo de turista identificado percepciona a paisagem por meio do usufruto de vistas panorâmicas 

e visita de museus e centros de interpretação ambiental. O segundo tipo de turista experiencia-a através de 

actividades de fruição directa em trilhos pedestres, percursos de interpretação ambiental e cultural e 

actividades desportivas e náuticas. O primeiro mantém-se geralmente em São Miguel enquanto o segundo se 

aventura nas outras ilhas, especialmente do Grupo Central mas também do Ocidental. Ao primeiro perfil 

estão associadas visões da paisagem mais tradicionais e esta é usufruída de um modo mais passivo, 

enquanto ao segundo está associada uma visão mais próxima do “turismo de natureza”, um turismo activo 

que inclui a experiencia de percorrer as paisagens.
 
 

     O modelo de desenvolvimento turístico adoptado pela região assenta no “crescimento e compromisso”.
113

 

Este modelo assume o turismo como um vector chave da economia regional, mas pretende ser um modelo 

de crescimento regulado, progressivamente ajustado às novas tendências que se verificam ao nível dos 

mercados internacionais, e afastando-se de tendências de massificação.
114

 Assume a necessidade de 

desaceleração dos ritmos de crescimento turístico verificados nos últimos anos e aposta na necessidade de 

diversificação da oferta turística em termos de tipologias de alojamento, nomeadamente as diversas formas 

de turismo em espaço rural, para além da emergência de formas inovadoras e espacialmente bem integradas 

no domínio da hotelaria convencional.
115

 Assume também a importância das ligações aéreas com o exterior e 

das ligações e fluxos entre as diversas ilhas, como factor de coesão e equilíbrio económico e social, 

salvaguardando as questões de escala inter-ilhas.
116

  

     Em termos da relação turística entre ilhas constata-se que existe um posicionamento estratégico central 

de São Miguel e que os centros secundários são a Terceira e o Faial. As ilhas do Pico e São Jorge são 

consideradas periferias de primeira ordem enquanto a Graciosa, as Flores e Santa Maria são consideradas 

periferias de segunda ordem. O Corvo é considerada uma periferia distante.
117

 Se esta estrutura se encontra 

adequada à realidade da escala das ilhas, seu desenvolvimento e acessibilidades associadas, serve 

principalmente o primeiro perfil de turista identificado. Pode não ser, contudo, a mais adequada à nova 

realidade do sector turístico, bastante mais abrangente e complexa, por se encontrar demasiado 

hierarquizada e monodimensional.
118

 Um exemplo é a emergência da centralidade do Pico em relação à 

observação de cetáceos ou à escalada da montanha, mas podem observa-se também novas centralidades 

surgidas nas Flores em relação ao pedestrianismo e mergulho e em São Jorge em relação ao surf. Estas 

centralidades não se encontram isoladas mas sim articuladas em novos sistemas de referência. Assim, a 

diversidade de produtos oferecida por cada ilha reflecte as suas potencialidades e a percepção que os 

turistas têm de cada uma delas.  

     Esses produtos encontram-se listados no quadro seguinte e a sua apresentação é útil para entender a 

paisagem como produto central nesta actividade e a importância que os diversos produtos da paisagem têm 

na identidade local. Uma vez que um dos motivos do turismo pode ser a vontade de apreensão do espírito do 

lugar, esta listagem permite identificar alguns aspectos do carácter da paisagem de cada ilha. 
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Quadro 14 - Principais ofertas de cada ilha em termos de produtos turísticos. (Adaptado de SRE, DRT - “Plano de ordenamento turístico 
da Região Autónoma dos Açores (POTRAA): relatório -  volume I: estratégia e programa de intervenção”. Ponta Delgada: Secretaria 
Regional da Economia / Direcção Regional do Turismo/ Consórcio GEOIDEIA/IESE/PLURAL. Março, 2007. p. 28). A negrito estão os 
três produtos com maior relevância em cada ilha, na óptica desta investigação. 

 

     Actualmente verifica-se uma crescente tendência para a multiplicação de actividades e descentralização 

do turismo, privilegiando-se a fruição da paisagem e não apenas a sua observação. Isto porque está a 

ocorrer uma mudança de paradigma no modo como a procura turística ocorre na região, de um modelo 

centralizado e hierárquico para outro descentralizado e apoiado nas valências de cada ilha. Assim, se o 

turismo de São Miguel é ainda centrado na observação da paisagem o das restantes ilhas, apesar de manter 

essa valência vocaciona-se mais para a sua fruição com especial incidência no Pico (observação de 

cetáceos e escalada da montanha), Faial (náutica de recreio, observação de cetáceos e mergulho) nas 

Flores (pedestrianismo e mergulho) e em São Jorge (surf e outros desportos radicais).
119

 O pedestrianismo é 

uma actividade desenvolvida em todo o arquipélago, existem actualmente trilhos pedestres em todas as 

ilhas. A questão das acessibilidades, tanto inter-ilhas como para o exterior do arquipélago é, no entanto, um 

factor limitante para que cada ilha possa assumir a sua identidade turística própria. 

 

4.5. A relação com o exterior: a emigração 

 

     A colonização dos Açores foi concretizada por gente que abandonou uma determinada vivência na 

procura de um espaço seu, e que para isso teve de se desenraizar dos lugares de origem, a maioria das 

vezes motivada pela necessidade e algumas vezes mesmo forçada - como é o caso dos escravos ou 

emigrantes forçados - mas também por um espírito de aventura, a que não era alheia a mistificação dos 
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Ilhas Oferta/produtos 

Santa Maria - Zonas balneares; repouso; oferta cultural; património edificado; pedestrianismo; vivência 

agrícola; vinha. 
 

São Miguel - Observação da paisagem (diversidade de formas vulcânicas); lagoas; património edificado, 
museus e manifestações culturais; termalismo; gastronomia; Eventos religiosos (Senhor Santo 
Cristo dos Milagres); náutica de recreio; zonas balneares; surf; mergulho; desportos radicais; 
golfe; pedestrianismo. 

 

Terceira - Património edificado, museus e manifestações culturais; oferta cultural e recreativa; 
repouso; zonas balneares; golfe; gastronomia; eventos religiosos (Espírito Santo); vulcanismo e 

grutas; pedestrianismo; vinha; touradas. 
 

Graciosa - Património edificado e manifestações culturais; repouso; vulcanismo e grutas; zonas balneares; 
vinha; mergulho; termalismo; pedestrianismo. 

 

São Jorge - Queijo; fajãs; surf; desportos radicais; eventos religiosos (Espírito Santo); pedestrianismo. 

 

Faial - Náutica de recreio; baleia; mergulho; outros desportos náuticos; zonas balneares; observação 

da paisagem (diversidade de formas vulcânicas); vulcanismo; pedestrianismo. 
 

Pico - Montanha; baleia; vinha / vinho; observação da paisagem (diversidade de formas vulcânicas); 
vulcanismo e grutas; queijo; património edificado e manifestações culturais; eventos religiosos 
(Espírito Santo); pedestrianismo. 

 

Flores  - Observação da paisagem (diversidade de formas vulcânicas); lagoas; pedestrianismo; 
património edificado; zonas balneares; mergulho; repouso. 

 

Corvo Património edificado; vivência da comunidade; repouso; zonas balneares; mergulho. 
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espaços insulares. Para uma grande parte da população chegada de novo às ilhas, o desenraizamento dos 

lugares de origem foi substituído por um progressivo enraizamento local. No entanto nem sempre isso 

acontecia e o isolamento insular e as dificuldades de adaptação ao meio poderão ter motivado os fenómenos 

de emigração que, desde os séculos XV e XVI, se encontravam tenuemente patentes, para se instalarem na 

realidade das ilhas como parte da sua vivência social principalmente a partir do século XVII.
120

     

     Os cataclismos e fomes que periodicamente assolavam as ilhas eram muitas vezes o mote para a saída. 

Outras vezes era a própria pressão demográfica sobre um território confinado e desigualmente distribuído em 

termos de regime de propriedade. Além disso, o estabelecimento de rotas marítimas e as frequentes trocas 

comerciais que, no século XV e XVI, tinham como paragem de regresso este arquipélago, permitiam o 

deslocamento facilitado de pessoas e bens. No século XVIII o destino preferencial é o Brasil, no século XIX a 

este destino junta-se o Havai e no século XX os destinos principais são os Estados Unidos da América, mas 

também o Canadá.
121

 O maior surto de emigração concretiza-se no século XX, entre 1882 e 1990 emigram, 

segundo os números oficiais, 373 557 pessoas - sendo que mais de 226 mil provém do distrito de Ponta 

Delgada, cerca de 90 mil do distrito de Angra e mais 56 mil vêem do distrito da Horta.
122

 Estes números 

estão, no entanto, de acordo com a diversidade demográfica das ilhas, uma vez que São Miguel concentra 

actualmente mais de 50% dos habitantes das ilhas.
123

 

     A emigração para os EUA relacionou-se, numa fase inicial, com a busca do El Dorado californiano, mas 

no século XX é já o trabalho nas zonas industrializadas dos estados de Rhode Island e Massachusetts que 

motiva os açorianos que não têm ocupação nos Açores.
124

 A forte relação emocional com os lugares de raiz 

conduziu muitas vezes a que os emigrantes recriassem nas terras de adopção alguns dos aspectos culturais 

das ilhas, como as festividades religiosas do Espírito Santo e alguns dos momentos recreativos insulares. 

Desta miscigenação resulta uma maior riqueza cultural para todos e uma forte expressão além-fronteiras de 

características particulares destas ilhas Atlânticas, que conduzem inclusivamente a que os EUA sejam 

considerados a décima ilha. Assim, paradoxalmente, apesar relativamente avesso às coisas do mar o 

açoriano emigrado mantém-se como ponte de ligação ambulante de uma rota marítima que liga a Europa (de 

onde provém a sua cultura) à nação Americana, “horizonte de esperanças, de expectativas e utopias”.
125

  

     Esta propensão para as viagens não é, contudo, exclusiva dos açorianos, mas faz parte de uma estratégia 

de comunicação que frequentemente se encontra em territórios insulares isolados. De facto, pequenas 

comunidades como as existentes em determinadas ilhas e lugares dos Açores não poderiam ter evoluído ao 

longo dos tempos sem uma frequente interacção com o exterior, que lhes proporcionava não só bens 

materiais mas uma contínua troca de ideias e informação necessária à evolução dos modos de fazer - e 

nesse aspecto os emigrantes e viajantes desempenham um papel fundamental. Para José Manuel 

Fernandes “o emigrante insular é a figura simbólica e emergente deste factor colectivo [a insularidade]: ele, 

quase tão antigo como o povoamento dos arquipélagos, alternado períodos de permanência no exterior com 

estadas nas ilhas, universaliza a sua experiência sem contudo perder a ligação profunda com a origem e o 

contexto da tradição insular.”
126

 Ele encarna paradoxalmente as próprias características do povo português 

quando decidiu povoar os Açores, no dizer de Orlando Ribeiro “como que um desejo de se fixar numa terra, 
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por mais dura, por mais hostil, por mais difícil que seja (…) um gosto de navegar, de descobrir, de ocupar, 

mal explicado e que permanece uma das incógnitas da história do mundo” 
127

 e que conduz a que Portugal 

se esteja sempre a realizar fora de si próprio.
128

 

     A emigração caracterizou e caracteriza o quotidiano e a paisagem das ilhas, por via das influências dos 

países de acolhimento especialmente dos Estados Unidos e Canadá.
129

 As repercussões na paisagem 

relacionam-se, por um lado, com as tipologias, métodos construtivos e decoração das habitações dos 

emigrantes que retornam às suas terras, e por outro com o esvaziamento populacional e o envelhecimento 

de algumas ilhas. Gilberta Rocha refere que “o fenómeno migratório e nomeadamente a emigração que há 

muitos anos se processa no arquipélago - adquire ao longo dos séculos uma permanência relevante, que 

pensamos por vezes ser mais significativa na evolução da população do que as variáveis responsáveis pelo 

movimento natural, ou seja, a natalidade e a mortalidade. Neste contexto a emigração surge como elemento 

primordial (…)”
130

 da paisagem dos Açores, mesmo ainda hoje, ainda que actualmente o perfil do emigrante 

se tenha alterado. A partir da primeira década do século XXI a emigração deixa de ser tão patente, apesar de 

se continuar a verificar especialmente ao nível das camadas mais jovens e qualificadas que nem sempre 

encontram saídas profissionais nas ilhas.   

     São as ilhas maiores e mais densamente povoadas que registam, progressivamente, uma maior 

concentração populacional mas também uma maior taxa de emigração. São Miguel apesar de ter a maior 

população e a população mais jovem do arquipélago tem também a maior taxa de emigração. No entanto, as 

ilhas mais pequenas ou menos densamente povoadas perderam também habitantes a um ritmo mais intenso, 

durante o século XX.
131

 As ilhas do Pico, Graciosa, Flores e Corvo, as ilhas onde a emigração foi a mais 

elevada entre 1960-80, têm uma população envelhecida.
132

 Actualmente um outro padrão se começa a 

verificar, não já o da emigração mas sim o da imigração, por parte por um lado de europeus provenientes da 

União Europeia (principalmente alemães, suecos e italianos) por vezes de idade mais avançada e por outro 

de imigrantes do Leste da Europa (especialmente Ucrânia), Cabo Verde, Brasil e China, China que, tal como 

os açorianos fizeram ao longo de tantos séculos, chegam ao arquipélago em busca de melhores condições 

de trabalho e de vida.
133

 

     É hoje possível constatar que existe uma cultura da viagem e da emigração que faz parte do fundo 

cultural dos açorianos. Estes convivem ainda hoje intensamente, não só com a sua própria partida e 

chegada, como também com a partida e chegada de uma vasta diversidade de indivíduos com os objectivos 

mais diversos: turismo, comércio, imigração. Assim, aos açorianos sempre coube conviver com a presença 

de uma diversidade multicultural que aliás faz parte do seu fundo genético. De facto, e como refere Eduardo 

Brito Henriques “por razões de escala, por motivos que se prendem com a escassez dos recursos e com a 

pequenez dos mercados locais (poucos capitais, pouca mão-de-obra, poucos consumidores) as ilhas são em 

regra incapazes de assegurar uma oferta local de bens e serviços em quantidade e qualidade suficientes 

para suprir as necessidades internas. (…) As sociedades insulanas sabem que necessitam do que vem de 

“fora” para sobreviverem, e isso, em vez de ensimesmamento, pode conformar precisamente o contrário, 

uma espécie de predisposição para o cosmopolitismo (…). Nas ilhas que pela sua posição geográfica e 

forma da costa puderam desenvolver uma maior focalidade, essa predisposição é amplamente potenciada, e 

podem então gerar-se nelas focos de vida urbana interessantes.”
134

 A abertura para o exterior da economia e 
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a ampla diversidade de proveniências conduz a uma riqueza cultural que se soube manter ao longo dos 

tempos. Estas ilhas “não revelam nas suas paisagens as marcas de fixidez próprias dos lugares ermos; o 

que por toda a parte predomina são, em vez disso, as paisagens que se percebe serem obra humana 

recente, feitas de um trabalho de “colagem” de elementos trazidos de muitas procedências, e sempre num 

estado de permanente devir.”
135

 Esse devir expressa-se de modo particularmente claro na paisagem das 

ilhas e no seu carácter. 
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5. A paisagem unificada 

    Na presente fase de investigação surge a seguinte questão fundamental: em que consiste o carácter da 

paisagem dos Açores? As abordagens paramétrica, paisagista e fenomenológica permitem a obtenção de 

dados para uma articulação na síntese holística - objecto deste capítulo - que pretende fornecer essa 

resposta. As metodologias paramétrica e paisagista fornecem a informação que constitui a estrutura base da 

síntese. A abordagem fenomenológica permite, por um lado, confirmar os dados provenientes das anteriores, 

e por outro integrar outros provenientes da experiência do lugar. Esta última informação é mais difícil de 

identificar através das metodologias paramétricas e paisagísticas.  

     No ponto 5.1. procede-se à síntese do carácter da paisagem açoriana. São apresentados os principais 

dados provenientes da abordagem paramétrica (5.1.1.), da abordagem paisagista (5.1.2) e da abordagem 

fenomenológica (5.1.3.). No que diz respeito aos dados provenientes da abordagem paramétrica segue-se o 

esquema anteriormente utilizado de distinguir as diversas componentes telúrica, climática, biótica e antrópica. 

As conclusões provenientes das abordagens paisagista e fenomenológica são também referidas. A fase 

crítica neste tipo de estudos é a dificuldade de identificação daquilo que constitui o carácter da paisagem e 

do modo como os diversos elementos se conjugam para formar um carácter da paisagem reconhecível e 

consistente - o que é importante e porquê?
1
 Esta fase corresponde, na apresente investigação, à síntese 

holística, que possibilita a determinação dos pontos-chave e propriedades fundamentais do carácter da 

paisagem (5.2.). Nesta incluem-se aspectos diversos da paisagem aparentemente contraditórios (como por 

exemplo a presença de vegetação endémica e o uso agrícola dominante da pastagem) sem se proceder a 

uma avaliação. Os critérios de escolha dos pontos-chave são a relevância com que cada um deles surgiu nas 

diversas abordagens efectuadas à paisagem (capítulos 2,3 e 4). Estes pontos-chave são expressos na figura 

33 e a sua justificação é apresentada por meio de quadros em 5.1. De facto, cada um dos pontos-chave 

corresponde a uma das entradas das tabelas apresentadas em 5.1., pelo que a justificação da escolha 

destes pontos-chave reside na importância com que os aspectos tidos em conta foram surgindo ao longo da 

investigação, nos capítulos 2,3,e 4. As propriedades fundamentais são expressas seguidamente à figura 33 e 

aplicam-se a todo o arquipélago enquanto os pontos-chave podem ou não ocorrer, em cada uma das 

situações de paisagem específicas, conforme se constata nos capítulos 6 e 7.  

   A fase posterior à síntese holística - que na presente investigação toma o nome de “paisagem unificada” - 

consiste numa avaliação da paisagem do arquipélago tendo por base o seu carácter, onde se procede a uma 

aproximação ao seu valor natural, cultural e sensorial (5.3.) Seguidamente procede-se à identificação das 

ameaças ao carácter da paisagem (5.4.) e das potencialidades da paisagem açoriana (5.5.). A síntese 

holística pretende servir de suporte às fases posteriores da investigação, em que se abordam as áreas 

protegidas e o caso de estudo à escala do lugar. 

 

5.1. Síntese do carácter da paisagem açoriana 

 

    O pressuposto que a paisagem dos Açores tem um carácter particular identificável, que é singular para 

este arquipélago e se reflecte em cada uma das ilhas assenta na presença de uma identidade própria e na 

singularidade deste grupo de ilhas face aos restantes grupos pertencentes a esta região do Atlântico. A 

distinção dos Açores relativamente aos outros arquipélagos da Macaronésia reside na sua localização central 

atlântica e de latitudes mais elevadas, e no clima.  

     As diferenças climáticas determinam o surgimento de uma flora de cariz atlântico e uma ocupação e uso 

do solo de características mais oceânicas nos Açores, e explicam as diferenças entre este arquipélago e a 
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 HUGHES, R.; BUCHAN, N. - “The Landscape character assessment of Scotland” in USHER, M. (edited) - “Landscape  character: 

perspectives on management and change”. Edinburgh: The Stationery Office, 1999. p.1, p.5. 
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Madeira, Canárias e Cabo Verde.
2
 Apesar de existir uma matriz vulcânica e um fundo ecológico e 

geobotânico comum, na prática as diferenças evidenciam-se mais do que as semelhanças, especialmente se 

tivermos em conta os arquipélagos mais distantes, Açores e Cabo Verde. Assim, como refere Orlando 

Ribeiro quanto a este conjunto de arquipélagos “alguns traços comuns da sua geografia não bastam para dar 

a este vasto mundo insular uma unidade aparente.”
3
 Nota-se “apenas um ar de família a que o destino 

histórico e as paisagens rurais introduzidas pelo homem vincaram a expressão.”
4
 Nesse destino histórico a 

sua função como pontes de ligação entre a Europa e a América do Norte mas também entre a Europa e a 

região dos Trópicos é crucial.
5
 Foi também o Novo Mundo que sustentou o comércio, que foi um impulso 

definidor dos diferentes ritmos de desenvolvimento económico e social de cada um dos arquipélagos e ilhas, 

em função das centralidades definidas e das periferias emergentes e, por isso, dos fluxos de circulação 

estabelecidos por mar. Uma visão mais abrangente do mundo, e de certo modo já globalizada, é responsável 

pelo desenvolvimento das ilhas da Macaronésia logo desde o século XV, mas paradoxalmente em cada um 

dos arquipélagos permitiu a persistência de modos de ser, de culturas e paisagens singulares porque 

isoladas.  

     Também Jorge Gaspar refere que “ para um observador externo, o traço mais notável, quando se procura 

uma apreciação de conjunto sobre os Açores, é decerto a identidade, que permite classificar uma imagem 

como fazendo parte da paisagem açoriana”, apesar da grande diversidade que as nove ilhas oferecem, tanto 

no aspecto físico como no aspecto humano.
6
 Para este autor aspectos como o relevo de origem vulcânica, o 

clima oceânico, a marcada insularidade e as experiências migratórias, assim como os destinos de emigração 

a ela associados, são simultaneamente marcas da identidade e da diversidade das ilhas açorianas.
7
 Os 

dados que permitem uma definição do carácter da sua paisagem dos Açores são apresentados de seguida.  

 

5.1.1. Dados provenientes da abordagem paramétrica  

          Uma particularidade associada aos territórios insulares consiste na necessidade de se ter em conta o 

arquipélago mas também as características particulares de cada ilha e as relações entre elas. Isto porque se 

os elementos naturais moldam a paisagem como um todo, por vezes sem diferenças acentuadas entre ilhas, 

esta é também o produto de uma história particular que se expressa tanto nas componentes telúricas como 

nas antrópicas e mesmo nas bióticas, por meio da extinção de espécies e diminuição da sua área devido à 

ocupação humana. Assim, para além de dados relativos ao arquipélago na sua globalidade são apontados 

aspectos que permitem estabelecer relações de semelhança e diferença entre as diversas ilhas. Estas 

relações são expressas por meio de quadros e figuras.  

 

Componentes telúricas  

 

     A localização dos Açores, única nesta zona do oceano Atlântico, está directamente relacionada com a sua 

origem. Isto porque - apesar de todas as incógnitas que ainda pairam sobre a sua génese - se crê que este 

conjunto de ilhas pode ter tido uma origem telúrica diferente dos restantes arquipélagos da Macaronésia, 

apesar de todos serem de origem vulcânica. Esta origem poderá estar relacionada com a evolução e 

movimentação de três placas tectónicas, as placas Euroasiática, Americana e Africana. A pequena placa 

                                                      
2
 Orlando Ribeiro afirma que em 25º de variação de latitude -que é a diferença de latitude entre os Açores e Cabo Verde - não é possível 

encontrar uma unidade climática e que é essa diferença que explica a diversidade de paisagens entre os diversos grupos de ilhas. 
RIBEIRO, O. - “As ilhas Atlântidas”. Separata de Naturalia vol. IV, fasc. III (1954) p. 2. 
3
 Idem, ibid. 

4
 Idem, p. 7. 

5
 Idem, p. 9. 

6
 GASPAR, Jorge - “As regiões portuguesas”. Lisboa: Ministério do Planeamento e da Administração do Território, Secretaria de Estado 

do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, 1993. p. 217. 
7
 Idem, ibid.  
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onde se situa a maior parte das ilhas açorianas poderá funcionar como um semi-espaço elástico ou uma 

fronteira difusa, e o ponto de junção tripla tem dimensões e comportamentos ainda mal conhecidos mas 

poderá influir directamente nas perturbações tectónicas e vulcânicas do arquipélago. Assim, a localização 

central no oceano é reforçada ao nível tectónico. Este é o arquipélago mais jovem da Macaronésia, nele os 

processos de construção da paisagem vulcânica ainda se encontram muito patentes. Os sismos, vulcões e 

fenómenos de vulcanismo secundário que deram origem às ilhas e as modelaram ao longo de episódios 

sucessivos de actividade influenciam a forma da paisagem e o modo do açoriano se relacionar com ela. Os 

fenómenos de vulcanismo secundários como campos fumarólicos e nascentes de água quente são 

elementos diferenciadores de determinadas paisagens e ilhas, ocorrendo com maior intensidade em São 

Miguel e na Terceira. 

     As ilhas surgiram num intervalo de tempo entre os 8.12 milhões de anos e os 250 mil anos, mas esse 

intervalo é suficiente para ditar diferenças notórias em termos geomorfológicos, de produtos vulcânicos e de 

evolução da paisagem. Existem duas ilhas que se distinguem claramente pela sua idade geológica: o Pico 

por ser muito mais recente (250 mil anos) e Santa Maria por ser mais antiga (8.12 milhões de anos) que as 

restantes. Olhando para a montanha do Pico é possível reconhecer fases anteriores de evolução de outras 

ilhas como o Faial e Corvo.
8
 É possível também reconhecer outras paisagens vulcânicas da Macaronésia 

como as existentes nas Canárias e em Cabo Verde. O Pico é uma ilha muito jovem que se encontra ainda 

numa fase construtiva, e cujo estratovulcão poderá vir a crescer mais em altura.
9
 Devido à natureza dos 

materiais presentes a erosão é muito activa mas, apesar disso, as formas de relevo originais ainda se 

mantém com alguma clareza e a formação de solo é relativamente incipiente, factos que atestam a juventude 

da paisagem.  

     Santa Maria é a expressão do que poderá surgir nas outras ilhas numa fase mais avançada, de 

maturidade ou envelhecimento do relevo. Aqui, a erosão tem um papel preponderante na forma da paisagem, 

com zonas muito aplanadas e grandes abatimentos de relevo em direcção ao mar que conformam extensas 

baías. A ocorrência de rochas sedimentares e fosseis marinhos é também uma prova do grande intervalo de 

tempo decorrido desde a sua formação, pelo menos em relação às restantes ilhas. Esta paisagem mais 

madura tem contudo as suas vantagens, como é o caso da formação de aquíferos que permitem a existência 

de cursos de água de regime semi-permanente, a existência de solos bastante evoluídos e matérias-primas 

como o barro. Para além da idade geológica de cada ilha é importante ter em atenção, para a leitura da 

paisagem, a idade do último episódio vulcânico de grandes dimensões, porque são esses acontecimentos 

que frequentemente determinam extinções e posteriores colonizações, a partir das ilhas mais próximas, e o 

recobrimento de formas de relevo anteriores.  

     O momento inicial da formação de cada uma das ilhas correspondeu a um conjunto de episódios 

vulcânicos submarinos, que por se irem adensando e intensificando concorreram para o surgimento de 

fenómenos subaéreos posteriores. Cada ilha tem uma história geomorfológica própria, mas existem 

fenómenos comuns em várias ilhas - como a ocorrência de tipos específicos de vulcões - e outros que 

diferenciam umas ilhas de outras. A erosão é muito importante para a modelação da paisagem em ilhas onde 

a pluviosidade e os ventos têm tendência a ser bastante intensos e onde ocorrem com alguma frequência 

episódios climáticos extremos. A geomorfologia destas ilhas é bastante diversificada e decorre da base 

                                                      
8
 O Faial e o Corvo eram ilhas eram bastante mais altas, cujos vulcões principais tiveram fases explosivas que originaram as respectivas 

caldeiras e respectivo abatimento. No entanto, apesar destes episódios explosivos, a erosão também teve um papel a desempenhar na 
diminuição da sua altura. A Caldeira do Faial apresenta actualmente 1043 metros, mas deverá ter alcançado 1300-1400 metros após o 
colapso. FORJAZ, V. H. - “Ilha do Faial: Aspectos geológicos e riscos associados” in OLIVEIRA, C..; COSTA, A.; NUNES, J.C. (eds.) - 
“Sismo de 1998: Açores. Uma década depois.” Horta, Açores: Governo dos Açores/SPRHI, S.A., 2008. p. 189. O ponto mais alto do 
Corvo tem 718 metros, mas antes do colapso do vulcão e formação do Caldeirão este deveria ser da ordem dos 900-1000 metros. 
FRANÇA, Z. et al, - “Geologia dos Açores: uma perspectiva actual”. “Açoreana: revista de estudos açoreanos”. Ponta Delgada: 
Sociedade Afonso Chaves. Vol. X. Fasc. I. (Dezembro 2003). p.93.  
9
 FRANÇA, Z. - “A ilha do Pico: geologia, sismicidade, vulcanismo e perigosidade associada” ”. in OLIVEIRA, C.S.; COSTA, A.; NUNES, 

J.C. (eds.)  - “Sismo de 1998: Açores. Uma década depois.” Horta, Açores: Governo dos Açores/SPRHI, S.A., 2008. p. 209. 
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geológica, da acção erosiva e constante do mar mas também, em grande medida, da interacção das 

componentes telúricas com as climáticas. Em relação às componentes telúricas da paisagem é possível 

estabelecer algumas relações entre as diversas ilhas, que se apresentam no quadro e figuras seguintes. 

Para além das relações, existem algumas que individualizam, de entre estas destacam-se:  

 São Miguel, pela diversidade de manifestações vulcânicas e escala e complexidade da paisagem;  

 O Pico, pela altitude atingida na sua montanha;  

 Santa Maria pelas formas de erosão e sedimentação associadas à sua maior idade; 

 São Jorge, por apresentar uma forma comprida e estreita completamente distinta de todas as outras; 

 O Corvo pela sua reduzida dimensão.  

 O Faial por apresentar todos os tipos de vulcanismo de grande escala estudados (um estratovulcão, um 

vulcão em escudo, vulcanismo de tipo fissural mais antigo e recente, e um graben) constituindo por isso 

um exemplo, em termos concretos, das diversas potencialidades telúricas dos Açores.  

 Santa Maria e Flores distinguem-se não por uma causa específica, mas sim pelo conjunto, pelas 

características singulares presentes em termos geológicos e geomorfológicos anteriormente descritas. 

 

Quadro 15 - Relações de semelhança entre as diversas das ilhas quanto à geomorfologia. 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relações entre 

ilhas 
Justificação 

São Miguel e Flores 

(ligação 1 da figura 

correspondente) 

Presença de um considerável número de lagoas e de cursos de água de 

regime permanente com caudal abundante, o que confere um grande 

dinamismo e diversidade à paisagem.  

Flores e São Jorge 

(ligação 2) 

Presença de zonas de planalto em altitude e de fajãs, que são elementos da 

paisagem muito marcantes. 

São Jorge e Pico 

(ligação 3) 

Presença de zonas de planalto em altitude alongadas e estreitas devidas a 

um vulcanismo de tipo fissural. 

Faial e Corvo  

(ligação 4) 

Estratovulcão central dominante em relação à paisagem.  

Santa Maria e 

Graciosa 

(ligação 5) 

Menor altitude o que tem implicações climáticas, como uma maior secura, 

que por sua vez volta a ter implicações na formação de solos (barros 

vermelhos). Ambas têm duas regiões diferenciadas, uma plana e outra mais 

acidentada.  

Terceira e Graciosa 

(ligação 6) 

Formas de relevo suaves e bem delimitadas, com um estratovulcão em 

posição lateral que confere uma maior altitude à ilha e zonas de relevo 

moderadamente movimentado ou mais plano.  

Santa Maria e Flores 

(ligação 7) 

Presença de formas de relevo decorrentes da erosão. Em Santa Maria 

devido à idade e nas Flores devido às condições climáticas. 
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Figura 24 - Tradução em termos espaciais das semelhanças geomorfológicas entre as diversas ilhas. (Os números correspondem às 
entradas do quadro 15).  

 

     Estas relações, traduzidas em termos descritivos e gráficos, permitem evidenciar a diversidade 

geomorfológica presente nas ilhas. Os produtos vulcânicos são basaltos e solos (frequentemente 

andossolos) provenientes da alteração de cinzas, com uma grande capacidade de retenção de água, 

profundos e produtivos mas também muitos susceptíveis à erosão. A erosão hídrica dita a fisiografia das 

ilhas e em conjunto com a erosão eólica é responsável por formas de relevo particulares que se encontram 

em diversos locais das ilhas. A erosão das arribas litorais permite o surgimento de falésias de grande 

dimensão e fajãs detríticas, locais preferenciais de instalação do povoamento em ilhas com escassez de 

zonas de maior conforto bioclimático.  

     Nas zonas de maior altitude as formas de relevo vulcânicas estão muitas vezes dissimuladas pela 

vegetação, mas as de maior dimensão como picos e serras, lagoas e caldeiras são estruturantes da 

paisagem. Nas zonas costeiras é o modo de encontro entre a terra e o mar que confere particularidade às 

diversas paisagens, aqui os seus produtos, como escoadas lávicas, grandes blocos basálticos ou praias de 

areia negra ou calhaus rolados são mais impressivos porque visíveis. Toda esta diversidade permite 

distinguir ilhas e unidades de paisagem mas paradoxalmente também lhes confere homogeneidade, 

verificando-se uma continuidade na diversidade que une todo o arquipélago. Os principais aspectos 

relacionados com as componentes telúricas e que contribuem para o carácter da paisagem do arquipélago 

são sintetizados no quadro 16.  
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 Quadro 16 - Pontos-chave do carácter da paisagem relacionados com as componentes telúricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes climáticas  

 

     O anticiclone dos Açores, o principal centro de altas pressões desta zona do oceano, influencia tanto as 

condições atmosféricas nestas ilhas como as de toda a bacia do Atlântico Norte, conferindo condições de 

amenidade a parte do continente Norte-Americano e ao Europeu. O arquipélago encontra-se numa posição 

em que é influenciado por este centro de altas pressões e por diversos outros aspectos da dinâmica 

atmosférica, como a superfície frontal polar do Atlântico que dá origem às depressões e superfícies frontais 

que o atingem com regularidade especialmente no Inverno, ou como as massas de ar quente e húmido 

provenientes de zonas tropicais mais a sul. Para além das características de cada uma das massas de ar é 

também a interacção entre elas que conduz à grande variabilidade de hipóteses e à diversidade de estados 

do tempo característica dos Açores. A corrente do Golfo é responsável pela presença de condições de 

estabilidade em termos de temperaturas e humidade, determinando um clima mesotérmico com 

características oceânicas, húmido e chuvoso. 

     O comportamento dos elementos climáticos é o esperado para esta zona do Atlântico e não varia muito de 

ilha para ilha, no entanto a precipitação ao nível do mar e a velocidade do vento aumentam de Este para 

Oeste. Apesar desta relativa homogeneidade climática existem situações diversificadas entre ilhas e no 

interior de cada ilha, decorrentes das diferenças de altitude e geomorfologia. A importância da água e 

Grandes 

formas de 

relevo 

Cones vulcânicos, caldeiras, lagoas, picos montanhosos e pontas costeiras. A 

zona costeira de baixa altitude é mais atractiva para a fixação da população mas 

são as grandes formas de relevo, que surgem geralmente em posição mais 

interiorizada, que ajudam a definir o carácter da paisagem de cada ilha. Esta 

leitura das grandes formas de relevo é patente em todas as ilhas.  

Geomorfologia 

A outras escalas de abordagem as formas de relevo são igualmente importantes 

para definir a paisagem, neste arquipélago. A geomorfologia específica de cada 

ilha ajuda a definir o carácter da sua paisagem.  

Produtos 

vulcânicos  

Rochas de basalto e solos vulcânicos. Na orla costeira são frequentes zonas de 

escoadas lávicas recentes, praias de areia negra ou calhaus rolados na base de 

arribas. Na linha de costa os produtos vulcânicos são mais significativos na 

identidade da paisagem do que no interior, uma vez que são mais visíveis. A 

diversidade de produtos vulcânicos e a sua proveniência comum contribuem 

para o carácter desta paisagem. 

Vulcanismo 

secundário 

Fumarolas, nascentes de água quente e/ou termal distinguem algumas ilhas 

(principalmente São Miguel e Terceira) e diferenciam este arquipélago de outros 

como por exemplo a Madeira. 

Distúrbios  

O distúrbio é um dos grandes modeladores da paisagem dos Açores tanto 

telúrico (sismos e vulcões) como climático (grandes tempestades). Como 

resultado destes distúrbios a paisagem encontra-se adaptada a mudanças 

rápidas, o que é um aspecto distintivo destas ilhas, especialmente se 

comparados com outros onde a acção telúrica não é tão evidente. 

 

Erosão 

A erosão é muito forte neste arquipélago, especialmente a que se encontra 

relacionada com os distúrbios e com a elevada precipitação. As linhas de água 

são elementos marcantes da paisagem nas ilhas de relevo mais movimentado, 

como São Miguel e Flores. Nas outras são espaços canais importantes mas não 

assumem uma presença global tão significativa. Para além da erosão hídrica 

manifesta-se com intensidade a erosão eólica e a erosão costeira. 
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particularmente da precipitação é crucial para ilhas isoladas como estas, uma vez que é o único imput de 

água doce disponível. Os episódios de chuva intensa e de curta duração são relativamente frequentes e 

podem surgir em qualquer altura do ano, estão associados à passagem de sistemas frontais e podem surgir 

independentemente da altitude. Estas características climáticas providenciam características únicas para a 

vegetação natural endémica e nativa e funcionam, em certa medida, como um factor de filtragem do turismo 

de massas. As alterações climáticas poderão conduzir a uma maior frequência de ocorrência de fenómenos 

climáticos extremos, como grandes tempestades, com consequências para funcionamento dos ecossistemas 

e paisagem e para a conservação do solo. 

 

Quadro 17 - Pontos-chave do carácter da paisagem relacionados com as componentes climáticas. 

 

Humidade relativa do 

ar elevada  

Deriva da localização do arquipélago, condições climáticas e formas de 

relevo, e traduz-se não só nas condições atmosféricas mas também 

numa determinada luz e ambiência captada por escritores e outros 

artistas. 

Presença de nuvens, 

nevoeiros e baixo 

valor de insolação 

A presença de uma nebulosidade constante e baixa está relacionada 

com a dinâmica atmosférica e com o relevo de cada ilha. As nuvens 

protegem a vegetação natural laurissilva da radiação excessiva. 

Precipitação elevada 

A água é abundante e sua preservação relaciona-se com o relevo e tipo 

de substrato mas também com os usos do solo e vegetação. A 

vegetação natural arbustiva e arbórea promove a retenção da 

precipitação horizontal e a recarga dos aquíferos.  

Temperatura amena 

Clima temperado quente, secundo a classificação de Köppen. A 

temperatura e humidade não têm grandes amplitudes devido à corrente 

do Golfo. Esta é a zona de latitude mais elevada onde se encontra este 

tipo de clima. 

Vento intenso e 

frequente 

Ventos persistentes e por vezes muito fortes que condicionam o conforto 

bioclimático das ilhas em conjunto com a humidade. Os ventos são um 

importante factor determinante da vegetação natural e do conforto 

bioclimático. 

 

 

 

Componentes bióticas 

     A vegetação natural dos Açores é caracterizada pela sua baixa diversidade em relação aos outros 

arquipélagos da Macaronésia e pela insipiência dos ecossistemas, facto explicado pelo isolamento 

biogeográfico e pela especificidade da sua colonização, ainda não totalmente entendida pelos especialistas. 

Este é um dos arquipélagos oceânicos mais isolados e o modo como plantas, animais e insectos aqui 

chegaram e se articularam para formar ecossistemas viáveis pode ser considerado uma singularidade deste 

grupo de ilhas. Além disso algumas espécies são relíquias da era Terciária, extintas nas zonas de origem, e 

outras formaram-se por adaptação às condições locais e por isso são únicas. Assim, todos os endemismos 

açorianos são bastante importantes, já que “precisamente por serem poucas as espécies que pelos seus 

próprios meios colonizaram as ilhas (…) a perda de qualquer uma delas terá um impacto enorme na 

biodiversidade dos Açores e da Macaronésia.”
10

 Apesar de uma relativa escassez de vegetação natural 

endémica (face à percentagem de solos ocupados com usos do solo agrícolas e outros), a importância das 

                                                      
10

 SILVA, L. et al - “Flora vascular dos Açores: prioridades em conservação”. Ponta Delgada: Amigos dos Açores, CCPA, p.9.  
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manchas de vegetação natural presentes é muito elevada, fato referenciado a nível nacional mas também 

internacional. 

     Segundo Sunding a singularidade da vegetação dos Açores assenta no seu carácter de relíquia Terciária 

e na sua elevada atlanticidade.
11

 De entre os territórios da Macaronésia aquele que mais afastado se 

encontra dos continentes, e numa localização mais a Norte, é o arquipélago dos Açores, daí provem a sua 

atlanticidade. Para além de preservadas das glaciações as ilhas açorianas foram-no também, até há cerca de 

500 anos atrás, das alterações que provém do estabelecimento da civilização humana. Estes dois factores 

conduzem a que, segundo Sjögren, aqui se possa verdadeiramente falar de “vegetação natural”,
12

 ao 

contrário do que se passa nos territórios continentais e mesmo em outras ilhas onde os efeitos das 

alterações do homem na composição da vegetação e na paisagem se fazem sentir há largas centenas ou 

milhares de anos, como é o caso das Canárias.  

    Para além da ausência de presença humana as ilhas açorianas estiveram também preservadas de 

grandes vertebrados, o que lhes conferiu características próprias e singulares, como a presença de diversos 

níveis de vegetação mesmo junto ao solo, permitindo a permanência de delicados equilíbrios ecológicos que, 

em condições de pisoteio, facilmente desapareceriam.
13

 Assim, apesar de integradas na região biogeográfica 

da Macaronésia e de possuírem algumas espécies comuns com os restantes arquipélagos, os Açores 

possuem características de vegetação natural próprias, resultantes dessa estratificação e complexidade e da 

presença de componentes de paisagem distintas em relação aos outros arquipélagos da Macaronésia, como 

é o caso da existência de turfeiras ou do papel que o cedro-do-mato tem na dinâmica dos ecossistemas de 

maior altitude.  

     As turfeiras são essenciais para a preservação dos sistemas ecológicos e da paisagem destas ilhas em 

termos globais, uma vez que têm um papel determinante do ciclo hidrológico, por meio de uma acção activa 

de regulação e tamponização. Permitem também o controlo do escoamento superficial nas linhas de água e 

reduzem a erosão. Para além de conduzirem à diminuição do escoamento superficial também promovem 

uma infiltração gradual de água nos aquíferos e regulam deste modo a quantidade de água disponível no 

subsolo da ilha.
14

 Têm também um importante papel no abastecimento das nascentes e permitem uma 

melhoria na qualidade da água em termos gerais, pela sua acção purificadora.
15

 Pela sua acção no ciclo 

hidrológico assim como pela evapotranspiração real que efectuam as turfeiras são elementos fundamentais 

na regulação das condições microclimáticas das ilhas.
16

 As turfeiras dos Açores são as mais meridionais da 

Europa e as únicas da Macaronésia, são uma expressão da atlanticidade deste arquipélago.
17

 A sua 

relevância na paisagem de maior altitude, importância nos processos de sucessão ecológica e papel crucial 

na preservação do sistema hidrológico e ecológico geral das ilhas conduz a que as turfeiras de Sphagnum 

spp. possam até ser consideradas as comunidades potenciais destas ilhas.
18

   

     As turfeiras e as comunidades florestais de maior altitude distinguem os Açores dos restantes 

arquipélagos da Macaronésia no entanto aquilo que unifica esta região biogeográfica é a presença de 

vegetação laurissilva. Nos Açores surge entre os 400 e os 700 metros de altitude, grosso modo, onde se dá a 

passagem às condições de montanha, mas pode surgir em zonas mais baixas desde que os usos do solo e 

                                                      
11

 SUNDING (1979) cit. por DIAS, E.(1989) op. cit. p. 52.  
12

 SJӦ GREN (1988)  cit. por DIAS, E. (1989) op. cit. p. 52.  
13

 Eduardo Dias, comunicação pessoal.  
14

 DIAS, E. et al - “Biologia e ecologia das florestas das ilhas: Açores” in SILVA, Joaquim Sande (coord.) - “Açores e Madeira: a floresta 
das ilhas” Lisboa: Edição Público, Comunicação social SA e Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 2007(b).p. 65. 
15

 Idem, ibid.  
16

 MENDES, C.; DIAS, E. - “Ecologia e vegetação das turfeiras de Sphagnum sp. da ilha Terceira (Açores).” Angra do Heroísmo: 
Herbário da Universidade dos Açores (AZU), 2001.p.39. 
17

 DIAS, E. - “Vegetação natural dos Açores: ecologia e sintaxonomia das florestas naturais”. Angra do Heroísmo: Universidade dos 
Açores, 1996. Tese de doutoramento. p. 97. 
18

 DIAS, E. (1996)  op. cit. p. 117. 
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as condições climáticas assim o permitam.
19

 O facto de os ecossistemas serem bastante simplificados e de 

prevalecer a reprodução vegetativa com recurso a abertura de clareiras resultantes de distúrbios conduz a 

uma maior fragilidade destes ecossistemas especialmente no que diz respeito ao avanço das invasoras. 

Assim, as poucas manchas de laurissilva em equilíbrio ainda persistentes encontram-se separadas por uma 

matriz de espécies introduzidas e a regeneração natural dificilmente tem condições para se dar. A laurissilva 

húmida não é a única comunidade florestal natural destas ilhas. Eduardo Dias individualiza outras formações 

zonais como a laurissilva hiper-humida, os bosques de azevinho e de cedro com a passagem para as 

condições de montanha e os bosques de faia e a laurissilva mésica em zonas mais baixas. Algumas 

espécies arbóreas estruturantes dos ecossistemas de alta altitude são, para além o cedro (Juniperus 

brevifolia), o azevinho (Ilex perado ssp. azorica); a média altitude podem destacar-se o louro (Laurus azorica) 

e o sanguinho (Frangula azorica) e a baixa altitude a faia (Morella faya) e o pau-branco (Picconia azorica). A 

urze (Erica azorica) distingue-se como espécie colonizadora em todas as altitudes. 
20

 

    A acção frequente de distúrbios sob a forma de sismos (com os consequentes deslizamentos de terra), 

vulcões, ciclones e temporais terá conduzido a que a vegetação adquirisse, como forma de adaptação, 

mecanismos de alternância de formações que se tornaram, com o tempo, os processos ecológicos 

dominantes.
21

 Esses processos podem ainda ser encontrados em campos de lava recentes, em zonas com 

vegetação natural onde se observa o efeito de rajadas de vento ciclónicas e em áreas sujeitas a 

desabamentos, tanto no litoral como no interior. 
22

 Estas últimas são locais preferenciais para a presença de 

espécies de vegetação de estratégia primária, a mais raras porque necessitam de condições muito 

específicas para a sua sobrevivência. A sua conservação depende da presença de habitats específicos de 

pequenas dimensões.  

     A fauna endémica é constituída principalmente por artrópodes e moluscos, alguns altamente dependentes 

das raras manchas de vegetação natural ainda existentes e por isso com algum grau de ameaça. Existem 

também diversas aves endémicas e nativas, e muitas outras que usam o arquipélago como ponto de 

paragem e nidificação. A maior diversidade e riqueza em termos de vegetação natural encontra-se nas zonas 

de maior altitude das ilhas mas também existem espécies endémicas da linha de costa. Em termos da 

conservação da avifauna a zona da linha de costa é especialmente importante. 

     Actualmente grande parte da biodiversidade vegetal dos Açores é devida à presença de plantas 

introduzidas. Estas espécies competem com as naturais e nativas pelos recursos e são geralmente mais 

rápidas e eficientes a instalar-se, mas preenchem muitas vezes funções para as quais as nativas já não se 

encontram aptas, devido à velocidade da mudança que o homem introduziu na paisagem. As espécies 

introduzidas são importantes para a estabilização da erosão, para a preservação dos recursos solo e água e 

contribuem como matéria orgânica para os ecossistemas. No entanto quando algumas se encontram em 

nítida vantagem em relação às endémicas têm tendência a simplificar os ecossistemas e descaracterizar a 

paisagem. As espécies introduzidas de fauna tendem a afectar os ecossistemas não só por competição com 

a rara fauna nativa (especialmente no que diz respeito aos artrópodes) como também por herbivoria das 

espécies de vegetação endémica. O coelho e o escaravelho-japonês são, actualmente, as espécies mais 

impactantes. No que diz respeito à vegetação é possível estabelecer as relações entre ilhas apresentadas no 

quadro 18.
23

  

 

                                                      
19

 Nas Flores, por exemplo, estas comunidades podem surgir em mais baixa altitude devido à maior humidade. Eduardo Dias, 
comunicação pessoal. 
20

 A partir de 2.3.  
21

 Eduardo Dias, comunicação pessoal. 
22

 Idem, ibid. 
23

Estas relações foram estabelecidas em função do que foi exposto nos capítulos 2.3. e 3 a respeito das características de cada delas e 
são expressas no gráfico seguinte.  
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Quadro 18 - Relações de semelhança entre as diversas das ilhas quanto as componentes bióticas, particularmente a vegetação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 25 - Tradução em termos espaciais das semelhanças na vegetação natural entre as diversas ilhas. (Os números correspondem 
às entradas do quadro 18). 
 
 
 
 
 

Ilhas Justificação 

Pico e Terceira 
 (ligação 1 da figura 
correspondente) 

Presença das maiores e mais nem preservadas manchas de floresta natural em 
planaltos e zonas acidentadas de maior altitude. 

Faial (2) Presença de elevado número de espécies ameaçadas especialmente em na Caldeira 
e no eixo entre esta e o vulcão dos Capelinhos. (fonte: Martín, J. et al (2008)) 

Pico, Terceira, S. Jorge, 
Faial e Flores 
( 3) 

Ilhas onde se encontram manchas de vegetação natural com alguma dimensão 
especialmente em altitude. (fonte: DIAS, E. et al - “Distribuição das principais 
manchas florestais: Açores”. Lisboa: Edição Público, 2007(d )p. 305.) 

Graciosa, Santa Maria e 
Corvo (4) 

Ilhas com menor número de endemismos (fonte: Borges, P.  et al (2010)) devido à 
menor altitude, maior intensidade de ocupação humana e maior exiguidade de 
espaço.  

Faial e São Miguel 
(5) 

Ilhas com maior biodiversidade devida à introdução de espécies. (fonte: Borges, P. et 
al (2010)) 

Terceira, Pico, Faial, S. 
Jorge, Graciosa / Flores e 
Corvo (6) 

Ilhas com uma maior similitude na flora (fonte: Borges, P. et al (2005)) 
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Quadro 19 - Pontos-chave do carácter da paisagem relacionados com as componentes bióticas. 

 

Vegetação natural 

endémica  

Características próprias derivadas do isolamento do arquipélago, reduzido 

número de espécies e atlanticidade. Espécies endémicas relíquias da era 

Terciária e outras que se formaram por especiação local. Para além do número 

de espécies originais ser diminuto as áreas também se encontram reduzidas, 

face à extensão das manchas originais, antes da ocupação humana. 

Actualmente a vegetação natural endémica surge de modo localizado em áreas 

protegidas ou em locais de difícil acesso e a sua importância internacional é 

elevada. 

Floresta laurissilva 

Relíquia Terciária com especificidades açorianas, com adaptação a condições 

ombrófilas. Apesar de ser constituída por poucas espécies estas têm uma 

grande diversidade de combinações e albergam um importante conteúdo em 

briófitos e em invertebrados. 

Turfeiras 

Comunidades de altitude significativas pela função e singularidade de algumas 

formações. Possibilitam a retenção de água e preservação dos solos contra a 

erosão. 

Espécies arbóreas 

estruturantes dos 

ecossistemas  

O cedro (Juniperus brevifolia) e o azevinho (Ilex perado ssp. azorica) são 

espécies estruturantes de alta montanha; o louro (Laurus azorica) e o sanguinho 

(Frangula azorica) são espécies características da laurissilva; a faia (Morella 

faya) e o pau branco (Picconia azorica) surgem habitualmente a baixa e média 

altitude. A urze (Erica azorica) encontra-se em todos os tipos de habitats desde 

que não encharcados. 

Espécies raras de 

vegetação de estratégia 

primária  

Neste grupo estão algumas das espécies endémicas mais raras porque 

necessitam de condições especiais para se estabelecer, surgem em zonas de 

orla costeira, bases de taludes, linhas de água ou junto a caminhos ravinados. A 

preservação de habitats específicos para elas é importante. 

Fauna endémica, 

vertebrada e 

invertebrada 

 A fauna endémica é escassa no que diz respeito aos vertebrados no entanto 

existem diversas espécies de artrópodes e moluscos endémicos. Algumas 

espécies de invertebrados estão relacionadas com a laurissilva. 

Aves endémicas, 

nativas, nidificantes e 

migradoras 

Existem duas espécies de aves endémicas e várias subespécies, diversas 

espécies nidificantes e o arquipélago é um importante ponto de passagem de 

aves migradoras. 

Impacto da vegetação  e 

fauna exóticas 

Grande biodiversidade à custa da presença de espécies de vegetação 

naturalizadas exóticas, algumas com carácter invasor. Algumas espécies de 

fauna exercem um forte impacto nos ecossistemas por herbivoria como o 

escaravelho-japonês e o coelho. Outras fazem-no por pisoteio, como é o caso 

do gado. 

 

 

Componentes antrópicas 

     Até aqui deu-se relevo às principais componentes naturais da paisagem. No entanto o carácter da 

paisagem é constituído por um conjunto de elementos que se interligam e que expressam tanto as 

características naturais das ilhas como a adaptação do homem a este meio insular específico. À mudança 

acelerada a que esta paisagem está naturalmente sujeita a presença humana imprimiu um novo ênfase. 

Assim, o homem é actualmente o grande construtor da paisagem do arquipélago, que é predominantemente 

cultural. 
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     A ocupação dos Açores há mais de 500 anos atrás integrou um programa expansionista nacional que 

assentava no comércio e as rotas e relações comerciais entretanto estabelecidas conduziam a que o 

arquipélago se assumisse como centralidade oceânica num conjunto de percursos marítimos que ligavam 

diversas partes do mundo. A sua vocação agrícola decorreu das características do povoamento mas desde 

logo uma grande parte da produção seria para exportação: primeiro o trigo e o pastel, a que se aliou o vinho 

e depois a laranja e, na actualidade, a agro-pecuária intensiva para produção de leite e carne. Estes ciclos 

agrícolas foram penalizadores da paisagem e conduziram a fases de carência nas populações como 

resultado de desequilíbrios económicos e dos ecossistemas. Como culturas de subsistência mais adaptadas 

às características edafo-climáticas destas ilhas foram introduzidos o milho, a batata, a batata-doce e o 

inhame, provenientes do Novo Mundo das descobertas. Alguns usos do solo passados permanecem na 

paisagem, como a vinha e os pomares, os primeiros associados a um reticulado de muros de pedra e os 

segundos a sebes. Actualmente e segundo a carta de ocupação do solo dos Açores as pastagens são a 

ocupação do solo dominante no arquipélago seguidas das florestas de produção. A terceira classe com maior 

expressão corresponde aos espaços agrícolas seguida da vegetação natural, que não atinge os 13% da área 

das ilhas. Os espaços urbanos ocupam uma percentagem relativamente baixa da área do arquipélago, mas a 

população encontra-se muito concentrada nos aglomerados maiores. 

     As ilhas centralizadoras de comércio, serviços e transportes são São Miguel, Terceira e Faial, as mais 

povoadas e com cidades. O restante povoamento tem traços de grande ruralidade, os aglomerados tem 

tendência a desenvolver-se de forma linear numa faixa mais ou menos plana e próxima da costa. As 

excepções são Santa Maria e Graciosa com povoamento no interior das ilhas porque mais planas, e São 

Jorge e São Miguel onde se encontram alguns aglomerados em zonas de maior altitude. Assim, a 

estruturação do povoamento e dos aglomerados urbanos deve-se às condições biofísicas e climáticas dos 

lugares e à influencia histórica dos processos de povoamento.
24

 A apropriação humana do espaço natural 

não se fez apenas pela instalação dos campos agrícolas e dos aglomerados urbanos. Uma outra 

apropriação, mais espiritual, ditou o surgimento de construções religiosas como ermidas, igrejas e impérios. 

A construção de quintas e jardins de recreio surge especialmente ligada à paisagem da laranja de São 

Miguel assim como as matas de recreio do século XIX. A produção florestal tem tido uma história muito 

particular e diversificada consoante as ilhas, mas actualmente a criptoméria é a espécie mais usada em 

todas as ilhas.      

    A vegetação natural foi, em conjunto com os solos, intensamente explorada para a sobrevivência das 

primeiras sociedades açorianas. No entanto, como as florestas naturais eram fonte de recursos durante 

bastante tempo estes foram de algum modo empiricamente geridos, especialmente nas ilhas onde a pressão 

humana era menos intensa. A ilha de São Miguel desde cedo se individualizou das restantes pela sua maior 

população e pela dimensão da propriedade, mais vasta mas detida por poucas pessoas. Esta é a ilha onde 

os recursos foram explorados com maior intensidade mas aquela com maior apetência agrícola seria a 

Graciosa. No Pico os recursos foram explorados de forma mais sustentável devido às suas características 

naturais, que não ajudavam à fixação de população, com um relevo alteroso, solos delgados e pedregosos e 

carência de água. Assim, foi a ilha que se manteve mais naturalizada. A ilha de São Jorge tem desde o seu 

povoamento uma apetência maior para a pecuária e nas Flores e do Corvo a agricultura de subsistência 

desempenhava um papel importante devido ao seu maior isolamento. As relações entre ilhas são expressas 

pelo quadro e figuras seguintes. 

 

 

 

                                                      
24

 MONTEIRO, R. et al - “ O ordenamento do território nos Açores: política e instrumentos”. Ponta Delgada: DROTRH, SRAM, 2008. p. 
109.  
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Quadro 20 - Relações de semelhança entre as diversas ilhas quanto às componentes antrópicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Tradução em termos espaciais das semelhanças das componentes antrópicas das diversas ilhas. (Os números 
correspondem às entradas do quadro 20). 

 

 

 

 

Ilhas Justificação 

Santa Maria, São 

Miguel, Terceira, Faial e 

Graciosa (ligação 1 da 

figura correspondente) 

Maior protagonismo nos primeiros dois ciclos agrícolas, trigo e pastel para 

exportação.  

Pico, Santa Maria, 

Terceira e Graciosa (2) 

Maior expressão da cultura da vinha. 

São Miguel, Terceira e 

Faial ( 3) 

Maior expressão do ciclo agrícola da laranja. 

Pico, São Jorge e 

Terceira (4) 

Exploração dos recursos da floresta natural para exportação com maior 

intensidade 

Flores e Corvo (5) Ilhas mais dependentes da agricultura de subsistência. 
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 Quadro 21 - Pontos-chave do carácter da paisagem relacionados com as componentes antrópicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Dados provenientes da abordagem paisagista 

    Na abordagem paisagista foram apresentadas as unidades de paisagem, elementos singulares e pontos 

de vista das diversas ilhas e explorada a relação entre as unidades de paisagem, geomorfologia e ocupações 

do solo. Foram também apresentadas as potencialidades deste tipo de ferramentas, a diversas escalas e 

com diferentes objectivos. A base de trabalho foi a publicação “Livro das paisagens dos Açores: Contributos 

para a identificação e caracterização das paisagens dos Açores” e o respectivo relatório de “Caracterização e 

O homem como 

interveniente da 

paisagem  

A presença do homem é fundamental para a conservação dos processos 

ecológicos numa paisagem em grande medida cultural. A especificidade da 

apropriação económica, social, física e espiritual da paisagem são importantes 

tanto para o homem como para a paisagem açorianas. Os fluxos de emigração e 

o envelhecimento da população intervém no carácter da paisagem dos Açores. 

O homem é um agente de ordenamento da paisagem. 

Usos do solo actuais 

(domínio das pastagens 

e mata de criptomeria) 

O domínio do uso do solo vai para as pastagens seguindo das florestas de 

produção com criptoméria. No entanto existem também outros usos agrícolas do 

solo, relacionados com ciclos agrícolas que tiveram grande relevância 

económica no passado. Para além destes existem outros, mais residuais, e 

ocupação urbana e, em alguns casos, industrial.  

Usos do solo passados 

e sua  permanência na 

paisagem (vinha e 

pomares) 

Vinha e elementos construtivos associados. Pomares e reticulado de sebes 

associadas. As memórias de ocupações agrícolas anteriores encontram-se 

presentes na paisagem em elementos arquitectónicos (muros, mirantes, eiras, 

cisternas, etc.) e na estrutura de caminhos. 

Aglomerados urbanos 

Os aglomerados populacionais são em geral pequenos e lineares, localizados 

em zonas planas a baixa altitude e com traços de ruralidade. Os maiores 

aglomerados, onde se concentra a maior parte da população, encontram-se em 

São Miguel, Terceira e Faial. Alguns aglomerados revelam maior singularidade, 

como as cidades de Angra do Heroísmo e Horta, e os aglomerados de média   

dimensão de Vila do Porto em Santa Maria, Santa Cruz da Graciosa e a Vila do 

Corvo. 

Quintas, jardins, matas 

de recreio 

Em São Miguel e na Terceira, as ilhas de maior dimensão e recursos 

económicos, surgiram quintas de recreio e jardins privados de elevado interesse. 

Nas restantes ilhas existem jardins públicos e foram criadas matas de recreio 

para a população.  

Sebes e muros  

Muros de pedra seca de basalto e sebes como elementos lineares e de 

compartimentação do espaço que acrescentam diversidade à paisagem e 

promovem a conexão de ecossistemas. 

Elementos da 

arquitectura religiosa e 

de produção tradicional  

Ermidas e Impérios do Espírito Santo que pontuam a paisagem. As ermidas são 

geralmente bons pontos miradouro e localizam-se em lugares estratégicos da 

paisagem. Os Impérios são mais urbanos e estão relacionados com os 

aglomerados. Cisternas, tanques, poços, toldas, eiras como elementos pontuais 

da arquitectura de produção tradicional, memórias de usos passados com 

potencialidades diversas. 
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identificação das paisagens dos Açores” ambos concretizados pela equipa de Cancela d’Abreu.
25

 Nesta fase 

procedeu-se também uma caracterização de paisagem das diversas ilhas à escala de cada uma delas, e a 

uma abordagem às dimensões natural e cultural da paisagem e à sua dinâmica, do ponto de vista da 

arquitectura paisagista. 

     Após a análise das unidades de paisagem apresentadas nos referidos estudos é possível concluir que 

todas as ilhas têm formas diferentes e facilmente distinguíveis mas a homogeneidade dos usos do solo pode 

fazer diluir as diferenças, que se constroem de uma maneira mais impressiva com as grandes formas de 

relevo e os elementos singulares. É, então, a geologia a geomorfologia que é a base da delimitação das 

unidades de paisagem à escala das ilhas, seguida dos usos do solo. Aspectos como a proximidade ao litoral, 

altitude e exposição foram também determinantes para a delimitação das unidades de paisagem. Os 

elementos singulares apresentados no “Livro das Paisagens dos Açores” são, de um modo geral, 

decorrentes da geologia e geomorfologia e diferenciam a paisagem de cada ilha em relação às outras. Os 

pontos de vista surgem associados a zonas de maior altitude e a bacias visuais extensas, mas também 

existem alguns pontos miradouro mais baixos junto à costa. As relações visuais entre as diferentes ilhas são 

especialmente tidas em conta.  

    São as grandes formas de relevo e os elementos singulares que permitem distinguir cada uma das ilhas ou 

então a sua forma geomorfológica global, como se verifica no caso de São Jorge, Flores ou Graciosa. De 

facto, São Jorge com a sua forma comprida e linear, a ilha das Flores que é constituída basicamente por um 

planalto elevado e a Graciosa pela sua menor altura distinguem-se das restantes. Os usos do solo conferem 

um certo “pendor” às ilhas: mais agrícola ou naturalizada, mais rural ou urbana, mas em si não permitem 

distinguir umas ilhas das outras uma vez que, de um modo geral, todas as ilhas têm usos do solo bastante 

semelhantes, verificando-se o predomínio das pastagens, a presença de algumas matas de produção e 

poucas manchas de vegetação natural.  

      As componentes telúricas são, então, a base destas paisagens às quais os usos do solo se adequam em 

função do conforto bioclimático. As grandes formas de relevo como as serras, lagoas e caldeiras assumem-

se como elementos da identidade das ilhas. No entanto também são relevantes para a paisagem formas de 

relevo a uma escala mais minuciosa, como é o caso dos efeitos particulares da erosão costeira, eólica ou 

hídrica em determinadas rochas, ou então a existência de alinhamentos de pequenos domos traquíticos. 

Estes aspectos podem também ser considerados elementos singulares a uma escala de maior pormenor. 

Neste tipo de escalas, para além dos elementos singulares naturais, é possível destacar elementos 

singulares de âmbito cultural, como é o caso da presença de usos do solo diferenciados, de uma estrutura 

impressiva de muros, ou a presença de um conjunto de elementos da arquitectura de produção tradicional. 

As sebes e linhas de água são particularmente importantes como elementos estruturantes da paisagem em 

determinadas ilhas, já que constituem zonas de conectividade e ligação entre ecossistemas mais diversos 

numa matriz de pastagens. 

     A caracterização da paisagem de cada ilha, concretizada no anexo I com base na geomorfologia, usos do 

solo e unidades de paisagem, permite comprovar a influência das diversas componentes do carácter da 

paisagem nas várias ilhas. Há uma nítida relação entre a geomorfologia e os usos do solo, e entre estes e as 

unidades de paisagem apresentadas, como é possível reconhecer na caracterização ilha-a-ilha. Com esta 

caracterização confirmam-se os aspectos da importância do relevo para a definição da paisagem, da 

homogeneidade dos usos do solo, da maior humanização do litoral e da disposição dos usos do solo em 

função da altitude. A transposição da análise da escala do arquipélago para a escala das diversas ilhas 

                                                      
25

 CANCELA D’ABREU, Alexandre; CORREIA, Teresa Pinto; MOREIRA, José Marques; OLIVEIRA, Rosário (coord. do estudo) - 
“Caracterização e identificação das paisagens dos Açores: relatório final do estudo”. [s/l]: Secretaria Regional do Ambiente / Região 
Autónoma dos Açores / Universidade de Évora, 2001. (CD1) e CANCELA D’ABREU, A. et al - “Livro das paisagens dos Açores: 
Contributos para a identificação e caracterização das paisagens dos Açores”. Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar 
/Direcção Regional do Ordenamento do Território e Recursos Hídricos [2005]. O segundo é a versão publicada do primeiro.  
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permite confirmar os dados anteriores e concretizá-la a uma escala mais próxima do lugar. É importante 

também para fornecer dados para a síntese dos aspectos relativos às dimensões natural e cultural da 

paisagem com maior relevância do ponto de vista da arquitectura paisagista.  

     No que diz respeito à dimensão natural destaca-se: a importância da presença de vegetação natural 

endémica ou nativa; a importância das zonas costeiras em termos biofísicos e na definição do carácter da 

paisagem das ilhas; a importância das zonas húmidas, linhas de água e lagoas para a preservação do 

equilíbrio dos ecossistemas e paisagens. No que diz respeito à paisagem cultural pode-se referir a presença 

de uma homogeneidade bastante elevada de usos do solo inter-ilhas com as pastagens a ocuparem mais de 

40% da área do arquipélago e os espaços florestais (nos quais se encontram integrados todas as matas de 

exóticas, inclusive de incenso) a ocuparem mais de 20% dessa área. A vinha e os pomares, quando 

presentes, são aspectos da paisagem de elevada importância pela diversidade que introduzem na matriz e 

pelos elementos de valor patrimonial que lhe estão associados. A paisagem da vinha é salientada nas ilhas 

onde ocorre. Os aspectos do povoamento são referidos naquilo que os aglomerados urbanos introduzem de 

diversidade e é encontrada uma base comum na paisagem da maior parte das ilhas, que está relacionada 

com diferenciação altitudinal das ocupações do solo. Esta é uma paisagem predominantemente cultural, 

especialmente nas zonas mais baixas das ilhas. 

     A paisagem com maior diversidade e contraste encontra-se na faixa costeira especialmente em redor dos 

aglomerados urbanos e nas zonas de maior altitude. De facto os povoados, independentemente da sua 

dimensão e densidade, são rodeados das zonas agrícolas remanescentes, em interpenetrações que 

acrescentam valor à paisagem.
26

  A relação entre os aglomerados urbanos e a zona rural envolvente é muito 

forte e permite a continuidade de funções ecológicas importantes, acrescentando simultaneamente uma 

diversidade cromática e de texturas à paisagem que é de salientar. Nos casos em que essa ligação 

harmoniosa entre as zonas verdes (agrícolas ou ajardinadas) é quebrada a qualidade visual da paisagem 

diminui, especialmente se essa quebra é devida à construção de vias de circulação rápida que se assumem 

como linhas de ruptura na paisagem, como acontece em São Miguel e na Terceira.  

     Nas zonas de média altitude o domínio das pastagens traz uma certa homogeneização à paisagem 

apenas quebrada pela existência de sebes e muros, mas nas zonas de maior altitude quando as pastagens 

começam a ser interpenetradas por matas de criptoméria e zonas de vegetação natural a diversidade e o 

contrate aumentam de novo. Essa diversidade e contraste relaciona-se não tanto ao reticulado do terreno 

(como nas zonas mais baixas) mas com a articulação das diversas manchas presentes. É quando não existe 

esse domínio das pastagens tão marcado ou quando se verifica a presença de elementos lineares na 

paisagem, como sebes, galerias ripícolas de linhas de água ou mesmo muros, que a paisagem ganha 

coerência porque integra diversas funções, tanto humanas como ecológicas. A esta coerência de usos está 

associado um carácter da paisagem mais forte, com uma diversidade de formas, cores e texturas que tem 

uma importância sensorial apreciável.  

     No que diz respeito à dinâmica da paisagem as linhas de água e o litoral são as zonas onde mais se 

expressam as mudanças e os elementos telúricos e climáticos são aqueles que são responsáveis pelas 

transformações naturais. São, mais uma vez, as interacções entre a rocha ou solo e a água que aqui são 

expressas. Os distúrbios são intensificações dessas interacções concentradas no tempo mas com 

consequências para a paisagem bastante vastas, quer nas dimensões das áreas alteradas como nas suas 

modificações. Estas são as dinâmicas naturais, que envolvem o ciclo hidrológico, a erosão e a vegetação 

mas há que considerar também as dinâmicas que envolvem o homem, que são cada vez mais aceleradas. 

As marcas que este imprimiu na paisagem ao longo de mais de cinco séculos de povoamento nem sempre 

são as que se encontram visíveis na actualidade.  

                                                      
26

CANCELA D’ABREU, A. [2005] op. cit. p.29. 
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     As transformações decorrentes dos diversos ciclos agrícolas são muito mais subtis do que à primeira vista 

se possa supor e incluem modelações de terreno mais antigas, explorações agrícolas mais intensivas de 

zonas que actualmente se encontram abandonadas e cobertas de vegetação invasora, e mesmo a restrição 

de certas espécies em determinadas zonas e o fomento de outras. Esta presença humana antiga pode ser 

lida na paisagem peri-urbana e rural, nas zonas de pastagem mais intensivas e mesmo nas áreas protegidas 

e é a memória dos antepassados das populações actuais. As dinâmicas de ocupação e uso do solo actuais 

expressam o abandono de uma agricultura mais diversificada e a presença de duas ocupações principais, as 

pastagens e as matas de produção de criptoméria. Constata-se que a paisagem do arquipélago é 

essencialmente agrícola, pelo que a sua evolução está, então, directamente relacionada com a evolução dos 

ciclos e das práticas agrícolas. Constata-se também que existe um aumento das áreas urbanas 

especialmente em São Miguel, Terceira e Faial. 

     O zonamento da paisagem em função da altitude é também uma expressão da sua dimensão cultural, e é 

mais evidente em São Miguel, na Terceira, no Faial e no Pico e menos nas restantes, devido à sua 

geomorfologia particular.
27

 Nas ilhas em que o zonamento cultural da paisagem em função da altitude é mais 

patente encontra-se geralmente o modelo apresentado no quadro seguinte, com adaptações às 

circunstâncias locais. 

 
Quadro 22 - Zonamento da dimensão cultural da paisagem em função da altitude. (partir de CANCELA D’ABREU,A. [2005] et al op. cit. 

p.29 ;  Monteiro, R. et al. op. cit. 15; BRITO, R.S. op. cit. p. 19; DIAS, E. (1996) op. cit. p. 233-267). 

 

localização Ocupação do solo  

Linha de costa 

- Povoamento nas cidades e aglomerados de antiga vocação portuária ou nas fajãs. 

Surge a vegetação natural costeira e muitas vezes as pastagens delimitadas por 

sebes de cana até ao limite das arribas; 

 50 - 150/200 m de altitude e até 

cerca de 1,5 km para o interior 

(dependendo da extensão plana 

da faixa de costa) 

- Localização da maior parte dos aglomerados urbanos e zonas agrícolas com 

culturas permanentes como a vinha, pomares, as cultura hortícolas e o milho. Aqui 

também surgem as pastagens e as culturas forrageiras, geralmente delimitadas por 

sebes de canas ou muros de pedra; 

150/200 -  400 m de altitude 

- É o domínio das pastagens com algumas parcelas de milho para forragem. Os 

aglomerados urbanos desaparecem a não ser em determinados locais de São 

Miguel e em São Jorge, devido a condições particulares do topoclima (caldeiras 

abrigadas) no primeiro caso e devido à escassez de terra com maior conforto 

bioclimático no segundo. 

400 - 700 m de altitude 

- A partir dos 400 metros de altitude as condições climáticas alteram-se e a 

vegetação natural laurissilva tem maior probabilidade de surgir para além das 

pastagens, que ocupam geralmente as zonas de declive mais suave. As matas de 

produção de criptoméria competem nesta faixa com as pastagens. 

Acima de 700 m de altitude  

- Passagem às condições de montanha. A implantação de pastagens apesar de 

ocorrer é menos frequente porque não é ecologicamente nem economicamente 

sustentável. Surgem com mais frequência as turfeiras e outras zonas húmidas e os 

bosques de cedro e azevinho. 

 

      

 

 

 

 

                                                      
27

 Em Santa Maria o povoamento encontra-se mais interiorizado e disperso, na Graciosa é também bastante interiorizado. Em São Jorge 
localiza-se em fajãs e nas Flores e Corvo em fajãs ou escoadas lávicas. A organização da paisagem nas zonas de menor altitude destas 
ilhas é diferenciada em função do povoamento. 
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Quadro 23 - Pontos-chave do carácter da paisagem relacionados com a abordagem paisagista. 

 

Unidades de paisagem 

de cada ilha 

As grandes formas de relevo e os elementos singulares permitem distinguir as 

unidades de paisagem. A componente telúrica é a base destas unidades de 

paisagem que para além das grandes formas de relevo também têm em conta 

as ocupações do solo.  

Elementos singulares de 

cada ilha  

Os elementos singulares presentes à escala de cada ilha são decorrentes da 

geologia e geomorfologia. A uma escala de maior pormenor surgem elementos 

provenientes da acção humana. 

Pontos de vista de cada 

ilha e entre ilhas 

Pontos miradouro localizados em zonas de festo ou nos locais de maior altitude 

das ilhas que permitem a fruição de amplas bacias visuais e, em certos casos, 

da relação visual entre as diversas ilhas.  

Dinâmica acelerada da 

paisagem 

A paisagem destas ilhas tem um elevado dinamismo, que se encontra 

relacionado com os distúrbios telúricos e climáticos mas também com os 

processos ecológicos presentes e a acção antrópica. Este dinamismo acelerado 

reflecte-se nos processos ecológicos, de entre os quais de destacam os 

respeitantes à dinâmica da vegetação natural ao ciclo hidrológico, e à erosão. 

Zonas húmidas, linhas 

de água e lagoas 

Importância das zonas húmidas que estão associadas à presença da água, um 

dos principais elementos da paisagem dos Açores. De entre estas destacam-se 

as zonas húmidas com vegetação natural e as lagoas - que se localizam 

principalmente nas zonas de maior altitude - e as linhas de água que atravessam 

todo o território.  

Zonas costeiras 

São áreas de grande valor natural e cultural e pressão humana. São também 

áreas de interface entre a terra e o mar, naturalmente sujeitas a processos 

erosivos.  

Zonamento da ocupação 

humana em função da 

altitude 

A altitude determina o conforto bioclimático e por isso condiciona a ocupação 

humana, tanto em termos de urbanização como de usos agrícolas. 

 

5.1.3. Dados provenientes da abordagem fenomenológica 

     A partir da abordagem fenomenológica é possível introduzir o próprio homem na paisagem, o sujeito que 

pensa e reflecte sobre a paisagem, quer seja investigador, artista, habitante ou visitante do arquipélago. Com 

esta abordagem a paisagem é simultaneamente expressa numa multiplicidade de imagens e reduzida, 

muitas vezes, ao seu essencial: o mar, as pedras negras, os diversos modos de habitar as ilhas e de se 

relacionar com o meio e com o outro, o verde, o céu. As nuvens remetem para o sempre eterno tema de 

conversa que nestas ilhas não é apenas uma conversa circunstancial, mas que é importante porque limita o 

trabalho e a sociabilização: “o tempo que faz”, como é expresso localmente. Isto porque o carácter da 

paisagem dos Açores é também constituído por todas as ideias e imagens mentais das pessoas que se 

dedicam a pensar de modo construtivo sobre estas ilhas. Integra a percepção que as pessoas comuns - tanto 

população residente como visitantes - têm da paisagem e a compreensão e entendimento dos técnicos que 

se dedicam ao seu estudo. Todos trabalham para a construção da paisagem, de modo mais ou menos 

consciente: aqueles que cultivam os campos agrícolas ou não o fazem, aqueles que escolhem morar nas 

ilhas ou emigrar; aqueles que visitam as ilhas e aqueles que mantém, gerem e estudam as áreas protegidas. 

O carácter da paisagem tem sempre algo de subjectivo e é no consenso entre as diversas subjectividades 

que este se encontra. 
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     As ilhas surgem, desde a antiguidade, como alegorias do paraíso, lugares mágicos e encantados envoltos 

numa espessa névoa. Estes são territórios de provas ou de recompensas, mas sempre espaços onde o 

tempo é diferenciado, distinto do tempo mundano dos continentes. Surgem também como lugares “em 

branco” onde será possível recomeçar de novo, na construção de sociedades mais justas e de paisagens 

mais equilibradas. O mito da fundação de lugares iniciais e ideais em ilhas está muito presente na civilização 

ocidental e as açorianas, pela sua localização central no Atlântico, surgem como lugar umbilical de um 

recomeço. Esta concepção encontra-se presente sobretudo por parte de quem as observa do exterior ou de 

passagem, turistas, emigrantes na diáspora e pessoas dos diversos continentes. Para quem vive e trabalha 

nas ilhas estes são os lugares do quotidiano e é necessária a atenção de um olhar renovado para se 

entender a paisagem. Para quem aqui vive é o clima que interessa, já que as suas vivências diárias 

dependem em grande medida das condições atmosféricas. Aqui, o tempo que faz é tão ou mais importante 

do que o tempo que passa. A importância da humidade e do vento é patente em diversas descrições 

literárias e as suas consequências expressam-se na força natural da vegetação e na capacidade desta 

ocupar todos os interstícios de ilha, desde que haja um pouco de solo. 

     As características climáticas e as condições meteorológicas sentidas nas diversas ilhas do arquipélago 

moldam, de modo muito expressivo, a paisagem e as relações que se estabelecem entre meio físico e as 

comunidades de seres vivos que nela habitam. Habitar nos Açores implica uma constante atenção e 

adaptação aos diversos estados do tempo, que frequentemente ditam o tempo psicológico dos seus 

habitantes e a sua relação com a paisagem. Do carácter da paisagem, em termos climáticos, fazem parte a 

facilidade com que ocorre precipitação e com que esta pára, o carácter intermitente das chuvas associadas 

às superfícies frontais, que surgem por vezes com grande intensidade para parar nos minutos seguintes. Os 

nevoeiros e neblinas, as brumas que se estendem por vezes ao litoral mas que são parte integrante de uma 

paisagem comum em altitude são também um elemento característico deste arquipélago. Os fenómenos 

climáticos extremos como as grandes tempestades são fenómenos episódicos mas que surgem de modo 

mais ou menos regular, e que por isso também fazem parte das características climáticas destas ilhas. A 

variabilidade das condições atmosféricas, tanto ao longo do ano como de um único dia, é um dos elementos 

do carácter da paisagem dos Açores. A dinâmica é muito acelerada e todo este dinamismo encontra-se 

relacionado fundamentalmente com níveis de humidade que proporcionam a ocorrência de nuvens e com os 

ventos. A dinâmica das nuvens e ventos propaga-se à paisagem e traduz-se em diferentes cambiantes de luz 

e movimento. Estes cambiantes de nuvens /luz e sombra e vento/movimento, próprios dos Açores, de cada 

uma das ilhas e de lugares específicos de cada ilha são apreendidos como fazendo parte integrante do 

carácter da sua paisagem. 

    Na escrita erudita sobre o arquipélago a dicotomia entre o dentro e o fora, entre o interior (arquipélago, ou 

mais do que isso, a ilha de eleição) e o exterior (tudo o que não o é) encontra-se bem explicita. Na obra de 

Vitorino Nemésio “Mau tempo do canal” as relações com o exterior são importantes porque é delas que surge 

o desenvolvimento e a cultura. Há uma necessidade de escape da ilha mas também de retorno às origens. 

Cada uma das ilhas abordadas é apresentada com uma forma física e social diferenciadas e o Pico é 

escolhido como ilha de eleição, a ilha ideal. Já nas descrições de Raul Brandão o elemento climático surge 

com grande intensidade, moldando os diversos cambiantes de luz e cor. O poder de atracção do Pico é 

também referido pelo autor das “Ilhas desconhecidas” que sugere que “o carácter desta paisagem é a 

serenidade com uma pontinha de tristeza….”
28

A atracção pelo Pico poderá ser explicada pelas evidências de 

uma paisagem que, por ser mais agreste, permitiu a compatibilização de modo mais harmonioso da natureza 

com o seu aproveitamento humano. No entanto estas ilhas, pelo que têm de desconhecidas não têm de 

despovoadas e a presença dos açorianos nos Açores, se bem que por vezes “tremelicante” não se 
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 BRANDÃO, R. - “As ilhas desconhecidas: notas e paisagens”, Lisboa: Frenesi, 2001 (conforme a 1ª edição de 1926) p.50. 
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questiona. Ela marca a maior parte de um território virado para dentro de si mesmo, actualmente dedicado à 

agro-pecuária mas com uma necessidade urgente de rever o seu modelo de desenvolvimento. 

     O mar e a costa são elementos sempre presentes e estruturantes da paisagem. As grandes formas de 

relevo distinguem cada ilha e funcionam como elementos singulares, mas por se encontrarem geralmente em 

zonas mais altas não são tão vivenciados como a zona mais baixa. As relações que se estabelecem entre as 

diversas ilhas são muito significativas e ajudam a compreender o conjunto do arquipélago por oposição e 

complementaridade, especialmente no que diz respeito aos conjuntos Faial-Pico e Flores-Corvo. São Miguel 

assume-se para as comunidades locais como um “mini-continente”, uma ilha com uma escala de paisagem e 

de intervenção humana completamente diferente das restantes. As ligações com o continente são tão 

frequentes que Ponta Delgada pode ser considerada mais próxima de Lisboa que de outras ilhas do 

arquipélago. Esta é a ilha das grandes panorâmicas e das singularidades em termos de fenómenos de 

vulcanismo secundário mas a dimensão telúrica expressa-se também noutras ilhas, particularmente no 

vulcão dos Capelinhos, no Faial. Os sismos e vulcões encontram-se bastante presentes no imaginário 

açoriano e a capacidade de resiliência, tanto da natureza como do homem, é uma característica que se 

encontra de forma marcada na paisagem, nomeadamente no que diz respeito às reconstruções recentes de 

grande parte do parque habitacional de ilhas como o Faial e a Terceira, após os sismos. 

     Os dados provenientes da abordagem fenomenológica permitem evidenciar uma camada de 

conhecimento sobre os lugares que habitualmente é ignorada em estudos deste género. É uma abordagem 

particularmente útil no reconhecimento de uma camada mais subtil, porque poética, de informação e na 

expressão de impressões individuais e emocionais. A sua complementaridade com os dados das abordagens 

paramétrica e paisagista permite entender melhor o carácter da paisagem deste arquipélago. Os elementos 

mais relevantes encontram-se apresentados no quadro seguinte. 

 

Quadro 24 - Pontos-chave do carácter da paisagem relacionados com a abordagem fenomenológica. 

Importância do 

homem como 

observador da 

paisagem 

A percepção da paisagem por parte do indivíduo, de artistas e por parte 

da população local é fundamental para o aprofundamento da relação 

entre o observador e a paisagem. Esta relação faz também parte do 

carácter da paisagem e condiciona em grande medida as acções de 

intervenção na paisagem. 

Importância da 

relação entre as ilhas 

As relações de comunicação ditam a presença de centros e periferias. 

As relações visuais são mais importantes no grupo central e ocidental 

que no oriental. Este relacionamento inter-ilhas é patente em descrições 

literárias. 

Variabilidade das 

condições 

atmosféricas e seu 

efeito na paisagem  

Presentes nos aspectos de sociabilidade, nas diversas descrições 

literárias e no quotidiano das ilhas. A presença de água, sob a forma de 

humidade relativa ou nuvens é determinante para a luz e ambiente, 

assim como para os seus diversos cambiantes. As condições 

atmosféricas variam ao longo das estações do ano e deste modo o 

tempo é também integrado nesta análise. 

Importância e 

diversidade de cores, 

texturas e sons da 

paisagem 

 

A maior ou menor diversidade está associada ao clima e à luz do lugar, 

aos usos do solo presentes e à presença de uma paisagem 

multifuncional, onde a geodiversidade e biodiversidade marcam 

presença. Este aspecto é especialmente focado por meio de descrições 

literárias e surge também nas impressões pessoais. 

Relação entre as ilhas 

e o mar, zonas 

costeiras como 

espaço de fronteira 

A diversidade de aspectos e o seu carácter de limite ou fronteira são 

determinantes na componente estética da paisagem e na percepção que 

os habitantes têm das ilhas. 
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5.2. Síntese holística 

 

    O carácter da paisagem dos Açores é expresso pelo conjunto dos diversos aspectos da paisagem 

integrados na figura 33. Neste esquema estão inseridos os pontos-chave, as fotografias pretendem ilustrar os 

aspectos referidos na figura. Do carácter da paisagem fazem também parte as propriedades fundamentais 

apresentadas após a figura, no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 - Grandes formas de relevo e vegetação natural.            
Fig. 28 - Zonas costeiras, produtos vulcânicos e presença de 
nuvens.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 - Zonas húmidas de altitude e vegetação natural, turfeiras.  Fig. 30 - Cultura da vinha e muros de pedra em basalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 - Elemento da arquitectura de produção - Poço de maré. 
Fig. 32 - Elemento da arquitectura religiosa - Império (foto João 
Baptista). 
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Apreensão do carácter da paisagem dos Açores - conjunto de pontos chave  

 

      Componentes telúricas                                        Componentes climáticas  

 

           

 

 

 

 

 

 

      Componentes bióticas                                     Componentes antrópicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Abordagem paisagista                                       Abordagem fenomenológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33 - Apreensão do carácter da paisagem do arquipélago dos Açores. (As diversas abordagens e “pontos-chave” não são 
estanques mas sim dinâmicas, os pontos-chave estão inseridos numa matriz que o envolve e com o qual estabelecem múltiplas 
relações, expressas pelas setas).  

 

 Grandes formas de relevo 

 Geomorfologia 

 Produtos vulcânicos  

 Vulcanismo secundário 

 Distúrbios  

 Erosão 

 

 Humidade relativa do ar elevada 

 Presença de nuvens, nevoeiros 

e baixo valor de insolação 

 Precipitação elevada  

 Temperatura amena 

 Vento intenso e frequente 

 

 Vegetação natural endémica 

 Floresta laurissilva 

 Turfeiras 

 Espécies arbóreas 

estruturantes dos 

ecossistemas  

 Espécies de vegetação 

de estratégia primária 

 Fauna endémica, vertebrada 

e invertebrada 

 Aves endémicas, nativas, 

nidificantes e migradoras 

 Impacto da vegetação e 

fauna exóticas 

 

 O homem como interveniente 

da paisagem 

 Usos do solo actuais (domínio 

das pastagens e matas de 

criptomeria) 

 Usos do solo passados e sua 

permanência na paisagem 

(vinha, pomares ou outros) 

 Tipo de povoamento e 

aglomerados urbanos 

 Quintas, jardins, matas de 

recreio 

 Sebes e muros  

 Elementos da arquitectura de 

produção tradicional e religiosa 

 O homem como observador da 

paisagem 

 Importância da relação entre 

as ilhas 

 Variabilidade das condições 

atmosféricas e seu efeito na 

paisagem  

 Importância e diversidade de 

cores, texturas e sons da 

paisagem 

 Relação entre as ilhas e o mar, 

zonas costeiras como espaço 

de fronteira 

 

 Unidades de paisagem de 

cada ilha 

 Elementos singulares de 

cada ilha 

 Pontos de vista em cada ilha 

e entre ilhas 

 Dinâmica acelerada da 

paisagem 

 Zonas húmidas, linhas de 

água e lagoas 

 Zonas costeiras 

 Zonamento da ocupação 

humana em função da 

altitude 
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   A apreensão do carácter da paisagem para o arquipélago dos Açores pode ser expressa por meio da 

leitura conjunta da figura 33 e das propriedades fundamentais seguintes. Os pontos-chave são provenientes 

das abordagens paramétrica, paisagista e fenomenológica anteriores, no entanto a escolha e conjugação dos 

mesmos, e as propriedades decorrentes do conjunto da paisagem são próprios da síntese holística. Cada 

quadro presente na figura 33 diz respeito a um conjunto de pontos-chave do carácter da paisagem 

provenientes da abordagem paramétrica (componentes telúricas, climáticas, bióticas e antrópicas), da 

abordagem paisagista (as ilhas) e da abordagem fenomenológica (percepção). As setas entre cada quadro e 

os limites da figura dizem respeito às relações biunívocas que se estabelecem entre os pontos-chave e o 

carácter da paisagem, ou seja, cada ponto-chave - quando presente numa paisagem - influencia o carácter 

da paisagem e é influenciado por ele. As setas que, num outro nível, rodeiam todos os quadros dizem 

respeito ao facto de, ao nível do carácter da paisagem, todos os pontos-chave se inter-relacionarem entre 

si.A figura síntese do carácter da paisagem e respectivos pontos-chave podem também ser uma base de 

trabalho para a observação da paisagem a diversas escalas e com objectivos distintos. A sua aplicação ao 

conjunto das áreas protegidas do arquipélago permite contribuir para a clarificação dos aspectos de 

paisagem diferenciadores de cada uma delas.
29

  

     As propriedades fundamentais distinguem-se dos pontos-chave pelo facto de as primeiras se constituírem 

como constantes para todas as paisagens do arquipélago, enquanto os segundos poderem ou não ocorrer, 

em cada paisagem específica. No entanto estes últimos, quando ocorrem, são aspectos reveladores do 

carácter da paisagem. Algumas propriedades foram apreendidas no decorrer do estudo por meio de outras 

abordagens, outras resultam da leitura conjunta da paisagem aqui concretizada. As propriedades 

fundamentais do carácter da paisagem dos Açores, aplicáveis a todo o arquipélago são:  

 Singularidade de cada ilha - A investigação concretizada revela que as ilhas são muito diversificadas 

entre si, e mesmo no interior destas existe bastante diversidade. A singularidade de cada ilha encontra-

se patente nas unidades de paisagem, elementos singulares e pelas figuras de relações de semelhança 

entre ilhas anteriormente apresentadas. Também é facilmente reconhecível por meio da abordagem 

fenomenológica, principalmente através das descrições literárias.  

 Unidade na diversidade - Apesar de toda a diversidade presente existe uma unidade na diversidade, ou 

seja, as ilhas e paisagens são semelhantes entre si precisamente porque são tão diversas. A diversidade 

é uma das suas marcas identitárias. Esta diversidade expressa-se sobretudo na geomorfologia e na 

biodiversidade actual. O clima e os usos do solo actuais impõem uma certa homogeneidade na 

paisagem, no entanto, uma observação atenta revela essa diversidade. A unidade do arquipélago 

expressa-se também pela sua diversidade. 

 Localização do arquipélago - No meio do Atlântico, entre a Europa e a América. Na junção das placas 

Euroasiática, Africana e Americana, o que dita uma tectónica particular e ainda não completamente 

conhecida. O arquipélago tem sido, ao longo da história, uma “placa giratória” de conexões comerciais e 

políticas e simultaneamente um lugar de cosmopolitismo, onde se encontram pessoas de diversas 

proveniências. Paralelamente tem um historial de emigração muito antigo. Este é, simultaneamente, um 

ponto de ligação no meio do oceano e um posto de observação avançado das condições atmosféricas. 

No entanto, esta localização pode ditar, em certas circunstâncias, o isolamento devido à distância aos 

continentes e é uma das marcas da sua insularidade. 

 Juventude do arquipélago - Este é o arquipélago mais jovem da Macaronésia, e a sua juventude dita a 

presença de formas de relevo bastante pronunciadas que fazem parte do carácter da paisagem. Estas 

ilhas apresentam, na sua generalidade, um relevo movimentado. Aqui os processos de pedogénese e 

                                                      
29

 Este exercício de aplicação dos aspectos do carácter da paisagem à gestão de áreas protegidas é efectuado no capítulo 6. No 
capítulo 7 aplica-se esta metodologia a uma área protegida específica, a Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia (Ilha do Faial). 
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morfogénese encontram-se bastante activos, ou seja, a criação de solos e a sua erosão são bastante 

aceleradas. 

 Dependência das características climáticas globais - Dependência da posição do anticiclone dos 

Açores e da corrente do Golfo para a estabilidade das condições atmosféricas e de paisagem. Mudanças 

repentinas das condições atmosféricas num curto espaço de tempo devido à presença de uma grande 

dinâmica atmosférica nesta zona do oceano. 

 Relacionamento entre ilhas - O relacionamento visual e de usos dita uma evolução conjunta, já que as 

ilhas são muitas vezes complementares em termos de recursos e potencial. Estes aspectos verificam-se 

tanto na agricultura como ao nível de outras actividades económicas, como o turismo. Esse 

relacionamento não impede uma certa individualidade, antes o completa. É importante salientar a 

identidade de cada ilha tal como se salienta a do arquipélago e a importância do relacionamento entre 

elas. 

 Adaptação à mudança - Originada por distúrbios de origem telúrica e climática. No entanto, à 

velocidade que a mudança está a ocorrer actualmente - especialmente no que diz respeito às alterações 

do uso dos solos - a resposta da paisagem tem sido aquela que lhe permite ser mais eficiente de um 

modo mais rápido, e desta forma surgem as invasões biológicas. As situações de desequilíbrio resultam 

de um modelo de desenvolvimento pouco sustentado e em que os recursos não são usados e geridos de 

acordo com as potencialidades e condicionalismos de cada lugar.   

 Capacidade de resiliência dos açorianos - Os açorianos resistem aos distúrbios e permanecem 

ligados à sua ilha. Esta ligação profunda ao lugar de origem integra de forma mais ou menos consciente 

a ligação à paisagem. O desafio está em tornar explícita e consciente essa relação para que a vontade 

de agir surja, e se traduza na participação pública activa no sentido da protecção e recuperação da 

paisagem.  

 

     O carácter da paisagem do arquipélago reside então, também, nas suas propriedades fundamentais, 

entendidas como os elementos comuns às diversas ilhas. Tanto os pontos-chave como as propriedades 

podem ser afectados por factos comuns a todo o arquipélago, como por exemplo a acção concertada do 

homem por meio de políticas governamentais. Este tipo de acções que abrangem todo o arquipélago poderá 

contribuir para potenciar o carácter da paisagem ou, por outro lado, contribuir para a descaracterização da 

mesma, à escala do arquipélago. O carácter da paisagem de cada ilha está relacionado com a ambiência 

particular dessa ilha, que pode ser traduzida pelos pontos-chave e propriedades anteriormente referidas, e 

para a apreensão do qual o conjunto de relações de semelhança e diferença entre ilhas anteriormente 

apresentadas (5.1.1.) poderá dar um contributo. A expressão do carácter da paisagem está, então, também 

relacionada com a diversidade, multifuncionalidade e com o grau de sustentabilidade da mesma.   

     A apreensão do carácter da paisagem é fundamentada pela investigação concretizada e pela triangulação 

dos dados provenientes das diversas abordagens. A identificação do carácter de uma paisagem implica uma 

escolha, e por isso a uma pré-avaliação, referindo-se determinados elementos como determinantes em 

detrimento de outros. Nesse sentido a triangulação dos dados obtidos pelas abordagens paramétrica, 

paisagista e fenomenológica é importante, sendo que os elementos que se revelam determinantes nas 

diversas abordagens mais facilmente são efectivamente pertencentes ao carácter da paisagem. Este 

processo é ainda assim dotado de subjectividade, uma vez que a apreensão do carácter da paisagem 

envolve a familiarização, a descrição e a compreensão da paisagem e por isso depende da relação de cada 

indivíduo com ela.
30
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    O carácter da paisagem inclui aspectos tangíveis e intangíveis da mesma, alguns expressos de modo 

textual e outros que são inseridos nos quadros da figura 33. Os denominados pontos-chave do carácter da 

paisagem são aspectos entendidos como determinantes para a apreensão desse carácter, que podem ser 

elementos físicos (como a presença de sebes, muros ou de vegetação endémica, por exemplo) ou então 

conceptuais (caso das unidades de paisagem e elementos singulares ou da importância da relação entre as 

ilhas). Podem também integrar processos (como os distúrbios e a erosão) e integram o próprio homem como 

interveniente e observador da paisagem. De entre os diversos pontos-chave é importante distinguir aqueles 

que podem ser - directa ou indirectamente - alvo de acções de intervenção humana daqueles que, devido às 

suas características, não são susceptíveis de acções concretas de intervenção a nível local, de que são 

exemplos determinados aspectos do clima ou da geomorfologia, caso em que podem ser consideradas 

características intrínsecas da paisagem que não dependem da acção humana directa. Esta síntese holística 

é acompanhada pela distinção entre os pontos-chave que podem ser intervencionados pelo homem daqueles 

que considerados características intrínsecas da paisagem que escapam à acção humana, à escala do 

arquipélago. 

     As componentes bióticas - particularmente a vegetação - as componentes antrópicas, as zonas costeiras 

e as zonas húmidas (incluindo nestas ultimas as linhas de água e lagoas) são as áreas onde o homem mais 

facilmente pode intervir, beneficiando com a sua acção toda a biodiversidade, a preservação da água e dos 

solos. A capacidade de resiliência da paisagem permite-lhe integrar um grande número de alterações e 

mesmo assim manter-se em equilíbrio, mas quando determinados limites são ultrapassados (tanto em termos 

de diminuição de habitats de espécies endémicas como em termos de progressão das espécies exóticas 

invasoras ou de alteração de zonas húmidas e linhas de água) esse equilíbrio pode alterar-se conduzindo a 

situações de degradação ou o equilíbrio tornar-se muito difícil de manter. Nestes casos as acções de 

protecção, gestão e ordenamento da paisagem são essenciais para a sua preservação.
31

 

     No que diz respeito às componentes telúricas a acção humana pode fazer sentir-se no maneio dos 

produtos vulcânicos (no que diz respeito aos solos, principalmente) e nas diversas reacções possíveis aos 

distúrbios e processos erosivos. As grandes formas de relevo (como serras e picos montanhosos, caldeiras e 

planaltos em altitude) e as manifestações secundárias de vulcanismo são propriedades intrínsecas da 

paisagem. Alguns distúrbios são benéficos e até mesmo desejáveis para os ecossistemas naturais e o modo 

como o homem os encara pode ser determinante para o que acontece após os eventos. Este é por exemplo 

o caso da ocorrência de movimentos de massa em áreas localizadas na proximidade de manchas de 

vegetação natural, como consequência de tempestades e derrocadas. Estas zonas poderão ter potencial 

para contribuir para a regeneração da vegetação natural, desde que não sejam intervencionadas pelo 

homem e sejam monitorizadas no sentido de evitar a presença de vegetação invasora. 

     As componentes climáticas são essencialmente características intrínsecas da paisagem, pois são 

dificilmente influenciadas pela acção humana, a única maneira de o fazer é através da acção sobre ciclo 

hidrológico e usos do solo, principalmente no que diz respeito à vegetação. A vegetação arbórea e arbustiva 

é favorável aos processos climáticos e ao ciclo hidrológico e a compartimentação do espaço por meio de 

sebes é determinante para a atenuação dos efeitos do vento e para o sucesso de qualquer cultura agrícola, 

nestas ilhas. O regime de ventos, a disponibilidade hídrica e a exposição solar são parâmetros determinantes 

na distribuição da vegetação natural e dos usos do solo. A preservação dos solos quanto aos processos 

erosivos pode também ser um aspecto relacionado com as componentes climáticas, uma vez que a 

persistência e intensidade da precipitação e dos ventos gera uma maior erosividade dos solos, atenuada pela 

presença de vegetação arbórea e arbustiva.  
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     É possível ter em conta simultaneamente tanto as componentes bióticas como as antrópicas da 

paisagem. O equilíbrio entre a flora e fauna endémica e exótica é importante, mas é igualmente importante a 

manutenção da diversidade da paisagem por meio da preservação de usos do solo agrícolas tradicionais e 

dos elementos de paisagem a ele associados. A hegemonia das pastagens e matas de produção com 

criptoméria contribui para o empobrecimento da sua identidade e singularidade, mas a replicação de usos do 

solo tradicionais como a vinha ou os pomares pode revelar-se inconsequente se estas actividades não forem 

economicamente sustentáveis. É então fundamental a criação de novas valências agrícolas que respeitem o 

carácter da paisagem destas ilhas. A questão agrícola é crucial nestas ilhas, numa paisagem cuja dimensão 

cultural é muito forte. As sebes, muros e os elementos da arquitectura de produção tradicional e religiosa 

presentes na paisagem de todas as ilhas de elevado valor cultural e que, por vezes, não se encontram 

suficientemente valorizados, raramente são objecto de protecção ou gestão. As quintas, jardins e matas de 

recreio encontram-se geralmente localizadas nas ilhas de maior dimensão e a sua importância para a história 

e paisagem das ilhas impõem a sua valorização. 

    O homem pode interferir nos processos naturais por meio dos usos do solo e da conservação e gestão das 

áreas onde se concentram os recursos bióticos de maior valor. É, no entanto, imperativo que essa interacção 

se faça tendo em conta a subtileza e fragilidade desses processos, dos quais depende simultaneamente a 

vida natural e o sistema cultural tradicional. A observação dos processos naturais “in loco”, o seu respeito e 

propiciação são partes integrantes dos mecanismos de conservação e gestão que não deverão ser 

descuradas. A preservação dos processos naturais é tão importante para a conservação das áreas mais 

naturalizadas da paisagem como para as áreas de paisagem cultural. Isto porque a manutenção da 

dimensão cultural da paisagem depende também dos ciclos de vida, que não são estanques e se processam 

apenas em áreas protegidas mas sim na paisagem de cada ilha como um todo. Assim, a dimensão natural da 

paisagem relaciona-se com a conservação da natureza e a dimensão cultural com a manutenção da 

identidade do lugar e ambas estão intimamente inter-relacionadas.  

     Os aspectos relacionados com as abordagens paisagista e fenomenológica são também passíveis de ser 

intervencionados. Constituem-se como pontos-chave do carácter da paisagem que estão dependentes da 

paisagem concreta, no primeiro caso, e da relação estabelecida entre esta e o observador, no segundo. A 

identificação das unidades de paisagem, dos elementos singulares e dos pontos de vista em cada ilha e 

entre ilhas, o entendimento da dinâmica da paisagem e a evidenciação da importância das zonas húmidas e 

costeiras e do zonamento da ocupação humana em função da altitude são aspectos a ser tidos em conta no 

primeiro caso. No caso da abordagem fenomenológica os aspectos focados são gerais mais facilmente 

percepcionados de modo particular por cada indivíduo. A importância da relação visual entre as ilhas, da 

variabilidade das condições atmosféricas e da diversidade das cores, texturas e sons da paisagem são 

pontos-chave do carácter da paisagem do arquipélago relacionados com a componente perceptiva da 

paisagem que são facilmente apreensíveis, pela população local e visitantes. A unidade visual do arquipélago 

encontra-se relacionada com os usos do solo mas também com uma matriz comum, que advém da sua 

ocupação histórica e do tipo de relacionamento criado com a paisagem. A relação com o mar é ditada pela 

insularidade e influência o isolamento. Estes aspectos encontram-se dependentes do observador, mas fazem 

também parte do carácter da paisagem destas ilhas.  

 

5.3. O valor da paisagem açoriana  

     Existem, actualmente, duas áreas onde se concentram os recursos naturais de maior valor: a linha de 

costa e as zonas de maior altitude das ilhas, especialmente quando nestas últimas se encontram zonas 

acidentadas e montanhosas, planaltos com zonas húmidas ou caldeiras. Nas ilhas com menor pressão 

humana como o Pico ou as Flores a preservação dos recursos naturais é concretizada numa maior extensão 

territorial, nas restantes apenas se encontram nos locais mais inacessíveis: grandes caldeiras com vertentes 
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muito acidentadas; montanhas e serras escarpadas e zonas húmidas como turfeiras, charcos e lagoas. O 

declive, a diminuta espessura do solo e a presença constante de água foram limitações à ocupação agrícola 

que permitiram a preservação de ecossistemas e espécies naturais, que de outro modo se teriam perdido. Na 

linha de costa foram os perigos de tempestades e a erosão, a presença de arribas e escarpas e a tradicional 

interiorização dos usos do solo que permitiram a preservação de ecossistemas e espécies. Estes 

ecossistemas são substancialmente diferentes dos de altitude pela variação das condições de humidade, 

com uma maior secura atmosférica e temperaturas mais elevadas. O factor condicionante “vento” é, no 

entanto, comum às duas zonas. Assim, tanto nas zonas interiores de maior altitude como na linha de costa a 

concentração de ecossistemas e valores naturais é mais elevada do que na restante área das ilhas, incluindo 

as zonas de baixa e média altitude. 

    Os valores culturais concentram-se, no entanto, nessas zonas de baixa e média altitude. Linhas de água e 

aglomerados populacionais com potencialidade portuária são exemplos de áreas que congregam uma maior 

concentração de elementos culturais de interesse. Os promontórios e pequenas elevações junto à costa têm 

especial interesse nestas ilhas devido à concentração de estruturas defensivas. Nas zonas mais planas e 

com solo mais profundos surgiram alguns dos usos do solo mais relevantes em termos económicos e 

culturais, mas as condicionantes de uso do solo também foram cruciais para a formação de paisagens 

invulgares e de grande riqueza histórica e cultural, de que é exemplo a paisagem da vinha sobre solos 

pedregosos. Assim, pode-se considerar que existem duas zonas de paisagem de grande valor nestas ilhas:  

 Linha de costa e zonas baixas: a linha de costa é relevante em praticamente todas as situações. 

Quando a forma e declive da linha de costa ditam o afastamento das populações surgem ecossistemas 

naturais de elevado valor. Quando a linha de costa - pela sua forma ou recursos presentes - promove a 

fixação das populações surgem elementos de valor cultural e histórico significativo. A simultaneidade de 

ocorrência de valores naturais e culturais nas zonas costeiras gera a presença de paisagens de valor 

particular e muitas vezes com um estatuto de protecção especial, como é o caso da Área de Paisagem 

Protegida da Cultura da Vinha da Ilha do Pico ou da Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia, na 

ilha do Faial. 

 Zonas de maior altitude: Quando são muito acidentadas ou altas, com solos delgados ou encharcados 

não foi possível a ocupação agrícola, pelo que os ecossistemas naturais de altitude se mantêm. Estas 

situações surgem especialmente nas ilhas de menor densidade populacional ou no interior de caldeiras 

rodeadas por escarpas acidentadas. É mais uma vez o declive a ditar o afastamento dos usos humanos 

devido aos constrangimentos e perigos associados. O clima em altitude é também impeditivo do conforto 

humano e agrícola. Aqui a presença de valores naturais sobrepõe-se à dos valores culturais e a co-

ocorrência de ambos é menor. Estas são as zonas em que a paisagem surge mais naturalizada.  

   A conexão entre estas duas zonas de maior concentração de valores naturais, culturais e paisagísticos é 

concretizada pelas linhas de água e respectivos corredores ripícolas, quando existem, que formam uma 

potencial rede natural de ligação entre os diversos ecossistemas. Esta conexão é também concretizada por 

elementos lineares de índole cultural, como as vias de circulação, sebes e muros. As sebes, corredores 

ripícolas e manchas de vegetação natural que surgem a média altitude e ligam as zonas mais baixas e altas 

têm um grande potencial para a formação de uma rede coerente de ecossistemas e paisagens de elevado 

valor, contribuindo para a diversidade e identidade da paisagem e para a sua unidade.  

 

5.3.1. O valor natural   

 

     A vegetação natural desempenha um papel fundamental no carácter da paisagem dos Açores, pelo papel 

concreto que exerce na preservação dos ecossistemas e na conservação dos solos e da água. É também 
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essencial devido à biodiversidade que alberga, tanto em termos florísticos como faunísticos proporcionando 

alimento e abrigo para a vida selvagem, alguma dela em viagem intercontinental como é o caso das aves 

migratórias. Alguma vegetação natural dos Açores constitui uma relíquia da era Terciária que possui evidente 

valor patrimonial e genético, uma vez que a partir da sua observação poderá ser possível entender o modo 

de funcionamento dos sistemas naturais de há milhões de anos atrás, a evolução que estas espécies tiveram 

ao longo dos tempos nas circunstâncias particulares das ilhas açorianas, assim como o modo como se dá a 

conciliação com a vegetação actual, de características mais cosmopolitas e com uma área de expansão 

global. Para além este valor conceptual existe um outro, mais sensível mas não menos importante que têm a 

ver com as características físicas e sensoriais da vegetação: a sua cor, toque e textura; o seu cheiro e sabor 

dos seus frutos; assim como o movimento das folhas e das copas com o vento e o som que este produz. 

Estas características conferem-lhe um valor estético que poder ser apreciado, tanto pela comunidade local 

como por visitantes. O valor da vegetação natural endémica e nativa dos Açores pode ser resumido nos 

seguintes aspectos:  

 A actividade biológica associada permite a formação de solos, que nestas ilhas são geralmente 

andossolos caracterizados por uma elevada riqueza em matéria orgânica e produtividade; 

 Permite a recarga de aquíferos por meio do favorecimento de uma infiltração de água gradual, 

diminuindo o escoamento superficial e a erosão associada, especialmente na presença de vegetação 

de zonas húmidas, particularmente turfeiras; 

 Capta a precipitação de origem orográfica, precipitação horizontal e nevoeiros essencial para a 

formação dos mares de nuvens e para a presença de vegetação do tipo laurissilva; 

 Favorece a preservação da fauna, nomeadamente da fauna de artrópodes e aves endémicas, 

algumas estritamente dependentes de habitats particulares e endémicos do arquipélago; 

 Introduz um aporte de diversidade à paisagem particularmente se se tiver em consideração a 

homogeneidade de usos do solo que a ocupação cultural predominante acarreta; 

 A preservação de espécies de vegetação endémicas e relíquias do Terciário tem um valor 

patrimonial acrescentado, no entanto a mera presença de áreas com vegetação natural pouco ou 

nada alteradas pelo homem seria já um facto de elevada importância a salientar, num contexto 

europeu em que a maior parte da vegetação presente reflecte uma ocupação cultural muito marcada; 

 Se integrada em sebes de compartimentação a vegetação natural pode ter um valor acrescentado 

pois preenche todas as funções de uma sebe e para além disso pode permitir a conectividade entre 

ecossistemas naturais de diversas altitudes;  

 Se integrada em corredores ripícolas esta vegetação pode contribuir para assegurar a continuidade 

entre manchas de vegetação natural e assim permitir a preservação e regeneração natural da 

paisagem.      

    Este entendimento, apesar de ser consensual entre a comunidade científica, o pessoal técnico das 

entidades responsáveis pelo ambiente e para parte da população (nomeadamente a estudantil) não foi ainda 

assimilado pela população em geral e pelo turismo. Assim, se para um sector da população o carácter da 

paisagem dos Açores se encontra - em termos de vegetação - na vegetação natural endémica existe outro 

largo sector para quem a imagem de Açores “natural” se encontra associada às pastagens e sebes, de 

hortênsias ou outras, e às matas verdes escuras de criptomeria. Gera-se assim um conflito de valores que 

reside no facto da paisagem habitualmente mais valorizada em termos estéticos não corresponder à mais 

importante e rica em termos ecológicos.
32
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    Mesmo no que diz respeito à população que associa o carácter da paisagem dos Açores à vegetação 

natural endémica existem nuances: se grande parte identifica a laurissilva como fazendo parte desse tipo de 

vegetação, que importa preservar, existem outras formações naturais como os matos de faia nas zonas 

costeiras ou as turfeiras em altitude que apenas são identificadas por uma franja restrita da população.
33

 

Apesar do valor estético da vegetação endémica ser facilmente reconhecido a uma escala de pormenor - ao 

nível do espécimen ou de conjunto limitado de especímenes ou então em ambientes de clareira, mais 

abertos - na generalidade dos casos a densidade da vegetação natural - quando se trata das florestas e 

matos de laurissilva assim como os matos de faia - e a falta de hierarquia no seu interior (uma vez que os 

exemplares são aproximadamente todos do mesmo tamanho e idade) induz a uma não valorização deste tipo 

de paisagem no sentido estético do termo. Assim, a densidade, impenetrabilidade e homogeneidade (no 

sentido lato do termo) das formações naturais podem ser facilmente desvalorizadas pelo público em 

detrimento das vistas amplas e da fácil hierarquização de uma paisagem cultural. As turfeiras são também 

impenetráveis mas de um modo diferente (devido à presença de água) e apesar de se constituírem como 

paisagens mais abertas não são, de um modo geral, facilmente visitáveis no seu interior. 

     Deste modo a dificuldade de visitação impede uma maior proximidade, conhecimento e 

consequentemente valorização da vegetação natural endémica. Este é um dos aspectos com que os 

responsáveis pelas áreas protegidas têm de se debater e que, sendo resolvido - em determinados casos por 

meio do projecto de estratégias de visitação que permitam a preservação dos ecossistemas e 

simultaneamente o conforto dos visitantes - poderá ser uma mais-valia no que diz respeito ao modo como os 

ecossistemas endémicos são apreendidos. Neste sentido a educação ambiental tem um papel central a 

desempenhar, facto que foi entendido pelas entidades responsáveis e que tem sido trabalhado em locais 

como o Jardim Botânico do Faial. O desligamento entre a componente estética de uma paisagem cultural 

mais “pastoral” e a componente estética de uma paisagem natural - com ecossistemas cuja dinâmica nem 

sempre é perceptível para as populações - não é recente. Já no século XIX é patente nos Açores uma 

preferência pela vegetação exótica ligada ao coleccionismo botânico e à aclimatação de espécies exóticas e 

que conduz à formação de matas de recreio e - mais tarde - de parques florestais que, ainda hoje, se 

constituem como importantes pólos de atracção para as populações locais. O gosto pelo arvoredo alto e pelo 

exotismo das espécies contrasta com o porte e densidade da vegetação natural, que não permite este tipo de 

fruição. Este é um dos motivos de afastamento entre a população e a vegetação endémica.  

     As zonas húmidas - lagoas, linhas de água e as áreas encharcadas com vegetação natural, como as já 

referidas turfeiras - são também áreas de elevado valor natural. As lagoas e turfeiras localizam-se no interior 

das ilhas, nas zonas de maior altitude, mas as linhas de água atravessam toda a paisagem. Deste modo “as 

zonas húmidas constituem verdadeiros “barómetros” naturais que retratam o estado do ambiente dos Açores. 

Por um lado desempenham funções reguladoras no ciclo da água das ilhas, pois garantem a recarga 

continua e uniforme dos aquíferos, nascentes e cursos de água. Por outro, são reservas hídricas estratégicas 

com potencial para utilizações múltiplas, incluindo o abastecimento de populações e de diversos sectores 

económicos. Possuem ainda uma elevada importância conservacionista, dada a existência de habitats e de 

espécies ameaçadas ou protegidas por convenções internacionais. Por fim, destacam-se enquanto 

elementos singulares da paisagem Açoriana e como locais aprazíveis para recreio e lazer, nomeadamente 

para actividades de contemplação da natureza.”
34

 Este valor é amplamente reconhecido, no entanto os 

problemas existentes nas zonas húmidas açorianas, relacionados com a eutrofização das lagoas e com a 

presença de vegetação invasora e lixos nas linhas de água, condicionam muitas vezes o potencial que estas 

áreas possuem. 
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     Para além das zonas húmidas é a linha de costa que concentra os elementos de maior valor natural. 

Este importante interface entre a terra e o mar reúne um elevado número de ecossistemas terrestres e 

marinhos com grande biodiversidade, que está associada à multiplicidade de situações de limite possíveis: 

assim, o recorte da linha de costa; a sua altura, a presença de arribas escarpadas com praias de calhau 

rolado na sua base ou - pelo contrário - de uma continuidade suave (bastante mais rara) entre a terra e o 

mar; a presença de praias, dunas, fajãs e de ilhéus; a forma como as linhas de água confluem no mar; e o 

povoamento associado às zonas de maior potencial portuário e de implantação urbana ou com potencial para 

recreio determinam uma diversidade natural e cultural muito elevada. As zonas de lagunas costeiras e as 

dunas fixas com vegetação herbácea são habitats de elevado interesse para a conservação devido à sua 

raridade e espécies associadas. Algumas espécies de vegetação de estratégia primária surgem associadas à 

base das escarpas e arribas costeiras e nas praias de calhau rolado ou nas escassas manchas de prados 

halofíticos presentes nas diversas ilhas, de entre estas destaca-se a Azorina vidalii. Para além da vegetação 

e da fauna característica da zona intertidal, a linha de costa apresenta também uma considerável diversidade 

geomorfológica associada aos diversos processos erosivos presentes. As escarpas, arribas costeiras, praias 

de calhau rolado, dunas e lagunas abrigam uma fauna de aves de elevado, tanto pelas espécies endémicas 

nativas presentes como pelas invernantes e migradoras. Esta importância é reconhecida a nível internacional 

e repercute-se nas diversas áreas protegidas para a preservação das aves e seus habitats presentes no 

arquipélago.  

 

5.3.2. O valor cultural  

     As paisagens açorianas apresentam, de um modo geral, uma dimensão cultural forte no sentido em que 

expressam uma relação do meio natural com o homem, ainda que essa relação possa ser de protecção dos 

valores naturais. Essa relação pode ser mais ou menos intensa e ter uma qualidade maior ou menor, que se 

traduz em valores diferenciados de paisagem. Segundo Leonel Fadigas “o conceito de paisagem cultural 

exprime a realidade objectiva do que as paisagens são, ao assumir como seu elemento fundamental o facto 

de elas constituírem uma representação da cultura e das comunidades humanas que as moldaram, em 

acção conjugada com a natureza. (…) [As paisagens culturais] são representativas do modo como, em 

circunstâncias concretas de relação com o meio natural, o homem construiu e manteve um sistema 

continuado de relações consolidadas.”
35

 A presença dos elementos associados à paisagem cultural - 

elementos construídos, arquitectónicos ou outros - é mais intensa nas zonas de baixa e média altitude mas 

em toda a paisagem se observa a intervenção humana na ocupação e padrões de usos do solo. Esta é uma 

paisagem intensamente modificada ao longo dos últimos séculos.  

     A paisagem actual dos Açores pode ser descrita, grosso modo, por uma paisagem cultural agrícola onde 

domina o uso da actividade agro-pecuária. Os padrões de distribuição espacial e o zonamento das 

actividades em altitude reflectem o carácter da paisagem e a apropriação pelo homem ao longo dos séculos. 

As pastagens formam a matriz da paisagem e os outros usos do solo surgem em situações geomorfológicas 

particulares: as vinhas junto ao mar, as zonas agrícolas mais diversificadas e os pomares em redor dos 

aglomerados urbanos, as matas de produção com criptoméria em zonas altas e declivosas. A vegetação 

natural surge apenas nas áreas protegidas ou em áreas desfavoráveis em termos edafo-climáticos. As 

paisagens das vinhas e dos pomares (de citrinos ou outros) são reminiscências de ciclos agrícolas 

anteriores, pelo que o valor destas áreas diferenciadas não se relaciona apenas com a diversidade que 

conferem à paisagem como também com o seu valor patrimonial. Actualmente o potencial interpretativo da 

paisagem é diminuído pela hegemonia das pastagens e a sua qualidade visual também é empobrecida por 

esse facto, especialmente se não existirem sebes ou muros. A presença de eiras, toldas e moinhos é 
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indiciadora do valor patrimonial e afectivo que estes elementos têm para os seus proprietários. As ermidas e 

Impérios assinalam a sacralização do espaço e o seu uso ritual e ao seu valor patrimonial pode acrescentar-

se o de interpretação cultural do espaço. Estes aspectos mais tradicionais da paisagem assumem especial 

importância relativamente às actividades de recreio e turismo para as quais a qualidade da paisagem e a sua 

história são importantes. 

     Quando se refere ao carácter das ilhas açorianas José Manuel Fernandes realça aspectos da sua 

geografia como elementos estruturantes mas elege também aspectos da sua sociabilidade e modo de vida 

como aqueles que lhes conferem um valor cultural acrescentado. Este autor dá ênfase à “dimensão telúrica” 

dos Açores, “a sua longa experiência, quantas vezes traumática, de sismos, erupções vulcânicas, 

tempestades arrasadoras.”
36

 Assinala também a “profunda religiosidade do seu povo, cujas tradições neste 

campo são de algum modo mais fortemente representadas - até de modo simbólico - pelos Impérios do 

Espírito Santo.”
37

 Finalmente, para além da componente patrimonial urbana que se concentra nas cidades e 

principais aglomerados esta autor realça toda uma matriz rural tradicional de um “fundo de ruralidade, 

atávico, intenso, que transparece em múltiplos aspectos do seu território (…)”
38

 mas que não nega o 

cosmopolitismo que advém, desde o primeiro momento, da localização do arquipélago, antes o concilia com 

uma ligação ancestral à terra e às coisas cultivadas.
39

  

     Assim, e segundo José Manuel Fernandes, “o território, as cidades e as arquitecturas açorianas reflectem, 

desde as primeiras fixações e obras quatrocentistas, até aos mais recentes edifícios do novo século e 

milénio, um sentido próprio, forte e característico do arquipélago, que não se confunde nunca com outras 

manifestações urbanas, rurais e arquitectónicas, também claramente filiadas na cultura portuguesa.”
40

  No 

entanto a adaptação do homem ao meio fez-se, segundo este autor, pela transfiguração das características 

culturais e civilizacionais tradicionais e não pela sua rejeição ou alheamento: “valores como os do mundo 

mediterrâneo e meridional, os da Europa Ocidental e da cultura da pedra foram transpostos, podemos dizer 

mesmo “transportados”, e nas novas paragens lentamente caldeados, depurados, recriados, pelas exigências 

da paisagem, dos materiais, nas novidades; mas nunca perdendo esse “último vínculo”, o do reconhecimento 

e consciência da sua origem.”
41

 Assim, a paisagem açoriana reflecte, por um lado, uma ancestralidade 

provinda de uma história de povoamento de características ibéricas marcadamente rurais, mas por outro o 

cosmopolitismo que advém da sua localização e da necessidade das relações comerciais e de informação, 

de que os arquipélagos de pequena dimensão se encontram dependentes. Exemplos dessa combinação 

encontram-se na biodiversidade presente, com a presença simultânea de vegetação endémica e exótica, 

ambas ciclicamente valorizadas. O seu valor cultural advém também desta combinação entre ruralidade e 

cosmopolitismo em consonância com as relações estabelecidas entre os povos.  

     No entanto, como refere Nestor de Sousa, a realidade cultural dos Açores não anda ao mesmo ritmo em 

todas as ilhas: “Unidade arquipelágica por força da natureza e da História, os nove espaços que as compõem 

são, também, outras tantas unidades, onde a vida decorreu - e decorre - segundo ritmos e limites 

diferenciadores, permitindo - ou não consentindo - em cada tempo histórico, a existência de aparelho mental 

criador de novas apetências estéticas e dos sistemas que a estas conduzissem.”
42

 Assim, a evolução cultural 

dos Açores e da sua paisagem dependem também da história particular de cada ilha e dos diversos sistema 

societais que em cada uma se sucederam. É assim que surgem especificidades próprias de cada ilha no 

urbanismo, na arquitectura e na arquitectura de produção tradicional; modos próprios de armar os terrenos e 
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de construir muros ou plantar sebes; Impérios e ermidas de características diferenciadas consoante as ilhas 

e, nas ilhas maiores e mais desenvolvidas, quintas, jardins e matas de recreio que evidenciam uma relação 

mais erudita com a paisagem. No entanto, seja essa relação mais ou menos popular todos estes elementos 

têm um valor cultural elevado, precisamente por serem resultado de uma adaptação da população local às 

especificidades da paisagem de cada ilha. 

     O valor cultural da paisagem não se expressa apenas nos elementos de cultura preexistentes mas 

também na capacidade desta gerar novas realidades, em termos da preservação dos elementos presentes 

de maior valor patrimonial mas também da criação de desenvolvimento social e económico. Neste contexto a 

própria paisagem assume-se como um dos bens mais importantes deste território, especialmente no que diz 

respeito ao turismo. Deste modo, a importância dos usos agrícolas do solo e da multifuncionalidade da 

paisagem ganham uma nova dimensão, para além daquela que lhe é própria e essencial, que é garantir o 

sustento das populações humanas. O equilíbrio, diversidade e coerência da paisagem poderão contribuir 

para a criação de beleza, que é um valor sensorial que tem um valor económico associado. Assim, como se 

refere no Plano de Ordenamento Turístico da Região o binómio natureza/paisagem “ é um dos maiores bens 

intrínsecos deste território, do qual nunca poderá haver desvios significativos.”
43

 Pela paisagem, entendida 

como imagem que reflecte as interacções entre os indivíduos e o ambiente, passam todas as decisões de 

desenvolvimento.
44

 

 

5.3.3. O valor sensorial  

    O valor sensorial de uma paisagem está relacionado com a percepção que cada indivíduo tem desta, com 

a relação emocional com o lugar e com o nível de conhecimento intelectual sobre a realidade concreta 

observada. É, portanto, um aspecto pessoal que se encontra associado à relação estabelecida entre o 

indivíduo e o seu meio.
45

 A sua subjectividade não lhe confere menor valor, conforme explicitado na 

abordagem fenomenológica. É do consenso entre diversas subjectividades, ou seja, na intersubjectividade 

que residem os aspectos que é possível - até certo ponto - “fixar” sobre a percepção do carácter da paisagem 

dos Açores.
46

 Estes aspectos estão expressos nos pontos-chave relacionados com a abordagem 

fenomenológica e ditam o surgimento de um conjunto de relações de complementaridade entre os diversos 

espaços territoriais. Os limites insulares, como a zona costeira e a linha de costa, têm uma importância 

fundamental na estruturação destes espaços, assim como as zonas de maior altitude das ilhas, que as 

limitam “em altura” e lhes conferem a tridimensionalidade.  

    A uma escala mais lata, a da própria ilha e do seu sentido, são então os limites da linha de costa, os seus 

pontos mais altos e as grandes formas de relevo que estruturam todo o conjunto. Estes são os grandes 

traços, ou linhas, de uma paisagem tridimensional e que permitem a distinção entre ilhas. Conferem-lhes a 

forma mas não o conteúdo. O conteúdo ou substância das ilhas é expresso pelas suas formas, padrões, 

cores e texturas mais particulares; pelos seus sons e sentir da passagem do tempo; e pela variabilidade das 

condições atmosféricas e de visibilidade, o frio e o calor, o vento e os cambiantes de luz. A relação entre as 

diferentes ilhas é também importante para a definição de cada uma delas e do conjunto que é o arquipélago, 

uma vez que algumas se relacionam como se de pares de opostos se tratassem. No entanto, como escreve 

Bernard Venables “apesar do conjunto denunciar um carácter forte e provavelmente único, cada ilha não é 
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mais do que ela própria, cada ilha é intensamente individual. E cada uma ostenta um tipo particular de 

intensidade, uma sensação de fogo latente do qual quase conseguimos captar o murmúrio profundo.”
47

 

    O valor sensorial de uma paisagem é frequentemente avaliado pela sua análise visual. Esta análise, 

baseada na escolha de pontos de vista panorâmicos e na observação da paisagem que é possível abarcar a 

partir destes, relaciona-se com as diversas formas, padrões, cores e texturas e do modo com estas se 

articulam e harmonizam. Os atributos da paisagem geralmente tidos em conta são o relevo e os usos do 

solo, a presença de planos de água, de vegetação e as características de urbanização. O contraste visual, a 

dominância visual de alguns elementos e a importância relativa das características visuais de cada um 

desses elementos são aspectos a ter em conta quando se procede a uma análise deste tipo. Uma paisagem 

multifuncional em que os usos se encontram adaptados às características geomorfológicas e climáticas do 

território tem maiores probabilidades de ser uma paisagem equilibrada em termos estéticos. 

      Numa análise visual global deste arquipélago é possível referir-se a importância da geomorfologia e dos 

usos do solo na qualidade visual da paisagem. A geomorfologia é importante já que estabelece uma 

hierarquia visual na paisagem que está relacionada com as formas de relevo presentes (grandes formas de 

relevo ou formas de relevo mais invulgares em oposição a pequenas formas de relevo ou formas mais 

comuns) e o modo como estas se articulam, configurando alguns dos elementos singulares da paisagem. Em 

termos dos usos do solo observa-se que o claro predomínio das pastagens tem efeitos negativos na 

qualidade visual da paisagem. A presença de usos diversificados, quando existe, confere-lhe riqueza em 

termos de formas, padrões, cores e texturas. A existência de galerias ripícolas permite uma melhor leitura da 

paisagem uma vez que permite “ler” os vales e conecta níveis altimétricos diferenciados. Os planos de água, 

as galerias ripícolas, sebes e muros, contribuem para a diversidade, contraste e ritmo da paisagem 

aumentado por isso a qualidade visual. Por outro lado, existem elementos que têm um claro impacto negativo 

na qualidade visual da paisagem, como as grandes vias de comunicação, equipamentos, zonas industriais, 

aterros sanitários, pedreiras e outras indústrias extractivas.  

     No entanto, o sentir das ilhas não é só o sentir da sua paisagem, mas também o sentir das suas pessoas. 

A sua relação com a linha de costa e com o mar nem sempre tem sido fácil, mas só com a actual 

regularidade dos transportes aéreos pôde começar a ser, até certo ponto, indiferente. A linha de costa 

contínua, contudo, a limitar o espaço terrestre e a marcar a fronteira de cada ilha, criando uma condição 

insular que é indiferente à indiferença dos homens. José Manuel Fernandes sintetiza o carácter das ilhas 

macaronésicas na sua “insularidade” que se define “no contraste permanente entre um inevitável e profundo 

isolamento das ilhas face “ao mundo” e a possibilidade também constante do contacto com o exterior - pois 

tudo vem e vai através do mar, que tudo une e separa a um tempo. (…) É deste modo como que uma 

“tensão” expressa em modos culturais e comportamentais, a qual depois se “regionaliza” em vertentes 

específicas, como a “açorianidade”.
48

 Esta dimensão da insularidade, apesar de atenuada com os meios de 

transporte modernos, deve ter-se manifestado desde os inícios mais remotos da ocupação humana. Vitorino 

Nemésio, exemplo ele próprio de um “ilhéu em viagem”, exprime os sentimentos e os comportamentos com 

ela relacionados. Também para Carlos Alberto Medeiros a dinâmica de ocupação humana nestes territórios 

está antes de mais relacionada com a sua condição insular: foi esta condição que ajudou a impulsionar 

esforços no sentido de se assegurar a obtenção de um leque diversificado de produtos que permitissem a 

subsistência dos habitantes; foi ela que esteve na origem da complexa teia de relações marítimas de carácter 

económico que se estabeleceram com o resto do mundo e que por sua vez proporcionaram a exportação de 

produtos das ilhas e a emigração;
49

 é também a insularidade que está na origem da fragilidade dos 
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ecossistemas, da paisagem, da agricultura, das exportações e da economia. A insularidade não é, contudo, 

determinística, uma vez que em muitas ilhas de dimensão comparável a evolução foi diferente.
50

 

 

5.4. Ameaças ao carácter da paisagem 

          O isolamento, a exiguidade de espaço e de recursos e a especificidade dos existentes são fragilidades 

desta paisagem, presentes mesmo antes da intervenção humana. De facto, como refere Eduardo Brito de 

Azevedo “as pequenas ilhas oceânicas de origem vulcânica são, quase sempre, regiões acidentadas onde as 

condições de habitabilidade e de desenvolvimento dependem de aspectos muito particulares, 

nomeadamente, de um correcto e minucioso aproveitamento dos recursos naturais disponíveis (…). 

Dramaticamente dependentes de recursos naturais próprios, nomeadamente, no que respeita a recursos 

vitais como a água, solos agrícolas e energia, as pequenas ilhas, frequentemente sujeitas a condições 

naturais adversas, constituem unidades territoriais frágeis mas muito vulneráveis.”
51

 A esta fragilidade natural 

acrescentam-se os desequilíbrios provocados pelo homem.  

     Nos Açores a principal ameaça ao carácter da paisagem é a hegemonia dos usos do solo dominantes - as 

pastagens intensivas e as matas de produção - e a perda de diversidade de paisagem associada, assim 

como a diminuição dos valores naturais, culturais e sensoriais associados. A presença de vegetação invasora 

é um importante factor de desequilíbrio, no entanto existem outros como: a erosão; a poluição das lagoas e 

cursos de água; os problemas relativos às linhas de água no que diz respeito à instabilidade das suas 

margens e à falta de qualidade das galerias ripícolas; a diminuição da área de vegetação natural e a pressão 

humana sobre o litoral e em redor dos aglomerados urbanos. A maior parte das ameaças identificadas 

incidem principalmente sobre a dimensão natural da paisagem no entanto a dimensão cultural é também 

afectada, especialmente no que diz respeito ao desconhecimento dos valores em presença, que pode 

conduzir à descaracterização da paisagem. Os principais factores promotores de alterações na paisagem e 

nos ecossistemas açorianos segundo os relatórios do Millennium Ecossystem Assessment encontram-se 

listados no quadro 25. 

 
Quadro 25 - Listagem dos fenómenos promotores de alterações aos ecossistemas açorianos segundo os relatórios do Millennium 
Ecossystem Assessment (2009). (Abreviações: En - endógeno; Ex. - exógeno; D. - directo; I. - indirecto; R - escala regional; EU. - escala 
europeia; Imp. - importância de 1 (elevada) a 5 (baixa). Adaptado de BORGES, P.A.V. et al - “ Ilhas oceânicas” in PEREIRA, H.M. et al - 
“Ecossistemas e bem estar humano: Avaliação para Portugal do Millennium Ecossystem Assessment”. Lisboa: Escolar Editora, 2010b. 
pp. 472.). 
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Promotores de alterações Ex./En. D./I. 

Escala 

espacial 

Velocidade Imp.  

Alterações do uso do solo En. D. R. Média 1 

Espécies invasoras Ex. /En. D.  R.  Média 1 

Política de Mercado Agrícola Comum Ex. /En. I.  EU. Média 1 

Legislação ambiental e atitudes Ex. I.  R./EU. Média-baixa 2 

Crescimento económico Ex. /En. I. R. Média 2 

Turismo  Ex. /En. I. R. Média 3 

Erupções vulcânicas En. D. R. Rápida 3 

Distribuição da população humana Ex. /En. I. R. Baixa 4 

Estrutura e propriedade das terras 

agrícolas 
En. I. 

R. Média 4 
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     Assim, também os relatórios do Millennium Ecossystem Assessment referem como principais factores de 

alteração dos ecossistemas açorianos as alterações do uso dos solos, a proliferação de espécies invasoras e 

a Política Agrícola Comum (PAC).
52

 As alterações do uso dos solos e a PAC conduziram, em conjunto, à 

homogeneização da paisagem e à prevalência das pastagens e das matas de produção. A proliferação de 

espécies invasoras afecta toda a superfície das ilhas mas é especialmente preocupante nas áreas 

protegidas, locais onde se encontra a maior concentração de ecossistemas e espécies raros.  

     O regime intensivo da agro-pecuária é, de facto, uma das principais ameaças ao carácter da paisagem. 

A exploração agrícola dos solos com pastagens tem sido feita de modo intensivo e nem sempre atendendo à 

principal condicionante da sua capacidade de uso, que são os declives acentuados e consequente perigo de 

erosão.
53

 A implantação de pastagens intensivas em zonas declivosas ou a sua alternância com culturas 

forrageiras constitui uma ameaça à paisagem uma vez que fomenta a erosão e a perda de solo arável. De 

facto, nos Açores a par do crescimento bovino, tem-se assistido a um incremento da área cultivada com 

milho para silagem, feito tanto nas cotas mais baixas como a média altitude, num sistema de rotação anual 

com prados de erva-castelhana. O milho é semeado na Primavera e os prados no Outono. A sementeira dos 

prados nos meses de Setembro/Outubro, altura em que as chuvas podem começar a ser já abundantes, 

proporciona a ocorrência de situações de risco de desgaste dos solos.
54

 Acresce que o pisoteio excessivo do 

gado sobre as pastagens conduz ao aumento dos problemas de erosão. É, então, necessário ter um cuidado 

especial na escolha das alturas de rotação das culturas agrícolas e no cabeceamento das pastagens.  

     Em termos de ameaças à paisagem verifica-se que a erosão dos solos no arquipélago é um problema 

actual ainda hoje encarado com alguma negligência.
55

  O arroteamento de zonas de vegetação natural em 

média e alta altitude para a ampliação de áreas de pastagem, a gestão intensiva das mesmas, a 

movimentação de grandes volumes de terra para fins de construção ou outros, são alguns dos factores 

apontados por diversos investigadores que mais contribuem para o desencadeamento dos processos 

erosivos.
56

 Um outro efeito que pode decorrer da ocupação dos solos com pastagens intensivas é o da 

poluição das lagoas e dos cursos de água, devido principalmente à fertilização intensa dos terrenos e ao 

escoamento de matéria orgânica. A excessiva carga de nutrientes prejudica a qualidade da água e conduz a 

problemas de eutrofização, especialmente em lagoas. A eutrofização de massas de água de superfície é das 

principais preocupações relativamente à política de recursos hídricos nos Açores
57

 já que condiciona os seus 

usos potenciais - de abastecimento ou recreio - e altera a qualidade dos ecossistemas e da paisagem. A sua 

solução não se restringe à envolvente das lagoas mas integra toda a sua bacia hidrográfica.
58

 Existem, no 

entanto, também problemas ao nível das linhas de água, que se repercutem pontualmente na qualidade da 

água mas principalmente na estabilidade das suas margens e na qualidade das suas galerias ripícolas, 

geralmente inexistentes ou em que a vegetação é predominantemente constituída por vegetação invasora ou 

matas de criptoméria. 

    As áreas com vegetação natural tiveram um forte declínio num passado recente decorrente dos 

incentivos económicos da União Europeia para a ocupação das áreas disponíveis para a implantação de 
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áreas agrícolas ou florestais, principalmente pastagens. Deste modo as áreas ocupadas pela vegetação 

natural, e particularmente pelas comunidades de endémicas, decresceram substancialmente, em especial 

nos últimos 100 anos. A maior parte das manchas de vegetação natural de média latitude desapareceu ou foi 

transformada em pastagens semi-naturais, em todas as ilhas, e nas zonas costeiras a vegetação encontra-se 

restrita devido à construção de aglomerados urbanos e estradas.
59

 Nas zonas de maior altitude, acima dos 

400 metros, as florestas naturais tornaram-se fragmentadas e competem agora com povoamentos 

monoespecíficos de criptomérias (Cryptomeria japonica) plantados em zonas de elevado declive e por vezes 

mesmo em linhas de água. A transformação da paisagem a uma larga escala é devida também à presença 

de espécies que ocupam vastas áreas e têm tendência a comportar-se como invasoras competindo 

directamente com a vegetação natural, como a lantana (Lantana camara) e o incenso (Pittosporum 

undulatum) em baixa e média altitude, e a roca (Hedychium gardnerianum) e a hortênsia (Hydrangea 

macrophylla) em zonas mais altas e linhas de água. Este aspecto é tratado com maior profundidade no 

Capítulo 6. Não é só na reconversão das áreas que restam de vegetação natural que residem as ameaças a 

esta, mas também na construção de infra-estruturas como caminhos agrícolas.
60

 A construção de caminhos é 

particularmente importante quando estes atravessam os leitos das linhas de água torrenciais. Quando se dão 

estes atravessamentos o peso da passagem de automóveis, camiões e tractores sobre os filões rochosos 

acaba por quebrar a rocha e promover uma mais rápida infiltração de água no subsolo nesses pontos. Deste 

modo, o regime hídrico pode ser alterado com o escoamento de uma menor quantidade de água a jusante 

dos atravessamentos, com consequências para todo o ecossistema. A maior secura a jusante pode 

inclusivamente alterar o elenco florístico das espécies da galeria ripícola favorecendo a proliferação de 

exóticas invasoras,
61

 e altera todo o ecossistema das linhas de água.   

     A pressão urbana sobre o litoral e em redor dos principais aglomerados urbanos é um dos factores 

que mais impacto tem sobre a paisagem destas ilhas. Esta pressão é devida a necessidades de urbanização 

e construção de equipamentos mas também devida ao turismo e ao recreio, e pode ter efeitos nas áreas 

protegidas costeiras ou localizadas nas zonas mais baixas das ilhas. No entanto, o não desenvolvimento das 

ilhas pode também ser uma ameaça à sua sustentabilidade. A opção do desenvolvimento baseado numa 

agricultura e turismo sustentáveis ligados à preservação e gestão dos valores da paisagem tem sido um dos 

modelos mais defendidos por promover uma relação equilibrada com o meio de vida. A concepção da 

paisagem como um palco edénico ou mítico, enfatizada pelos agentes económicos e promocionais, 

condiciona por vezes a sua gestão, uma vez que privilegia a acepção cénica em detrimento da utilidade,
62

 ou 

da preservação de sistemas e processos ecológicos menos visíveis ou visualmente atractivos. No entanto, é 

necessário que a paisagem seja sustentável em termos agrícolas e equilibrada em termos ecológicos para 

que mantenha as suas qualidades cénicas.  

          

5.5. Potencialidades da paisagem açoriana 

     As potencialidades do carácter de uma paisagem residem na sua gestão equilibrada, nomeadamente no 

que diz respeito aos usos do solo e à protecção dos valores presentes, de modo a que a paisagem revele 

todo o seu potencial. O equilíbrio da paisagem não é estático mas sim dinâmico, e está relacionado com as 

dimensões natural e cultural da paisagem, com o equilíbrio ecológico e com a componente estética da 
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mesma. A uma paisagem que expresse todo o seu potencial são associados atributos relacionados com o 

seu equilíbrio, coerência, unidade, diversidade, identidade e singularidade.
63

 

    A protecção da vegetação natural endémica, das zonas húmidas e costeiras de maior valor, dos usos do 

solo tradicionais e dos elementos arquitectónicos de valor patrimonial ligados à produção agrícola e à 

vivência humana podem ser pontos importantes para atingir um equilíbrio. A construção da paisagem deverá 

fazer-se atendendo à instrução da natureza, uma vez que é ela que ensina e dita os condicionalismos de 

cada lugar e o possível aproveitamento diferenciado das potencialidades agrícolas de cada ilha. Um exemplo 

deste facto são os usos do solo diferenciados entre as ilhas: em São Miguel e na Graciosa as características 

biofísicas e da ocupação humana conduziram a um aproveitamento agrícola intensivo, mas no Pico ou nas 

Flores as condicionantes à agricultura ditaram uma maior permanência dos ecossistemas naturais e a 

adaptação do uso dos solos às suas aptidões de modo mais sustentável. Assim, apesar da paisagem 

açoriana ser fortemente cultural e se encontrar bastante alterada, existem ainda ilhas e zonas com algum 

grau de naturalidade, e em algumas ilhas os usos do solo podem ser exemplificativos de modos de 

exploração mais sustentáveis. Como referem Paulo Borges et al, “nos Açores a produção leiteira baseada 

em pastagens intensivas permanentes ou semi-permanentes constitui uma ameaça à biodiversidade, um 

impedimento à infiltração e retenção de água no subsolo e uma fonte de poluição das águas devido ao uso 

de fertilizantes. No entanto, a exploração extensiva das pastagens semi-naturais de média e alta altitude que 

se verifica, por exemplo, nas ilhas do Pico, Santa Maria, Flores e partes da ilha Terceira, é benéfica para a 

diversidade de artrópodes e plantas vasculares indígenas que aí conseguem subsistir. Assim, parece-nos 

que o uso actual da terra em ilhas como o Pico e Flores é, pela sua natureza, um pouco mais sustentável 

(…).”
64

  Também Eduardo Dias refere que ainda hoje se encontram algumas utilizações sustentáveis da 

vegetação natural nas “moitas” de vegetação natural deixadas nas pastagens do Pico e nos prados 

subespontâneos das serras de São Jorge.
65

 

    Os ecossistemas e as paisagens são o maior valor e potencial do arquipélago, como suporte da vida das 

populações e das suas actividades económicas, agrícola e relativa ao sector do turismo.
66

 A coerência da 

paisagem é máxima se a exploração dos recursos se fizer de modo sustentável e compatibilizado com a 

preservação da integridade das zonas de maior valor e com as expectativas da população. Para isso as 

medidas agro-ambientais e de gestão do espaço florestal podem ter um papel fundamental, assim como o 

seguimento das boas práticas agrícolas, que são obrigatórias para beneficiários de apoios agro-ambientais e 

indemnizações compensatórias.
67

 Nos relatórios do Millennium Ecossystem Assessment considera-se que a 

extensificação das pastagens contribui positivamente para a biodiversidade e sustentabilidade dos sistemas 

agrícolas. A adopção deste tipo de sistemas nas zonas de maior altitude de todas as ilhas poderia ser 

benéfica para a preservação da fauna e flora, sistema hidrológico e solos. Pelo contrário, uma hipotética 

aposta nas práticas agro-pecuárias actuais com tendência para a intensificação representam uma ameaça ao 

carácter da paisagem.  

      As medidas agro-ambientais para a protecção do ambiente, dos solos e da água apoiadas nesta região 

foram, durante os anos 2000-2006, a “manutenção da extensificação da produção pecuária” e a “retirada de 

terras para protecção das lagoas”. Neste período a medida “manutenção da extensificação da produção 

pecuária” foi a mais requerida pelos agricultores em todas as ilhas, que tem como objectivo reduzir o 
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 Ver definição de paisagem no âmbito desta investigação (p. 8) e atributos mais frequentemente associados a uma paisagem cujo 
carácter de encontra expresso (p. 16).  
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 BORGES, P.A.V. (2010b) op. cit. p. 464. 
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 DIAS, E. - “Vegetação natural dos Açores: Ecologia e sintaxonomia das florestas naturais”. Angra do Heroísmo: Universidade dos 
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 BORGES, P.A.V. (2010b) op. cit. p.465. 
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 SRAF - “PRORURAL: Programa de desenvolvimento rural da Região Autónoma dos Açores: 2007/2013”. Horta: Secretaria Regional 
da Agricultura e Florestas (SRAF), 2007. (revisão 2 - versão de 18 de Novembro de 2007). p. 84. 
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encabeçamento do gado e a intensidade de produção nas pastagens.
68

 Esta medida envolve também a 

manutenção do estrato arbóreo, caso exista, a manutenção da vegetação das linhas de água e a limpeza de 

infestantes, privilegiando-se sempre que possível o trabalho manual.
69

 As ilhas onde mais se requereu este 

tipo de apoio foram o Pico e São Jorge, seguidas das Flores e Terceira, no entanto estas são as ilhas onde já 

existiam mais pastagens semi-naturais em regime extensivo.
 70

 Assim, a maior parte dos agricultores 

beneficiários não tiveram de proceder a grandes alterações culturais para beneficiarem dos apoios. A medida 

“retirada de terras para protecção das lagoas” teve muito pouca adesão,
71

 pelo que os problemas das bacias 

hidrográficas mais eutrofizadas, como a das lagoas das Sete Cidades, se mantiveram. Refira-se, no entanto, 

que estas medidas se colocadas em prática têm potencialidade para atenuar os desequilíbrios presentes na 

paisagem e permitir, deste modo, a preservação do seu carácter. 

     A presença de sebes e cortinas arbóreas de grande dimensão é uma das potencialidades da paisagem 

destas ilhas, pelas funções que cumprem na paisagem e pelas espécies endémicas que por vezes integram. 

Existem em todas as ilhas e apresentam, por vezes, tipologias diferenciadas em cada ilha (simples ou mistas, 

com espécies endémicas ou não) mas as ilhas onde o seu papel se encontra mais visível são o Pico, São 

Jorge e Flores. Para a preservação da paisagem e dos espaços cultivados de elevado valor cultural e 

patrimonial foram estabelecidas duas medidas agro-ambientais relativas ao apoio para a conservação dos 

currais de vinha e das sebes vivas para protecção dos pomares. A medida “conservação de curraletas e 

lajidos da cultura da vinha”, foi requerida com mais intensidade no Pico seguida da Terceira.
72

  A 

“conservação de sebes vivas para a protecção de culturas perenes” foi mais requerida por agricultores de 

São Miguel e da Terceira, por ser nestas ilhas que se concentram os sistemas policulturais com fruteiras.
73

 

Para os anos 2007-2013 a estas medidas foram acrescentados o apoio à agricultura biológica e à 

conservação dos pomares tradicionais dos Açores assim como as medidas compensatórias da Rede Natura 

2000 em terras agrícolas, com elevado potencial para contribuir para a preservação do carácter da paisagem 

nas áreas protegidas. 

     Estão previstas também medidas para a gestão das terras florestais que podem ser usadas para a 

preservação do carácter da paisagem. Estas medidas envolvem o apoio à primeira florestação de terras 

agrícolas ou não agrícolas e à implantação de sistemas agro-florestais.
74

 Têm como objectivo contribuir para 

a florestação das ilhas por parte dos proprietários dos terrenos ou associações e pretendem 

simultaneamente fomentar a diversidade da vegetação arbórea.
75

 Estas plantações incluem a constituição de 

cortinas de abrigo, bosquetes e corredores verdes (buffers),
76

 assim como a plantação em bacias 

hidrográficas de lagoas.
77

 No caso da plantação em terras não agrícolas (terras agrícolas abandonadas) é 

privilegiada a plantação de endémicas em relação à plantação de folhosas e resinosas.
78

 No que diz respeito 
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 SRAF - “Avaliação final (ex-post) do plano de desenvolvimento rural da Região Autónoma dos Açores (PDRu): relatório final”. Horta: 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas (SRAF) / Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE), 2008. (relativo aos anos 
2000-2006). p. 98-99. 
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 IFADAP - “ Plano de desenvolvimento rural da R.A. dos Açores: medidas agro-ambientais: manutenção da extensificação pecuária. ” 
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70

 O Pico teve 11 751 ha abrangidos por este medida e São Jorge teve 9 600 ha. As Flores teve 2723 ha e a Terceira 2057 ha, neste 
período. Todas as outras ilhas tiveram valores bastante inferiores. SRAF (2008) op. cit. p. 100 e 126. 
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à utilização sustentável das terras florestais encontram-se dois tipos de apoios: os pagamentos respeitantes 

à rede Natura 2000 em terras florestais e os silvo-ambientais. Estes últimos dizem respeito, em áreas não 

protegidas, à instalação e beneficiação de bosquetes, cortinas de abrigo e corredores verdes (buffers), assim 

como à erradicação de invasoras e instalação de vedações.
79

 Estas medidas estão particularmente 

vocacionadas para a recuperação de manchas de vegetação natural, de linhas de água e zonas envolventes 

a lagoas, de zonas florestais degradadas, com invasoras ou atingidas por tempestades.
80

 No âmbito do 

PRORURAL existe ainda uma medida no âmbito da conservação e valorização do património rural que 

admite a preservação do património arquitectónico tradicional inserido em meio rural, que abrange tanto 

património edificado tradicional rural como muros e sebes vivas em explorações agrícolas.
81

 

    Conclui-se que estão previstas e legisladas medidas suficientes para a preservação da identidade e 

coerência da paisagem, especialmente no que diz respeito aos usos do solo tradicionais e mais raros no 

arquipélago, os pomares e as vinhas e à protecção de algumas manchas de vegetação natural. A reparação 

e reconstrução de muros, a preservação das sebes vivas existentes, a extensificação das pastagens e a sua 

transformação em zonas florestais, preferencialmente com vegetação natural, estão também previstas por 

medidas agro-ambientais. A preservação das linhas de água e lagoas e a limpeza de invasoras em campos 

agrícolas e matas estão também referenciadas. A extensificação das pastagens e a criação de gado para 

carne são alternativas mais viáveis em termos ecológicos que estão abrangidas. Estes serão instrumentos 

viáveis e suficientes para a preservação da paisagem rural se forem postos em prática de forma intensiva e 

continuada, facto que dependerá da dotação económica afecta aos mesmos e do interesse dos proprietários 

dos terrenos. Os principais entraves à aplicação destas medidas encontram-se relacionados com a dimensão 

das propriedades agrícolas, com a falta de informação por parte dos agricultores e excesso de burocracia por 

parte dos organismos intervenientes e com os níveis de pagamentos, considerados reduzidos.
82

  

     Para a preservação do carácter de uma determinada paisagem - seja ao nível de um arquipélago, seja ao 

nível de uma área protegida - a Convenção Europeia da Paisagem estabelece a necessidade de se definirem 

“objectivos de qualidade paisagística” que consistem na formulação, por parte da administração pública, de 

um conjunto de aspirações colectivas de uma população relativamente às características da paisagem 

específica onde se insere.
83

 Os pontos-chave do carácter da paisagem podem também ser entendidos como 

possíveis contributos para a formulação desses objectivos. Assim, algumas potencialidades da paisagem 

podem ser expressas por meio de contributos para possíveis objectivos de qualidade paisagística associados 

à paisagem açoriana, nomeadamente:
84

 

 Conservação da qualidade dos solos;  

 Criar condições para o armazenamento natural da água nos aquíferos subterrâneos, nomeadamente 

através da conservação da vegetação natural arbustiva e arbórea; 

 Captação e armazenamento da água em lagoas naturais e artificiais, tanques e cisternas; 

 Criar condições para a diminuição da erosão especialmente nas linhas de água e arribas costeiras; 
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 Valorização das linhas de água por meio da sua limpeza, estabilização e criação de galerias ripícolas; 

 Protecção da vegetação e fauna endémicas e nativas;  

 Plantação de vegetação endémica e nativa; 

 Monitorização e controlo das espécies de fauna e flora exóticas invasoras; 

 Promoção da multifuncionalidade das ocupações e usos do solo; 

 Extensificação de pastagens e conversão das existentes em pastagens semi-naturais; 

 Diversificação da actividade agrícola, com aposta na agricultura biológica;  

 Promoção das sebes e muros como modos de compartimentação do espaço e aumento do conforto bio-

climático, tanto para as populações como para a agricultura; 

 Diversificação da floresta de produção, com aposta nas espécies endémicas e nativas; 

 Preservação dos elementos da arquitectura de produção tradicional, religiosa e dos aspectos 

patrimoniais e urbanísticos de maior valor dos aglomerados urbanos, 

 Promoção da qualidade de vida e fixação das populações; 

 Promoção das condições para recreio e lazer; 

 Potenciação dos sistemas de vistas. 

 

     Estes objectivos reflectem a importância da conservação dos sistemas naturais e culturais da paisagem 

para uma efectiva preservação do seu carácter. Assim, à presença de uma paisagem com uma componente 

cultural tradicional bastante forte, que se expressa nos usos do solo tradicionais e passados, nos elementos 

da arquitectura de produção tradicional e religiosa e na presença de uma diversidade e compartimentação de 

paisagem reveladora do seu carácter, alia-se, nos Açores, a importância da vegetação natural endémica e 

nativa e das comunidades naturais, cujo valor e raridade são reconhecidos internacionalmente.  

     Na matriz de paisagem do arquipélago, essencialmente cultural mas onde imperam os usos do solo das 

pastagens e matas de produção, os usos do solo agrícolas mais diversificados constituem-se como um 

aporte de heterogeneidade que beneficia a paisagem cultural. Esses usos agrícolas mais diversificados, 

tradicionais ou de vanguarda, requerem geralmente a presença de população na paisagem, uma vez que 

esta é o garante do funcionamento dos sistemas culturais e agrícolas.      

     Por outro lado as manchas de vegetação natural endémica e nativa existentes, geralmente em zonas de 

acesso difícil ou em áreas protegidas, só se poderão manter se existir um interesse público nessa 

preservação, que necessita de ter o apoio e participação públicas. Isto porque face às ameaças das 

alterações de usos do solo e da proliferação de invasoras é necessário que, para a preservação do carácter 

da paisagem, se concretizem acções efectivas de recuperação de paisagem que se ocupem da gestão dos 

sistemas naturais presentes e que integrem a plantação de vegetação, de forma coerente e estrategicamente 

definida. Para estas acções o apoio e participação públicas são essenciais. 

 



245 

 

B - Aplicação do conceito de carácter da paisagem à gestão de áreas protegidas  

 

      À apreensão do carácter da paisagem do arquipélago segue-se a sua aplicação às suas áreas protegidas 

e a uma em particular, que consiste no caso de estudo à escala do lugar. O objectivo é validar a utilidade do 

conceito e aprofundar o conhecimento das áreas protegidas açorianas, na perspectiva desta investigação. No 

capítulo 6 procede-se a uma aproximação ao conhecimento sobre a gestão das áreas protegidas tendo em 

conta o carácter da sua paisagem e as recomendações da Convenção Europeia da Paisagem. A associação 

das acções de intervenção preconizadas pela Convenção Europeia da Paisagem (protecção, gestão e 

ordenamento da paisagem) a áreas protegidas justifica-se por estas se constituírem como um subconjunto da 

paisagem onde se expressam importantes valores naturais e/ou culturais. Como tal, as áreas protegidas são 

também paisagens, a que podem estar associadas as acções referidas.  

    No capítulo 7 aborda-se a Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia, na ilha do Faial, por meio da 

aplicação da metodologia proposta para a apreensão do carácter da paisagem. No âmbito desta investigação 

é efectuada a identificação dos pontos-chave e propriedades com maior expressão na área protegida em 

estudo, assim como a avaliação posterior dos valores presentes, ameaças e potencialidades presentes. É no 

capítulo 7 que se concretiza a participação pública à escala do lugar, por meio de acções de sensibilização 

ambiental que consistiram na erradicação de plantas invasoras e plantação de endémicas na área de 

paisagem protegida. É também neste último capítulo que se abordam as questões relacionadas com a 

vegetação de modo mais prático, por meio de um ensaio exploratório de plantação.  

 

6. As áreas protegidas 

    No âmbito da prática da arquitectura paisagista, a finalidade da protecção e gestão dos recursos naturais e 

culturais pode ser entendida como o desenvolvimento de um sentido de pertença a um lugar - partilhado por 

todos os intervenientes e projectado para o desenvolvimento futuro - a partir da apreensão, reconhecimento, 

avaliação, discussão e negociação dos elementos que constituem o carácter da sua paisagem.
1
 Nesse 

sentido, as áreas protegidas surgem como espaços que congregam elementos de reconhecido valor, tanto 

por parte da comunidade científica como da sociedade em geral. A presença de elementos de elevado valor 

natural e/ou cultural, que contribuem para o carácter da sua paisagem, justifica uma análise mais atenta 

destas áreas de modo a entender de que forma o carácter da paisagem aqui se expressa e quais as 

estratégias mais eficazes para a sua conservação e gestão.  

     Os processos simultâneos de globalização e descentralização requerem um ordenamento da paisagem e 

gestão das áreas protegidas de forma aproximada e colaborativa com as populações e reforçam a 

importância do lugar.
2
 Este processo de descentralização tem uma importância particular em ilhas, e tem sido 

compreendido pelas entidades responsáveis, que apostaram na gestão das áreas protegidas de cada ilha 

como uma unidade com especificidades próprias, de que é resultado a criação dos Parques Naturais de Ilha 

(PNI). A Rede Natura 2000, o processo de criação dos PNI e as áreas protegidas existentes são 

apresentados no primeiro ponto deste capítulo, relacionando-se as ZPE e as ZEC com alguns pontos-chave 

do carácter da paisagem identificados no capítulo 5. 

    No segundo ponto do presente capítulo procede-se a uma síntese do carácter da paisagem dos espaços 

classificados e relacionam-se as tipologias de áreas protegidas existentes com as acções de intervenção 

propostas pela Convenção Europeia da Paisagem. A leitura deste ponto é feita em conjunto com o anexo II, 

onde se encontra um conjunto de quadros que agrupam as diversas acções preconizadas nos instrumentos 
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 Adaptado de  SMITH, J. et al - “Place meanings and desired management outcomes”. “Landscape and Urban Planning” 101 (2011) p. 

359. 
2
 Idem, ibid. 
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legislativos vigentes, para cada área protegida, em acções de protecção, gestão ou ordenamento da 

paisagem.
3
 No anexo II sintetizam-se os principais valores presentes em cada uma das áreas protegidas e 

relacionam-se as áreas protegidas com os elementos do carácter da sua paisagem. Este anexo possibilita 

ainda uma leitura comparativa entre os valores de paisagem objecto de estratégias de conservação nas 

áreas protegidas e a individualização de elementos singulares e unidades de paisagem identificadas no 

“Livro das Paisagens dos Açores”.
4
  

    No ponto seguinte (6.3.) procede-se a uma identificação dos valores de paisagem presentes nas áreas 

protegidas, iniciando-se uma reflexão sobre as diversas atitudes perante as áreas protegidas, a percepção do 

público relativa às diversas comunidades naturais e uma análise das dimensões natural e cultural da 

paisagem presentes nos espaços classificados. Seguidamente procede-se à identificação dos valores 

naturais preservados nas áreas protegidas, ameaças identificadas e potencialidades da paisagem. As 

ameaças estão relacionadas com as ameaças ao carácter da paisagem referidas no capítulo anterior, 

nomeadamente as resultantes da pressão humana que afecta os sistemas naturais. As potencialidades 

expressam-se se os conflitos presentes forem resolvidos. O último ponto consiste numa explanação de 

planos e projectos relativos às áreas protegidas, identificando-se as acções de recuperação da paisagem 

concretizadas.  

      

6.1. As áreas protegidas existentes nos Açores 

         As áreas protegidas foram criadas para preservar ecossistemas de reconhecido valor, pela presença de 

fauna, flora ou habitats de elevada raridade e integridade ou então pela ocorrência de paisagens ou 

elementos geológicos invulgares. As primeiras áreas protegidas definidas nos Açores foram a Caldeira do 

Faial e a Montanha do Pico em 1972.
5
 Desde então surgiram em todas as ilhas várias zonas terrestres (e 

marinhas) com protecção legal, classificadas nas seguintes tipologias: reservas naturais e florestais, 

paisagens protegidas, monumentos naturais, Zonas de Protecção Especial (ZPE) para a preservação das 

aves, e Sítios de Interesse Comunitário (SIC) para a conservação de habitats e espécies. As duas últimas 

formam a Rede Natura 2000. Nestas ilhas existem também áreas importantes para as aves (IBA) e áreas 

protegidas pela Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância Internacional (Ramsar) e três delas - 

Graciosa, Flores e Corvo - são Reservas da Biosfera classificadas pela UNESCO. Existem também dois 

locais classificados como património mundial pela UNESCO, a cidade de Angra do Heroísmo e a paisagem 

da cultura da vinha do Pico. 

     A Rede Natura 2000 é uma rede de áreas protegidas da União Europeia, constituída por áreas 

vocacionadas para a conservação de habitats e espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis. 

Resulta da implementação de duas directivas comunitárias: a Directiva 74/409/CEE de 2 de Abril, relativa à 

conservação das aves selvagens (Directiva Aves) e a Directiva 92/43/CEE de 21 de Maio, relativa à 

protecção de habitats e da flora e fauna selvagens (Directiva Habitats).
6
 A primeira cria as ZPE e a segunda 

cria os SIC. É também no âmbito da Directiva Habitats que é implementada a Rede Natura 2000.
7
 Existem, 

                                                      
3
 Síntese concretizada a partir dos respectivos Decretos Legislativos Regionais. No que diz respeito aos PNI a relação com as acções de 

intervenção preconizadas pela Convenção Europeia da Paisagem faz-se a partir da análise dos objectivos de gestão para cada tipologia 
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Sectorial para a Rede Natura 2000”. Horta: Direcção Regional do Ambiente, Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, 2004b. e 
DECRETO-LEGISLATIVO REGIONAL nº nº20/2006/A de 6 de Junho.  
4
 CANCELA D’ABREU, Alexandre; MOREIRA, José Marques; OLIVEIRA, Rosário (coord. do estudo) - “Livro das paisagens dos Açores: 

Contributos para a identificação e caracterização das paisagens dos Açores”. Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar 
/Direcção Regional do Ordenamento do Território e Recursos Hídricos [2005].  
5
 CARDOSO, P. “ Áreas protegidas” in CARDOSO, P. et al “Açores: um retrato natural”. Ponta Delgada: Veraçor, 2009. p. 76. 

6
 Ambas com posteriores alterações. 

7
 As áreas designadas para integrar a Rede Natura 2000 têm por base critérios exclusivamente científicos e protegem os recursos 

considerados importantes pela Comissão Europeia, pelo que por vezes não existe coincidência entre as áreas desta rede e as áreas 
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nos Açores, 15 ZPE com uma área total de 16 198 hectares, e 23 SIC (actualmente denominadas ZEC)
8
 que 

totalizam 34 478 hectares.
9
 Estas áreas são estudadas e caracterizadas no Plano Sectorial da Rede Natura 

2000 que estabelece também medidas de conservação e gestão para cada uma delas e vincula as entidades 

públicas.
10

  

     As ZPE açorianas localizam-se maioritariamente na linha de costa e ilhéus das diversas ilhas, e 

expressam a importância que estas zonas têm como local de nidificação e apoio às rotas migratórias da 

avifauna. São, portanto, as componentes bióticas e a importância das aves endémicas, nativas, 

nidificantes e migradoras os pontos-chave do carácter da paisagem que servem de base à classificação 

destas áreas protegidas.
11

 A avifauna protegida por estas ZPE encontra-se descrita em 6.4. Apenas três ZPE 

têm uma percentagem de área situada no interior das ilhas (em zonas de maior altitude) considerável: “Pico 

da Vara/Ribeira do Guilherme” em São Miguel; “Caldeira e Capelinhos” no Faial e a “Zona Central” do Pico. 

As duas primeiras encontram-se em cordilheiras e elevações interiores às ilhas e a terceira corresponde a 

uma zona planáltica interior. Estas três ZPE interiores, em conjunto com a Costa e Caldeirão do Corvo são as 

mais extensas. As outras localizam-se nas zonas costeiras e, apesar da sua menor dimensão, são de grande 

valor para a conservação das aves pela sua localização junto à linha de costa. Nos quadros 26 e 27 

identificam-se as ZPE e as ZEC, a sua área, e alguns elementos do carácter da paisagem presentes em 

cada uma, com vista a uma caracterização sintética.   

    As diversas ZEC abrangem espaços terrestres, marinhos e mistos. Para além das zonas marinhas, é 

também na linha de costa que se encontram o maior número das áreas protegidas, como se pode verificar no 

quadro 27. A presença de um grande número de ZEC no litoral demonstra o valor para a conservação da 

natureza que as zonas costeiras apresentam, no entanto é no interior que se encontram as áreas de maior 

extensão e o maior número de habitats prioritários. Os habitats prioritários presentes em cada ZEC 

encontram-se descritos em 6.4. Apenas cinco de entre as 23 ZEC listadas integram uma extensão 

considerável de território interior às ilhas, nomeadamente: “Lagoa do Fogo” (São Miguel); “Serra de Santa 

Bárbara e Pico Alto” (Terceira); “Caldeira e Capelinhos” (Faial); “Montanha do Pico, Praínha e Caveiro” (Pico) 

e a “Zona Central - Morro Alto” (Flores). Estas áreas protegidas distinguem-se por se localizarem em zonas 

de maior altitude, por vezes de difícil acesso, e pela extensão de território abrangido. As ZEC que se 

encontram no interior das ilhas ocupam áreas de relevo mais acidentado - em que a transformação humana 

se relevou mais difícil - ou então planaltos interiores elevados, a que se encontram associadas zonas 

húmidas. As áreas protegidas costeiras são geralmente de menor dimensão. Apenas em São Jorge, na área 

protegida da “Costa Nordeste e Ponta do Topo” se encontra uma extensão de território que se assemelha às 

áreas protegidas interiores. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
protegidas designadas pelos países, que protegem recursos nacionais. GIL, A. - “Proposta Metodológica para a elaboração de planos de 
gestão de sítios da Rede Natura 2000”. Ponta Delgada: Departamento de Biologia, Universidade dos Açores, 2006. p. 13-14. 
8
 Os SIC´s declarados pela Decisão da Comissão 2002/11/CE de 28 de Dezembro de 2001relativamente à Região Autónoma dos 

Açores foram entretanto reclassificados como Zonas Especiais de Conservação (ZEC) pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 
5/2009/A, de 3 de Junho, cumprindo o disposto no nº 4 do artigo 4º da Directiva Habitats, que explicita que os SIC deverão ser 
reclassificados em ZEC ao fim de seis anos. 
9
  A área total integra tanto a área terrestre como a marinha. A área terrestre das ZPE é de 16 186 hectares e a área terrestre das SIC’s 

é de 25 719 hectares. MONTEIRO, R. et al - “ O ordenamento do território nos Açores: política e instrumentos”. Ponta Delgada: 
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM); Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos 
(DROTRH), 2008. p. 114. 
10

 Publicado pelo DECRETO-LEGISLATIVO REGIONAL nº 20/2006/A de 6 de Junho, alterado pela DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 
nº 48-A /2006 de 7 de Agosto e pelo DECRETO-LEGISLATIVO REGIONAL nº 7/2007/A de 10 de Abril. SRAM (2004b) op.cit. p. 66-71. 
11

 Ver figura 33, p. 226.  
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Quadro 26 - ZPE açorianas, suas áreas e inserção na paisagem. (A negrito assinalam-se as áreas protegidas interiores e com maior 
extensão e as grandes formas de relevo. Dados de 2007).  
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilhas 

 

Designação da ZPE 

 

Área 

terrestre(ha) 

 

Elementos do carácter da paisagem 

 

Santa Maria Ilhéu da Vila e Costa 

Adjacente 

57,08 Ilhéu e troço da linha de costa 

São Miguel Pico da Vara / Ribeira do 

Guilherme 

6067,27 Cordilheira montanhosa interior à ilha com relevo 

acidentado e ponto mais alto da ilha.  

Terceira  Ilhéu das Cabras  32,13 Ilhéu 

Ponta das Contendas 93,72 Troço da linha de costa 

Graciosa Ilhéu de Baixo 33,92 Ilhéu 

Ilhéu da Praia 10,22 Ilhéu 

São Jorge Ilhéu do Topo e Costa 

Adjacente 

369,75 Ilhéu e troço da linha de costa 

Faial Caldeira e Capelinhos 2047,14 Cordilheira montanhosa interior à ilha com relevo 

acidentado, ponto mais alto da ilha e caldeira. Inclui o 

vulcão dos Capelinhos e zonas costeiras.  

Pico Furnas de Santo António  13,37 Troço da linha de costa 

Lajes do Pico 64,53 (+ 12,3 

de área 

marinha) 

Troço da linha de costa e zona marinha 

Ponta da Ilha 293,8 Troço da linha de costa 

Zona Central do Pico 6019,20 Planalto interior elevado 

Flores Costa Nordeste 141,93 Troço da linha de costa 

Costa Sul e Sudoeste 254,02 Troço da linha de costa 

Corvo Costa e Caldeirão 699,85 Troço de linha de costa e interior de caldeira com 
lagoa. 
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Quadro 27 - ZEC açorianas, suas áreas e inserção na paisagem. (A negrito assinalam-se as áreas protegidas interiores com maior 
extensão e as grandes formas de relevo. Dados de 2007).  
 

Ilhas Designação da ZEC 

Área terrestre 

(ha) 

 

Área total 

(ha) 

 

Elementos do carácter da paisagem 

 

Santa 

Maria 

Ponta do Castelo 
136,53 316,60 

Troço da linha de costa e zona 

marinha 

Ilhéu das Formigas e Recife 

Dollabarat 
 3.594,00 

Ilhéu e zona marinha  

São Miguel Caloura - Ponta da Galera 
19,4 199,59 

Troço da linha de costa e zona 

marinha 

Banco D. João de Castro  1.648,34 Zona marinha  

Lagoa do Fogo 
2. 171,91 (1.261, 

61 após 2009) 

2. 171,91 

(1.261, 61 após 

2009) 

Caldeira interior à ilha com lagoa e 

relevo acidentado.  

Terceira  Serra de Santa Bárbara e 

Pico Alto 4.730,93 4.730,93 

Cordilheira montanhosa interior à 

ilha com relevo acidentado, ponto 

mais alto da ilha, caldeira.  

Costa das Quatro Ribeiras 
57,55 267,63 

Troço da linha de costa e zona 

marinha 

Graciosa Ponta Branca 68,64 68,64 Troço da linha de costa 

Ilhéu de Baixo, Restinga 
39,58 243,67 

Ilhéu, troço da linha de costa e zona 

marinha. 

São Jorge Costa NE e ponta do Topo 
3.576,10 3.965,08 

Troço da linha de costa e zona 

marinha 

Ponta dos Rosais 
170,91 306,90 

Troço da linha de costa e zona 

marinha 

Faial Caldeira e Capelinhos 

2.086,22 

2.086,22 

(é em parte 

coincidente 

com a ZPE) 

Cordilheira montanhosa interior à 

ilha com relevo acidentado, ponto 

mais alto da ilha e caldeira. Inclui 

vulcão dos Capelinhos e zonas 

costeiras.  

Baixa do Sul  50,06 Zona marinha 

Morro de Castelo Branco 
23,46 126,42 

Morro, troço da linha de costa e zona 

marinha 

Monte da Guia 
98,96 383,16 

Monte, troço da linha de costa e zona 

marinha 

Ponta do Varadouro 17,61 17,61 Troço da linha de costa 

Pico Lajes do Pico 
34,12 142,71 

Troço da linha de costa e zona 

marinha 

Ilhéus da Madalena 5,28 143,21 Ilhéus 

Ponta da Ilha 
106,07 398,29 

Troço da linha de costa e zona 

marinha 

Montanha do Pico, Praínha 

e Caveiro 8.462,65 

8.462,65 

(é em parte 

coincidente com 

a ZPE) 

Zona montanhosa interior à ilha com 

relevo acidentado e ponto mais alto da 

ilha. Inclui parte do planalto central. 

Flores Costa Nordeste 234,87 1250,76 Ilhéus e troço da linha de costa 

Zona Central - Morro Alto 
2.931,09 2.931,09 

Cordilheira montanhosa interior à ilha 

com relevo acidentado e ponto mais alto da 

ilha. Inclui planalto em altitude. 

Corvo Costa e Caldeirão 747,15 972,80 Troço de linha de costa e caldeira. 

 

     

     

 



250 

     Para além da classificação das ZPE e ZEC, as directivas comunitárias identificam os habitats naturais de 

interesse comunitário cuja conservação exige a designação de áreas protegidas (Anexo I) e as listas de 

espécies animais e vegetais com especial estatuto de conservação (Anexo II).
12

 Estas listas permitem o 

reconhecimento dos habitats e as espécies consideradas prioritárias por se encontrarem ameaçadas, raras 

ou em perigo de extinção, a nível comunitário.
13

 A Directiva Habitats determina ainda a necessidade de se 

concretizarem planos de gestão das áreas pertencentes à Rede Natura 2000. No caso deste arquipélago, o 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 foi elaborado pelo Gabinete de Ecologia Vegetal Aplicada (GEVA) da 

Universidade dos Açores.  

     Para além das várias tipologias de áreas protegidas referidas, estão designadas nos Açores 12 zonas 

húmidas de importância internacional ao abrigo da Convenção de Ramsar.
14

 Destaca-se, também, a Área de 

Paisagem Protegida da Cultura da Vinha da Ilha do Pico classificada em 2004 pela UNESCO como 

Património Mundial da Humanidade. Por sua vez as ilhas Graciosa, Corvo e Flores foram integradas na Rede 

Mundial de Reservas da Biosfera, as primeiras duas em 2007 e a última em 2009.
15

 Assim, esta diversidade 

de áreas com variados estatutos de conservação, as sobreposições em termos espaciais e a variedade de 

normas e regimes legais para as mesmas, conduziu a dificuldades de operacionalização da gestão pelas 

entidades responsáveis. Para facilitar a gestão, a administração regional instituiu um novo regime jurídico de 

classificação e gestão da Rede Regional de Áreas Protegidas dos Açores (RRAPA), através do Decreto 

Legislativo Regional n.º 15/2007/A, de 25 de Junho. Neste diploma procedeu-se à criação dos Parques 

Naturais de Ilha (PNI) e do Parque Marinho dos Açores (PMA). Do ponto de vista operacional, a unidade 

base para a gestão das áreas protegidas é a ilha, e cada PNI é administrado por um órgão executivo sediado 

na própria ilha, com competências atribuídas pela entidade responsável, neste caso a Secretaria Regional do 

Ambiente do Mar. 

     O conceito de Rede Fundamental de Conservação da Natureza está implícito nesta iniciativa, 

considerando que os PNI abrangem, além das áreas protegidas anteriormente existentes e das que 

aguardavam oportunidade de classificação, também as áreas integradas na Rede Natura 2000, as Áreas 

Importantes para as Aves (IBA) e os sítios Ramsar, entre outras. Cumpre-se, deste modo, o objectivo de 

assumir a integração das áreas com especial interesse para a conservação da natureza como base 

estruturante da RRAPA.
16

 Tal facto não implica a atribuição de um regime complementar ou adicional ao 

existente, mas sim aglutinar, numa só figura normativa, os diferentes espaços submetidos por lei ou por 

compromissos internacionais a um estatuto jurídico especial de protecção e gestão.
17

 

     Os nove PNI foram criados por diplomas legais independentes e publicados entre 2008 e 2011.
18

 As 

restrições e condicionamentos às actividades decorrentes do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, bem 

como dos diplomas de classificação das áreas protegidas anteriormente existentes, foram integrados no 

regime dos PNI e mantêm-se em vigor até à aprovação dos Planos de Ordenamento de Área Protegida 

(POAP).
19

 São estes instrumentos de natureza regulamentar (Planos Especiais de Ordenamento do Território 

                                                      
12

 As espécies que requerem protecção rigorosa encontram-se referidas no anexo IV da referida Directiva. 
13

 Os habitats prioritários são apresentados em 6.3.  
14

 Esta convenção, respeitante à protecção de habitats de aves aquáticas migradoras, inclui implícita e explicitamente a conservação da 
vegetação das zonas húmidas. 
15

 As reservas da biosfera constituem uma rede de reservas mundial lançada em 1970 pela UNESCO. Estas reservas visam: a 
conservação das paisagens, ecossistemas, espécies e diversidade genética; o desenvolvimento económico e humano, culturalmente 
adaptado; o apoio logístico à investigação, monitorização, educação ambiental e formação.  
16

 DECRETO-LEGISLATIVO REGIONAL nº nº15/2007/A de 25 de Junho. Artigo 2º. 
17

 Idem, ibid. 
18

 A indicação dos diplomas correspondentes encontra-se no anexo VI. A diferença de datas está relacionada com o tempo que cada um 
dos processos demorou uma vez que foram ouvidas no processo diversas entidades com competência na área do ambiente. 
19

 PORTEIRO, J.M. - “Gestão ambiental e ordenamento do território em espaços insulares. A rede regional de áreas protegidas da 
Região Autónoma dos Açores.” Bragança: 17º Congresso da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional, 2011. (“Gestão de 
bens comuns e desenvolvimento regional sustentável”, Bragança - Zamora, 29 de Junho a 2 de Julho de 2011). p. 787. 
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(PEOT)) que vinculam quer as entidades públicas como os particulares e que irão determinar os regimes de 

uso e protecção dos espaços que integram os PNI.
20

  

     No entanto, os POAP terão de estar articulados com o instrumento de política sectorial aprovado para a 

conservação da natureza, ou seja, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, uma vez esta tem estatuto 

jurídico próprio que subsiste paralelamente aos PNI. De facto, a Rede Natura 2000 encontra-se vocacionada 

para a protecção e gestão dos valores naturais da paisagem, enquanto os PNI conciliam este objectivo com a 

articulação das diversas áreas protegidas numa rede coerente, que integre tanto os ecossistemas mais 

naturalizados como os agro-sistemas e paisagens de valor cultural e cénico. Ambos os instrumentos 

coexistem no território e preenchem funções fundamentais na conservação dos valores da paisagem 

açoriana que são complementares entre si.  

     Os estudos que conduziram à criação dos PNI basearam-se num processo de reclassificação e 

reagrupamento das áreas protegidas vizinhas ou sobrepostas em manchas espacialmente contínuas. A 

metodologia adoptada no âmbito desta reclassificação assenta na chave de classificação que se apresenta 

na figura 34, tendo em consideração as orientações da União Internacional para a Conservação da Natureza 

(IUCN) e outros pressupostos, como sejam o grau de naturalidade dos espaços protegidos e o regime de 

propriedade do solo.
21

 Assim, os PNI congregam 25 Áreas Protegidas, 15 Reservas Florestais Naturais, 35 

Áreas da RN2000 e 31 IBA.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Chave de classificação da IUCN aplicada às áreas protegidas dos Açores. (PORTEIRO, J.M. - “Gestão ambiental e o 
ordenamento do território em espaços insulares: a rede regional de áreas protegidas dos Açores”. Bragança: 17º Congresso da 
Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional, 2011.p. 779). 

23
 

 

                                                      
20

 As categorias de espaços admitidas nos POAP são as seguintes: Áreas de protecção integral; áreas de protecção parcial; áreas de 
protecção complementar; áreas prioritárias para a conservação; áreas de uso sustentável dos recursos; áreas de intervenção específica. 
Estas áreas encontram-se definidas no diploma da RRAPA. DECRETO-LEGISLATIVO REGIONAL nº nº15/2007/A de 25 de Junho. 
Artigos 19 a 25.  
21

 PORTEIRO, J.M. (2011) op. cit. p. 779. 
22

 Idem, p. 778. 
23

 Adaptado de EUROPARC - “Procedimento de asignación de las categorias de manejo UICN a los espacios naturales protegidos”. 
Espanha: Oficina técnica de EUROPARC - Espanha, 2005 cit. por PORTEIRO, J.M. (2011) op. cit. p. 779.  

ADAPTAÇÃO À RAA DA CHAVE DE CLASSIFICAÇÃO DA UICN

Não está prevista a exploração de 

recursos naturais

A exploração sustentada de recursos 

naturais é permitida

Áreas com fraca 

intervenção. Presença 

humana pouco notada. 

Usos públicos 

condicionados

Áreas onde estão 

presentes elementos 

singulares, naturais, semi-

naturais ou culturais

Áreas 

predominantemente 

naturais onde se prevê o 

uso sustentável de 

recursos naturais

Áreas em que a 

conservação de 

ecossistemas e espécies 

se consegue através da 

manipulação directa

Áreas dedicadas à 

preservação das 

paisagens culturais e  

actividades tradicionais 

(desenvolvimento sócio-

económico)

I III VI IV V

 HUMANIZAÇÃO

NATURALIDADE

-

-

+

ÁREA A CLASSIFICAR

+
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     As áreas protegidas que integram os PNI passaram a adoptar as denominações da IUCN: I (a) - Reserva 

Natural Integral; I (b) - Reserva Natural; II - Parque Nacional; III - Monumento Natural; IV - Área Protegida 

para Gestão de Habitats ou Espécies; V - Área de Paisagem Protegida; VI - Área Protegida para a Gestão de 

Recursos. Para cada uma destas categorias encontram-se definidos objectivos de gestão específicos 

segundo as orientações da IUCN, os quais estão sintetizados no quadro 28.
24

 O nível de protecção mais 

elevado é o de Reserva Natural, correspondente às zonas de maior valor ecológico e especial riqueza 

faunística e florística.
25

 A categoria II não se aplica aos Açores e a categoria III é a que se encontra mais 

vocacionada para a preservação de elementos singulares, designadamente formações de interesse 

geológico. A categoria IV, à semelhança da II, visa em primeira linha a “protecção de espécies e diversidade 

genética” para a “manutenção de serviços ambientais”, tendo em vista “o uso sustentável dos recursos 

naturais e dos ecossistemas”.
26

 Tem como objectivo de gestão a recuperação de habitats naturais, 

seminaturais e de espécies de flora e de fauna,
27

 e integra os sítios designados ao abrigo da Rede Natura 

2000 e as IBA.
28

 Quanto à categoria V, aplica-se às áreas onde “a interacção entre o homem e a natureza 

resultou na existência de um território com características distintas, traduzidas em valores estéticos, 

ecológicos e culturais.”
29

 O objectivo de gestão preconizado para esta categoria é a preservação das 

paisagens através da manutenção e valorização dos valores cénicos naturais ou semi-naturais presentes, e a 

manutenção e fomento de actividades económicas compatíveis com estes.
30

 A categoria VI encontra-se, nos 

Açores, principalmente associada à preservação e gestão dos recursos biológicos marinhos, e pretende a 

salvaguarda da exploração sustentável dos mesmos.
31

 

 

Quadro 28 - Objectivos de gestão e categorias de classificação das áreas protegidas dos Açores. (PORTEIRO, J.M. - “Gestão ambiental 
e o ordenamento do território em espaços insulares: a rede regional de áreas protegidas dos Açores”. Bragança: 17º Congresso da 
Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional, 2011.p. 778).

32
  

 

Ia Ib II III IV V VI

   Investigação Científica 1 3 2 2 2 2 3

   Protecção da Natureza 2 1 2 3 3 2

   Protecção de Espécies e Diversidade Genética 1 2 1 1 1 2 1

   Manutenção de Serviços Ambientais 2 1 1 1 2 1

   Protecção de Aspectos Culturais e Naturais Específicos 2 1 3 1 3

   Turismo e Recreio 2 1 1 3 1 3

   Educação Ambiental 3 3 2 2 1

   Uso Sustentável de Recursos Naturais e de Ecossistemas 3 3 2 2 1

   Conservação do Património Cultural e Tradições 1 2

CATEGORIAS UICN

OBJECTIVOS DE GESTÃO

 
 

1  Objectivo principal 2  Objectivo secundário 3  Objectivo c/potencial de aplicação  Sem aplicação
 

                                                      
24

 A partir de IUCN - “Guidelines for protected area management categories”. Gland, Suiza and Cambridge, UK: IUCN, 1994. cit. por 
PORTEIRO, J.M.  (2011) op. cit. p. 778.  
25

 PORTEIRO, J.M.  (2011) op. cit. p. 787. 
26

 De acordo com o quadro 27. 
27

 D.L.R. nº nº15/2007/A de 25 de Junho. Artigo 14º. 
28

 PORTEIRO, J.M.  (2011) op. cit. p. 787. 
29

 D.L.R. nº nº15/2007/A de 25 de Junho. Artigo 15º. 
30

 Idem, ibid. 
31

 PORTEIRO, J.M. (2011) op. cit. p. 787. 
32

 Quadro elaborado tendo como fonte IUCN - “Guidelines for Protected Area Management Categories”. UK, Gland, Suiza and 
Cambridge: CNPPA &WCMC, 1994. Cit. por PORTEIRO, J.M. (2011) op. cit. p. 778. 
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   Nos Açores, a Rede Regional de Áreas Protegidas abrange 1783 Km
2 

dos quais 542 Km
2 

são áreas 

terrestres e 1242 Km
2 

são marítimas. Tendo em conta a parte emersa do arquipélago (2322 Km
2
) os PNI 

equivalem a cerca de 23% do território insular.
33

 As ilhas com maior percentagem de áreas protegidas são o 

Corvo, Pico e Flores, com respectivamente 45,6%;35,4% e 30,6% da sua superfície terrestre integradas nos 

PNI. A Graciosa é a ilha que tem menor percentagem de áreas protegidas terrestres, apenas 5,8%. As ilhas 

de Santa Maria e do Corvo possuem as maiores áreas protegidas marinhas (572 Km
2 

e 257 Km
2 

respectivamente), sendo que no PNI da primeira estão integrados os Ilhéus das Formigas.
34

 As áreas 

correspondentes às ZPE, ZEC e dos PNI de cada ilha são apresentadas no quadro seguinte. As áreas de 

PNI integram as duas anteriores mas quando há sobreposição esta não surge duplamente nos PNI, ou seja, 

no PNI há justaposição mas não sobreposição de áreas. Nas áreas dos PNI (totais) encontram-se também 

integradas as áreas protegidas marinhas.  

 

Quadro 29 - Área das ZPE, ZEC e PNI de cada ilha e percentagem de área terrestre pertencente a cada PNI . (dados obtidos a partir da 
cartografia e legislação correspondente às diversas áreas).  

 

Ilhas 

 

ZPE (ha) 

(área 

terrestre) 

ZEC
35

  (ha) 

(área 

terrestre) 

PNI (ha) 

(área 

terrestre) 

PNI (ha) 

(área total) 

Área da ilha 

(ha) 

Percentagem 

da  área da 

ilha 

pertencente 

ao PNI 

Santa Maria 57,08 136,53 1.680,22 58.868,90
36

 9.688,75 17,3%  

São Miguel 6.067,27 1.282,01 14.237,42 21.713,52 74.705,96 19,1% 

Terceira  125,85 4.788,48 8.559,02 9.301,62  40.048,00 21,4% 

Graciosa 44,14 108,22 331,19 1.107,77 6.066,00 5,80% 

São Jorge 369,75 3.747,01 5.651,28 7.593,17 24.365,00 23,2% 

Faial 2.047,14 2.226,25 3.008,78 21.927,73 17.243,00 17,4% 

Pico 6.390,90 8.608,12 15.709,93 23.148,11 44.497,00 35,4% 

Flores 395,95 3165,96 4.315,65 8.289,42 14.096,23 30,6% 

Corvo 699,87 747,15 777,43 26.516,29 1.711,45 45,6% 

 

     A cartografia das áreas protegidas em vigor (Rede Natura 2000 e PNI) é apresentada no Anexo II, aqui 

apenas se apresentam os dados relativos à ilha do Faial uma vez que é nesta ilha que se localiza o caso de 

estudo à escala do lugar apresentado no capítulo 7. Os quadros apresentados para cada ilha neste anexo 

contemplam, além da designação e do respectivo estatuto de classificação IUCN, os objectivos de gestão 

mais significativos para cada área protegida, tendo em consideração o conteúdo dos diplomas legislativos 

relativos aos nove PNI. A informação foi sistematizada segundo as acções de intervenção preconizadas pela 

Convenção Europeia da Paisagem: protecção, gestão e ordenamento. Apresentam-se também os elementos 

do carácter da paisagem que diferenciam cada uma delas, tendo em conta o motivo da classificação que se 

encontra apresentado nos “objectivos de gestão e valores presentes”. Assim, a leitura conjunta dos 

objectivos de gestão com os elementos do carácter da paisagem permite uma identificação dos principais 

pontos-chave do carácter da paisagem de cada área protegida. Se estas áreas protegidas constituem 

                                                      
33

 PORTEIRO, J.M. (2011) op. cit. p. 786. 
34

 Idem, ibid. 
35

 Segundo o Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2009/A, de 3 de Junho, que reclassifica os sítios de importância comunitária (SIC) 
como zonas especiais de conservação (ZEC). Estes são os dados da área das ZEC de 2009, que coincidem com os dados de 2007 
(quadro anterior). A única excepção é a área protegida da Lagoa do Fogo, que tinha uma área total de 2 171,91 ha e passou a 1 262,61 
ha.  

36
 Inclui as Formigas.  
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elementos singulares ou unidades de paisagem constantes do “Livro das Paisagens dos Açores” esse 

aspecto é também referido. Pretende-se, com cada um destes quadros, conjugar os dados provenientes da 

síntese do carácter da paisagem com os valores das áreas protegidas e acções preconizadas para a sua 

gestão. As figuras e quadros seguintes referem-se à ilha do Faial.  

 

6.1.1. Áreas protegidas existentes no Faial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Representação cartográfica das áreas de ZPE, ZEC e PNI do Faial. (a partir de dados disponibilizados pela SRAM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36 - Áreas protegidas pertencentes à categoria I (Reserva Natural); IV (Área protegida para gestão de habitats ou espécies); V 
(Área de paisagem protegida) e VI (Área protegida para a gestão de recursos) no Faial.  
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Figura 37 - Diferenciação das diversas áreas protegidas pertencentes ao PNI do Faial. 

 
Quadro 30 - Parque Natural da Ilha do Faial, áreas protegidas e respectiva designação.  (Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de 
Novembro). 

 

Área Protegida Designação 
Código da 

legenda 

Reserva Natural  

Caldeirinhas FAI01 

Caldeira do Faial FAI02 

Morro de Castelo Branco FAI03 

Área Protegida para a Gestão 
de Habitats ou Espécies 

Cabeço do Fogo FAI04 

Capelinhos, Costa Noroeste e 
Varadouro 

FAI05 

Varadouro – Castelo Branco FAI06 

Lomba Grande FAI07 

Área de Paisagem Protegida 
Monte da Guia FAI08 

Zona Central FAI09 

Área Protegida de Gestão de 
Recursos 

Canal Faial-Pico/Sector Faial FAI10 

Castelo Branco FAI11 

Capelinhos FAI12 

Cedros FAI13 
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Quadro 31 - Áreas protegidas do Faial,  objectivos de gestão, elementos do carácter da paisagem presentes e correspondência no “Livro 
das Paisagens dos Açores”, quando  existam. (Objectivos de gestão segundo o Decreto Legislativo Regional do PNI e tendo em conta o 
Plano de Gestão da Rede Natura 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 
Protegida 

Designação 
Objectivos de gestão 

e valores presentes (PNI) 
Elementos do carácter 

da paisagem 
U.P / E.S. 

Reserva 
Natural  

Caldeirinhas 
(ZEC) 

Protecção de habitats, espécies 
e processos ecológicos.  

Zona marinha de crateras 
ligadas entre si.  

Integradas em 
elemento singular 
(ESF4)Monte da 
Guia)  

Caldeira do 
Faial (ZEC) 
(ZPE) 

Protecção de habitats, espécies 
e processos ecológicos.  
Zona de interesse ecológico 
pela dimensão e valor da 
mancha de vegetação natural. 

Caldeira em cujas 
vertentes se encontra o 
ponto mais alto da ilha.  
Floresta laurissilva e 
turfeiras. 

Caldeira é 
Unidade de 
paisagem (F4) 

Morro de 
Castelo Branco 
(ZEC) 

Protecção de habitats, espécies 
e processos ecológicos. 

Singularidade geológica. Elemento singular 
(ESF3) 
 

Área Protegida 
para a Gestão 
de Habitats ou 
Espécies 

Cabeço do Fogo 
Protecção de habitats e 
espécies (aves) 

Mancha de vegetação 
natural 

 

Capelinhos, 
Costa Noroeste 
e Varadouro 
(ZEC) (ZPE) 

Protecção de vulcão e floresta 
natural primitiva de baixa 
altitude 

Vulcão recente que é 
singularidade geológica. 
Mancha de vegetação 
natural 

Elemento singular 
(ESF4) 
(Capelinhos) 

Varadouro – 
Castelo Branco 

Protecção de habitats e 
espécies (aves) 

Troço da linha de costa  

Lomba Grande 
Protecção de habitats e 
espécies  

Encosta abrupta com 
mancha de vegetação 
natural 

 

Área de 
Paisagem 
Protegida 

Monte da Guia 
(ZEC) 

Protecção, gestão e 
ordenamento da paisagem com 
valor natural e cultural e 
potencial recreativo. Floresta 
natural primitiva de baixa 
altitude. Interesse geológico e 
estético. 

Singularidade geológica 
constituída por península 
elevada que conforma 
uma baía abrigada junto a 
cidade. Integra as 
Caldeirinhas, Monte 
Queimado e praia do Porto 
Pim.  

Elemento singular 
(ESF4) 

Zona Central 
(ZEC)(ZPE) 

Protecção, gestão e 
ordenamento da paisagem com 
valor natural e cultural.  

Cordilheira montanhosa 
interior à ilha com relevo 
acidentado e ponto mais 
alto da ilha. Floresta 
laurissilva. 

 

Área Protegida 
de Gestão de 
Recursos 

Canal Faial-
Pico/Sector 
Faial 

Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Castelo Branco 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Capelinhos 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Cedros 
Protecção e gestão de  
recursos litorais, marinhos 
(aves) 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 
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6.2. Aplicação do conceito de carácter da paisagem na gestão de áreas protegidas 

 

     Segundo a Convenção Europeia da Paisagem a identificação, caracterização e acompanhamento da 

dinâmica de cada paisagem específica deve ser seguida pela sua avaliação.
37

 Dessa avaliação resulta a 

adopção de medidas de protecção, gestão ou ordenamento da paisagem, que se sintetizam no quadro 32.
38

 

 

Quadro 32 - Acções de intervenção na paisagem preconizadas pela Convenção Europeia da Paisagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A avaliação da adequação das acções preconizadas pela Convenção Europeia da Paisagem às áreas 

protegidas - tendo em conta dos objectivos de gestão fixados pelos PNI e Rede Natura 2000 - é importante, 

no âmbito desta investigação, como meio de se verificar se o conceito de carácter da paisagem, conforme 

desenvolvido no capítulo 5, tem vantagens para o aprofundamento do conhecimento relativo a áreas de 

reconhecido valor e para o entendimento das estratégias de gestão mais eficazes, que visem a preservação 

do carácter da paisagem.
39

 Seguidamente relacionam-se as tipologias de áreas protegidas existentes e 

acções preconizadas pela Convenção Europeia da Paisagem com esses objectivos de gestão e com pontos-

chave do carácter da paisagem presentes nos espaços classificados. A negrito assinalam-se as tipologias de 

áreas protegidas, as acções de intervenção preconizadas pela Convenção Europeia da Paisagem e os 

pontos-chave do carácter da paisagem, segundo a figura 33 do capítulo 5. 

     A partir da análise dos quadros do anexo II é possível produzir uma síntese da aplicação de cada uma das 

tipologias de áreas protegidas ao conjunto dos PNI. Às Reservas Naturais encontram-se associadas a 

acções que visam a protecção da paisagem, nas suas vertentes de conservação e manutenção dos valores 

presentes. De facto, na legislação referente aos PNI os objectivos de gestão comuns a todas as reservas 

naturais são: “a preservação de habitats, ecossistemas e espécies num estado favorável de conservação; a 

manutenção dos processos ecológicos; a protecção das características estruturais da paisagem, dos 

elementos geológicos, geomorfológicos e dos afloramentos rochosos; a preservação de exemplos do 

ambiente natural para estudos científicos, monitorização e educação ambiental; a conservação das 

condições naturais de referência aos trabalhos científicos e projectos e a definição de limites e 

condicionamentos de acesso ao público.”
40

 Existem duas Reservas Integrais inseridas nas Reservas 

Naturais, a Caldeira da Serra de Santa Bárbara na Terceira e o Ilhéu Maria Vaz nas Flores. Nas áreas de 

Reserva Integral é proibida a entrada e permanência de pessoas excepto em situações excepcionais ou 

quando autorizadas pela serviços regionais com competência em matéria de ambiente.
41

 

                                                      
37

 EUROPA, Conselho. “Convenção Europeia da Paisagem e relatório explicativo”. Florença: 20.X.2000. art. 6c). 
38

 Estes conceitos encontram-se descritos em 1.2. p. 22.  
39

 Assume-se que os objectivos de gestão apontados para cada área protegida pelos PNI são já, eles próprios, uma síntese das acções 
de gestão anteriormente propostas para as áreas protegidas previamente existentes e cruzam-se estes dados com os objectivos de 
gestão do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 presentes em SRAM (2004b) op.cit. p. 18-19.  
40

 Objectivos de gestão relativos às Reservas Naturais constantes dos Decretos Legislativos Regionais que criam os Parques Naturais 
de Ilha de todas as ilhas do arquipélago. A excepção é Santa Maria, que para além destes também integra objectivos de gestão 
relacionados com a componente marinha, devido à inclusão dos ilhéus das Formigas no PNI desta ilha.  
41

 Essas situações excepcionais encontram-se regulamentadas nos Decretos-Lei correspondentes aos PNI. 

Protecção da paisagem Conservação 
Associada ao valor patrimonial da paisagem 

Manutenção 

Gestão da paisagem 
Manutenção 

Numa perspectiva de desenvolvimento 

sustentável 

Ordenamento da 

paisagem 

Valorização  
Acções com vista a aumentar a qualidade da 

paisagem 
Recuperação 

Criação  
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     As áreas de Reserva Natural surgem em todas as ilhas excepto em São Jorge e no Corvo. Existem 19 

Reservas Naturais, das quais 7 são litorais ou ilhéus e 12 se encontram em zonas de maior altitude no 

interior das ilhas. Nas ilhas mais baixas, Santa Maria e Graciosa, estão associadas a valores costeiros, 

nomeadamente ilhéus.
42

 Em todas as outras ilhas encontram-se associadas às zonas mais altas e interiores 

das ilhas, como é o caso das Reservas Naturais existentes em São Miguel, na Terceira, Faial, Pico e 

Flores.
43

 As Reservas Naturais destas últimas relacionam-se com as grandes formas do relevo presentes, 

como cordilheiras montanhosas, vulcões, caldeiras e planaltos centrais elevados. Neste locais mais 

inacessíveis foi possível a preservação de ecossistemas, espécies e processos ecológicos que em outros 

pontos das ilhas se viram transformados pela acção do homem. Os habitats e espécies de maior valor são 

geralmente manchas de vegetação endémica e nativa, nomeadamente florestas de laurissilva, 

comunidades de montanha e turfeiras, como é possível constatar pelos habitats prioritários da Rede 

Natura 2000 presentes.
44

 Surgem também zonas húmidas e espécies de fauna protegidas como o pombo-

torcaz dos Açores. Estas são geralmente áreas que de alguma forma já se encontravam protegidas por meio 

das figuras da Rede Natura 2000.  

     Aos Monumentos Naturais aplicam-se acções de protecção dos valores presentes mas também a 

gestão da paisagem numa óptica de desenvolvimento sustentável.
45

 Os Monumentos Naturais preservam 

elementos ou fenómenos geológicos singulares nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, 

Pico e Flores. Em todas elas se encontram singularidades geológicas, geomorfológicas ou formas de 

vulcanismo secundário. No entanto, é em Santa Maria e São Miguel que as áreas protegidas mais 

reflectem a importância da conservação dos valores geológicos. A maior idade da ilha de Santa Maria 

conduziu à presença de singularidades geológicas que se encontram integradas no “Monumento Natural da 

Pedreira de Campo, Figueiral e Prainha”, onde se observa uma grande quantidade de fósseis marinhos, 

muito raros em regiões vulcânicas.
46

 Também a área de paisagem protegida do “Barreiro da Faneca” 

expressa a singularidade geológica da ilha, quer pela ocorrência de arribas com calcários fossilíferos quer 

pela presença de extensas áreas de argilas vermelhas muito alteradas.
47

 Nos Monumentos Naturais de São 

Miguel encontram-se fenómenos de vulcanismo secundário, na “Caldeira Velha” e na “Ponta da Ferraria”.
48

 

Também na Terceira se encontra uma zona com vulcanismo secundário protegida, nas “Furnas do Enxofre”. 

Os restantes monumentos naturais são constituídos por cavidades vulcânicas, grutas subterrâneas com 

potencial para visitação - algumas de características únicas no panorama internacional como a “Caldeira da 

Graciosa”, com o seu lago subterrâneo, campo de gaseificação e emanações gasosas difusas.
49

 Algumas 

grutas apresentam um valor biológico acrescentado pela presença de fauna cavernícola endémica. Todos os 

monumentos naturais surgem identificados como elementos singulares de paisagem no “Livro das paisagens 

dos Açores” excepto as subterrâneas e o “Monumento Natural da Pedreira de Campo, Figueiral e Prainha”. 

     Às Áreas Protegidas para a Gestão de Habitats ou Espécies encontram-se associadas a acções que 

visam a protecção da paisagem. No entanto, tanto na sua denominação como objectivos de gestão está 

                                                      
42

 Em Santa Maria existem duas áreas de Reserva Natural, do Ilhéu da Vila e dos Ilhéu das Formigas, enquanto na Graciosa se 
encontram as Reservas Naturais do Ilhéu de Baixo e da Praia. 
43

 As excepções são as Caldeirinhas e Morro de Castelo Branco no Faial, As Furnas de Santo António no Pico e o Ilhéu de Maria Vaz 
nas Flores, que são Reservas Naturais litorais, todas de pequena dimensão. 
44

 Conforme 6.3.  
45

 As excepções são os monumentos naturais da Pedreira de Campo, Figueiral e Prainha (Santa Maria), a Ponta dos Rosais (São Jorge) 
e a Rocha dos Bordões (Flores) em que apenas se prevêem acções no sentido da protecção da paisagem. Os objectivos de gestão 
gerais relativos aos Monumentos Naturais são: “proteger e preservar um elemento natural de grande valor pela sua significância, 
singularidade e qualidade representativa; promover oportunidades de pesquisa, educação, interpretação e apreciação pública e eliminar 
ou prevenir tipos de exploração ou ocupação que possam constituir ameaça para os valores que determinam a classificação como 
monumento natural. Objectivos de gestão relativos aos Monumentos Naturais constantes dos DLR que criam os PNI de todas as ilhas do 
arquipélago. 
46

 SRAM, Carqueijeiro (coord.) - “ Áreas ambientais dos Açores: Protected areas of Azores”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e 
do Mar, 2005. P. 25.  
47

 SRAM, Carqueijeiro (coord.) op. cit. p. 15.  
48

 Idem, p. 59. 
49

 Idem, p. 106.  
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implícita também a sua gestão.
50

 Esta tipologia de área protegida é diversificada, surgindo maioritariamente 

associada a zonas costeiras e contemplando troços de linha de costa com relevância para a conservação 

da natureza e ilhéus. Surge também com alguma relevância nas zonas centrais das ilhas de São Miguel, São 

Jorge e Terceira. Em São Miguel existem 11 Áreas Protegidas para Gestão de Habitats e Espécies sendo 

que sete delas correspondem a troços de linha de costa e uma é o “Ilhéu de Vila Franca do Campo.” As 

outras três são interiores, a “Lagoa do Congro”, a “Serra da Água de Pau”, e a “Tronqueira e planalto dos 

Graiminhais”. Estas duas últimas, de grande extensão, permitem uma maior conectividade do conjunto do 

PNI, já que envolvem a “Lagoa do Fogo”, no primeiro caso, e o “Pico da Vara”, no segundo. Na Terceira esta 

tipologia não se encontra tão relacionada com a zona litoral e mesmo as áreas protegidas que existem junto 

à linha de costa encontram-se vocacionadas para a protecção da vegetação natural endémica. De facto, a 

“Matela” destina-se a proteger a floresta natural primitiva de baixa altitude; o “Biscoito das Fontinhas” protege 

uma mancha florestal com elevado número de espécies endémicas de artrópodes; e o “Pico do Boi” surge 

numa área em rica em ecossistemas marginais de zonas húmidas.
51

 O “Planalto Central e Costa Noroeste” é 

uma vasta área protegida onde marcam presença as pastagens semi-naturais, que visa a criação de uma 

área tampão em redor da Reserva Natural da “Serra de Santa Bárbara e Mistério dos Negros”. A ilha Terceira 

é aquela em que o PNI reflecte uma maior proximidade entre a rede de áreas protegidas e a paisagem 

agrícola tradicional - particularmente devido à protecção de pastagens extensivas, naturais e semi-naturais - 

e uma maior relação com a protecção dos recursos do solo e da água (de que é exemplo a protecção da 

Caldeira de Guilherme Moniz para assegurar a recarga de aquíferos) ou de valores faunísticos que não se 

encontram referenciados para outras ilhas, como a fauna de artrópodes. 

     Em Santa Maria a área protegida para Gestão de Habitats e Espécies da “Ponta do Castelo” integra zonas 

de arriba onde, para além de fauna e flora de interesse para a conservação, se encontram quartéis de vinha 

em socalcos extremamente íngremes e outros elementos de valor cultural, como faróis, antigos pesqueiros e 

portinhos. Estes elementos de valor cultural encontram-se implicitamente protegidos mas a sua presença não 

é referida no PNI. Nesta ilha existe uma área protegida recentemente criada, o “Pico Alto” que pretende 

proteger os últimos resquícios de vegetação natural laurissilva presentes. Na Graciosa as Áreas Protegidas 

para Gestão de Habitats e Espécies encontram-se sempre no litoral, associadas a formações particulares da 

linha de costa. Em São Jorge esta tipologia surge ao longo da linha da costa e no “Pico da Esperança e 

Planalto Central”. Esta última é a única área protegida interior à ilha, que visa a protecção de zonas com 

vegetação natural, pastagens extensivas e zonas húmidas. No Faial estas áreas são também todas litorais à 

excepção da “Lomba Grande”. No Pico existem 8 áreas protegidas desta tipologia e 7 são troços de linha de 

costa, a única excepção é a “Lagoa do Caiado”. Nas Flores e no Corvo esta tipologia surge exclusivamente 

no litoral. 

     Às Áreas de Paisagem Protegida encontram-se associadas as acções de protecção, gestão e 

ordenamento da paisagem. Nestas áreas não se pretende apenas a conservação e manutenção dos 

valores presentes mas também a sua recuperação e, em certos casos, valorização.
52

 Existem em todas as 

                                                      
50

 Os objectivos de gestão gerais para as Áreas Protegidas para a Gestão de Habitats ou Espécies são: “assegurar as condições de 
referência dos habitats necessárias à protecção das espécies significantes, grupos de espécies, comunidades bióticas ou características 
físicas do ambiente, sempre que estas necessitem de intervenção humana para a optimização da gestão; promover a monitorização 
ambiental e as actividades indispensáveis à gestão sustentável; criar e delimitar áreas destinadas ao conhecimento e à divulgação das 
características dos habitats a proteger; disciplinar os usos e actividades que possam constituir ameaça à sustentabilidade dos habitats 
ou espécies e permitir a investigação científica e o usufruto dos benefícios que resultem da prática de actividades no âmbito da área 
protegida, desde que aquelas sejam compatíveis com os objectivos de gestão da mesma.”Objectivos de gestão relativos às Áreas 
Protegidas para a Gestão de Habitats ou Espécies constantes dos Decretos Legislativos Regionais que criam os Parques Naturais de 
Ilha de todas as ilhas do arquipélago. 
51

 Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de Abril. Cria o Parque Natural da Terceira. p. 2362.  
52

 Os PNI restabelecem os seguintes objectivos gerais para as Áreas de Paisagem Protegida: “preservar uma interacção harmoniosa, 
natural e cultural, através da protecção da paisagem, usos tradicionais, práticas de edificação e manifestações sociais e culturais; apoiar 
o desenvolvimento de modos de vida e actividades económicas em harmonia com a natureza e com a preservação das tradições da 
comunidade local; manter e preservar a diversidade paisagística, bem como das espécies de flora, fauna, habitats e dos ecossistemas; 
regular usos e actividades minimizando as ameaças em relação à estabilidade da paisagem; incentivar as actividades turísticas e 
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ilhas, excepto Graciosa e Corvo, e têm maior extensão em Santa Maria, São Miguel, Faial, Pico e Flores. As 

áreas de Paisagem Protegida presentes em Santa Maria protegem valores naturais e culturais, no caso da 

área protegida do Barreiro da Faneca os valores presentes são naturais, mas no caso das paisagens da 

vinha de São Lourenço e da Maia são principalmente culturais. Aqui a componente antrópica da paisagem 

tem uma presença assinalável. Em São Miguel as áreas de paisagem protegida surgem em situações de 

caldeira com uma paisagem cultural muito forte, nas Sete Cidades e nas Furnas. Estas paisagens reflectem 

actualmente os usos do solo dominantes no arquipélago e a importância das lagoas, mas integram também 

reminiscências das composições românticas de paisagem criadas no século XIX nesses locais, ou seja, de 

usos do solo passados. Na Terceira e no Pico esta tipologia protege também usos do solo passados, 

nomeadamente a paisagem cultural da vinha, sendo que na ilha do Pico as zonas Norte e Oeste 

correspondem à Paisagem Protegida da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, Património Mundial. Na ilha da 

Graciosa verifica-se a inexistência de áreas de paisagem protegida associada à vinha apesar de 

permanecerem na paisagem áreas importantes dedicadas a essa cultura, actualmente abandonadas. Em 

São Jorge esta tipologia encontra-se associada a pequenos aglomerados urbanos que preservam 

características tradicionais, nomeadamente às “Fajãs do Norte” e no Faial e Flores surge na zona central das 

ilhas, promovendo a conectividade entre as áreas de Reserva Natural interiores e a zona costeira.  

     A ligação entre as áreas protegidas costeiras e interiores não existe, no entanto, em todas as ilhas e a sua 

ausência é mais notória no Pico. De facto, nesta ilha existem extensas áreas de paisagem protegida quer no 

litoral quer no interior da ilha - na “Zona Central” planáltica - mas não existem pontos de contacto entre os 

dois níveis altimétricos. No Faial existe a Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia, uma área que tem 

a particularidade de ser a única a encontrar-se na proximidade imediata de uma zona intensamente 

urbanizada, a cidade da Horta, e cujo estudo é aprofundado no próximo capítulo. As Áreas Protegidas para 

Gestão de Recursos surgem essencialmente ligadas à protecção e gestão dos recursos marinhos. 

Encontra-se, no entanto, uma excepção da Terceira, a área protegida da Caldeira de Guilherme Moniz, 

localizada no interior, cuja protecção visa a gestão dos recursos hidrológicos subterrâneos (ou seja os 

aquíferos) por meio da manutenção dos matos macaronésicos e turfeiras.
53

  

     Assim, é possível verificar que a análise das diversas tipologias de áreas protegidas e objectivos de 

gestão associados, a partir de uma leitura que tenha como referencia o conceito de carácter da paisagem do 

arquipélago e os pontos-chave propostos para a definição desse mesmo carácter, permitem acrescentar uma 

nova camada de conhecimento relacionada com a paisagem que pode ser de fundamental utilidade para a 

gestão das áreas protegidas. Esta visão, globalizante e integradora, é importante para o reconhecimento de 

padrões, tanto na paisagem como na própria acção da sua gestão.  

    No quadro seguinte apresentam-se as relações encontradas entre as diversas tipologias de áreas 

protegidas e as acções propostas pela Convenção Europeia da Paisagem. Verifica-se que as Reservas 

Naturais apenas admitem a protecção da paisagem, nas vertentes de conservação e manutenção dos 

valores presentes, e que as Áreas de Paisagem Protegida são as únicas onde se encontra o ordenamento, 

entendido como um processo que admite a valorização, recuperação e criação de paisagens. Nos 

Monumentos Naturais, nas Áreas Protegidas para Gestão de Habitats e Espécies e nas Áreas Protegidas 

para a Gestão de Recursos são admitidas, geralmente, as acções de protecção e a gestão das paisagens e 

                                                                                                                                                                                  
recreativas segundo tipologias e escalas apropriadas às características biofísicas da Área; Promover actividades científicas e 
educacionais que contribuam para o bem-estar da população e desenvolvam um suporte público de protecção ambiental; contribuir para 
o desenvolvimento da comunidade local através dos benefícios gerados pela prestação de serviços e venda de produtos ligados à 
paisagem e à biodiversidade da Área.” Objectivos de gestão relativos às Áreas de Paisagem Protegida constantes dos Decretos 
Legislativos Regionais que criam os Parques Naturais de Ilha de todas as ilhas do arquipélago. 
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dos valores em presença. A opção de proteger a paisagem nas áreas onde os valores naturais se 

apresentam com maior integridade nas zonas de Reserva Natural vai de encontro às recomendações gerais 

da Comissão Europeia para a preservação do habitat “florestas de laurissilva macaronésica”, que refere que 

como regra geral as florestas de laurissilva maduras e em boas condições ecológicas não devem ser 

intervencionadas no sentido de uma gestão activa, deixando-se que elas evoluam de modo natural.
54

 
 
Quadro 33 - Tipologias de áreas protegidas e acções de intervenção na paisagem correspondentes. (A partir das acções de intervenção 
na paisagem preconizadas pela Convenção Europeia da Paisagem e da análise dos PNI). 
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    A estratégia de intervenção adoptada nos PNI e evidenciada no âmbito desta investigação reflecte a 

presença de uma paisagem com uma dimensão cultural bastante forte, mesmo em áreas protegidas, em que 

é importante conservar os valores naturais mas também conciliá-los de um modo sustentável com a sua 

gestão. De facto, as áreas protegidas têm uma importância natural muito elevada e amplamente reconhecida 

mas são também produto da interacção entre o homem e a sua paisagem, mesmo quando essa interacção 

se expressa sobre a forma de conservação da natureza.  

     Apesar da proeminência dos valores naturais as áreas protegidas não deixam de integrar o homem na 

paisagem, já que as ocupações do solo, mesmo em espaços classificados, são fortemente antropizadas, 

neste arquipélago. O quadro seguinte apresenta estas ocupações na área da Rede Natura 2000 e é 

ilustrativo da complexidade de situações que surgem mesmo no interior das áreas protegidas, onde a 

conservação de habitats e espécies coexiste com uma paisagem com uma componente cultural muito forte. 
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 GUIMARÃES, A; OLMEDA, C. - “Management of Natura 2000 Habitats: 9360* Macaronesian laurel forests (Laurus, ocotea)”. Spain: 
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Quadro 34 - Ocupação do solo na Rede Natura 2000 nos Açores. (adaptado de SRAF - “PRORURAL: Programa de desenvolvimento 
rural da Região Autónoma dos Açores: 2007/2013”. Horta: Secretaria Regional da Agricultura e Florestas (SRAF), 2007. (A partir do 
Inventário Florestal da Região Autónoma dos Açores concretizado pela Direcção Regional de Recursos Florestais e concluído em 2007) 
p. 68).  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     A partir destes dados é possível constatar que mais de um terço (42,39%) das áreas da Rede Natura 

2000 se encontra em espaços agrícolas, espaços florestais de produção e áreas urbanas e sociais. Assim, 

nas áreas de Rede Natura 2000 localizadas nas zonas mais altas e interiores das ilhas as espécies e habitats 

com estatuto e conservação compartilham o espaço - por vezes de uma maneira bastante conflituosa - com 

as pastagens e matas de produção de criptoméria, enquanto nas áreas protegidas litorais os conflitos são 

mais diversificados, não estão só relacionados com a agricultura mas também com os usos urbanos e 

recreativos.
55

 Um caso particular é o da cultura da vinha, que apesar de ser uma cultura agrícola tem um 

estatuto de protecção em determinadas zonas das ilhas, como Paisagem Protegida. Nas áreas de vinha, 

especialmente aquela que se encontra abandonada e em que a vegetação natural endémica se pôde voltar a 

instalar, coexistem manchas de vegetação natural endémica costeira (por vezes matos macaronésicos 

endémicos) com currais de vinha, ambos com importância em termos de conservação e gestão.
56

 A presença 

de dois valores de paisagem distintos mas igualmente importantes conduz a que a actuação nestes casos 

seja equacionada caso a caso, procedendo-se à protecção da vinha e/ou da vegetação endémica existente, 

tentando-se evitar a proliferação de invasoras e a alteração da ocupação do solo para urbanização. Esta e 

outras situações de conflito entre as actividades humanas e a conservação da natureza surgem 

discriminadas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000, procedendo-se a uma síntese das acções de cada 

sector da actividade humana com impacto na conservação das áreas protegidas, ameaças e impactos que 

advém dessas acções, e estabelecendo-se também as medidas minimizadoras e preventivas para redução 

desses impactos.
57

 Assim, se por um lado a dimensão cultural da paisagem se expressa de modo mais 

habitual na presença de pastagens, os elementos culturais de valor patrimonial que urge proteger 

relacionam-se com usos do solo diferenciados como a vinha, aglomerados urbanos de características 

tradicionais e elementos da arquitectura de produção tradicional ou religiosa. 

     Nos diversos PNI encontra-se coerência na classificação das áreas protegidas, com a maior parte das 

áreas de Rede Natura 2000 integradas nas Reservas Naturais ou nas Áreas Protegidas para a Gestão de 

Habitats ou Espécies. Existem, no entanto, excepções em São Jorge, no Faial, no Pico e nas Flores já que 
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Ocupação do solo 

 

Área da Rede Natura 

2000  

(ha) 

Percentagem da área 

total 

(%) 

Áreas agrícolas  10 550 25,65% 

Espaços naturais e semi-naturais 12 559 30,54% 

Espaços florestais de produção 6 804 16,54% 

Incultos 416 1,01% 

Águas interiores 311 0,76% 

Improdutivos 2 971 7,22% 

Áreas urbanas e sociais 83 0,20% 

Sub-total das áreas terrestres 33 695 81,93% 

Áreas marinhas 7 434 18,07% 

Total 41 129 100,00% 
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algumas zonas de ZEC estão actualmente classificadas como Áreas de Paisagem Protegida. De um total de 

123 áreas protegidas constantes dos PNI 90 encontram-se na linha de costa, em zonas costeiras ou 

marinhas ou então têm alguma área de contacto com esta. São, contudo, as áreas protegidas do interior que 

reúnem os elementos de maior valor natural. As serras e pontos mais elevados das ilhas, planaltos centrais, 

caldeiras e lagoas, grutas, pontas costeiras, baías e ilhéus são alguns dos elementos da paisagem que 

reúnem valores naturais significativos. No que diz respeito à componente cultural da paisagem apenas a 

cultura da vinha em diversas ilhas, algumas fajãs em São Jorge, as paisagens das Furnas e Sete Cidades 

em São Miguel e o Monte da Guia no Faial se encontram protegidos.  

    Em todas as ilhas é possível reconhecer a existência de duas situações diferenciadas: áreas protegidas 

situadas nas zonas costeiras (faixa costeira, linha de costa, ilhéus e zonas marinhas) e áreas localizadas no 

interior das ilhas. As áreas protegidas costeiras encontram-se vocacionadas para a protecção de vegetação 

das florestas e matos costeiros, assim como de aves. Na linha de costa surgem também um elevado número 

de singularidades geológicas e produtos vulcânicos que permitem a interpretação da história geológica das 

ilhas. No interior as áreas protegidas estão geralmente associadas a grandes formas de relevo e aos pontos 

mais altos ou acidentados das ilhas, ou então à presença de zonas húmidas nos planaltos centrais. É nas 

zonas de maior altitude que se concentram as áreas protegidas de maior originalidade, com habitats 

prioritários associados à presença de florestas de laurissilva, comunidades de montanha e turfeiras. Na linha 

de costa existem igualmente espécies de vegetação raras, mas que no entanto se encontram em menor 

número devido à pressão humana. As áreas protegidas do interior são geralmente mais extensas que as 

litorais (com excepção das ilhas de Santa Maria, Graciosa e São Jorge) mas as do litoral são em maior 

número que as do interior. Assim, a fragmentação das áreas protegidas é maior no litoral que no interior. 

      A multiplicidade de áreas protegidas existentes nos Açores reflecte, por um lado, a singularidade e 

diversidade da dimensão natural da sua paisagem e, por outro, os processos de fragmentação e isolamento 

de habitats que se fazem sentir no arquipélago, e que são resultado de uma interacção secular com o 

homem.
58

 Com a criação dos PNI procedeu-se a uma articulação das diversas áreas existentes, mas 

continua a manter-se a individualização entre áreas protegidas costeiras e áreas protegidas do interior mais 

elevado das ilhas, devido à depleção dos ecossistemas naturais de média altitude e por falta de corredores 

verdes que preencham funções de conectividade entre estas duas situações de paisagem bastante distintas. 

Existem, no entanto, algumas excepções como a área protegida “Tronqueira e planalto dos Graminhais” em 

São Miguel, a reserva natural da “Serra de Santa Bárbara e Mistério dos Negros” na Terceira; a justaposição 

entre a área protegida do “Pico da Esperança e Planalto Central” com a área de paisagem protegida das 

“Fajãs dos Norte” em São Jorge e a área de paisagem protegida da “Zona Central” no Faial. Também no 

Corvo e nas Flores se observa alguma relação entre os ecossistemas protegidos costeiros com os do interior 

das ilhas, nas Flores devido à Paisagem Protegida da “Zona central e costa Oeste” e no Corvo como 

consequência da pequena dimensão da ilha. Nestas ilhas existe alguma ligação entre as áreas protegidas de 

diversos níveis altimétricos, ainda que bastante circunscrita.  

     Como conclusão, no que diz respeito à relação das áreas protegidas com os pontos-chave do carácter da 

paisagem apresentados no capítulo 5, e uma vez que a larga maioria das áreas protegidas foram 

classificadas com vista à protecção de habitats naturais e espécies, verifica-se que as componentes 

bióticas têm uma presença sempre constante, com maior ou menor intensidade. Assim, a escassez e 

importância da vegetação natural endémica é um ponto-chave do carácter da paisagem que é corroborado 

pelos objectivos definidos para a maior parte das áreas protegidas. Esta escassez é, no entanto, relativa uma 

vez que apesar das áreas presentes serem diminutas relativamente ao seu potencial em termos ecológicos, 

a sua extensão é elevada no panorama internacional, já que na Europa são muito raras as áreas em que 

                                                      
58

 DIAS, E. et al (2004), p. 15.  



264 

persiste vegetação natural. A presença de floresta laurissilva, de turfeiras e de espécies arbóreas 

estruturantes dos ecossistemas;
59

 a existência de espécies de vegetação de estratégia primária 

associadas à linha de costa ou ao interior da ilha; de fauna endémica, vertebrada e invertebrada; e de 

aves endémicas, nativas, nidificantes e migradoras, constituem-se como pontos-chave do carácter da 

paisagem que estão associados às áreas protegidas de uma maneira geral.
60

 Assim, são as componentes 

bióticas e, mais uma vez as componentes telúricas, que com mais clareza diferenciam as diversas áreas 

protegidas.  

     Os elementos do carácter da paisagem que permitem ajudar à caracterização de cada uma delas estão 

geralmente relacionados com as grandes formas de relevo, com os produtos vulcânicos (que por vezes 

dão origem a singularidades geológicas) e com manifestações de vulcanismo secundário. A linha de costa 

e as zonas costeiras têm uma presença muito forte nestas áreas protegidas, assim como as zonas 

húmidas de uma maneira geral e as lagoas de modo particular. As componentes antrópicas expressam-se 

na permanência de usos do solo a que está associado valor cultural, como a vinha, ou então na presença de 

tipos de povoamento ou elementos arquitectónicos singulares. Assim, os valores naturais da paisagem 

encontram-se bastante mais protegidos que os valores culturais de elevado interesse patrimonial. No 

entanto, ambos fazem parte da paisagem e do seu carácter. 

      

6.3. A avaliação da paisagem em áreas protegidas 

 

     O diagnóstico do valor da paisagem está intimamente relacionado com o entendimento que se tem desta, 

uma vez que indivíduos ou entidades com contextos culturais diferentes ou mesmo opostos da paisagem 

justificam a avaliação recorrendo a critérios diversificados. A visão sobre as áreas protegidas pode ser 

relacionada com diversos discursos relativos à paisagem: os discursos romântico, ecológico, “pastoral”, do 

ecoturismo e do “turismo de natureza”.
61

 No discurso romântico a natureza e a paisagem são exaltadas pelo 

seu isolamento, primitivismo e organicidade, e a tendência é para remover todas as evidências de uso 

humano.
62

 Esta é muitas vezes a ideia que se têm das áreas protegidas dos Açores mais isoladas e 

localizadas no interior das ilhas, em locais altos e mais inacessíveis. A restrição ao acesso de veículos e a 

experiencia das áreas protegidas por meio de trilhos podem fazer parte deste discurso, mas o esquecimento 

da história cultural pode fazer ignorar elementos de paisagem que sejam importantes para a sua 

interpretação.
63

 O discurso ecológico tende a enfatizar o excepcional valor ecológico e biológico das 

paisagens e áreas protegidas e sobe de tom quando determinados locais são considerados “hot spots” de 

biodiversidade ou locais de excepcional valor.
64

 Encontra-se de algum modo relacionado com a visão 

romântica da paisagem já que tende a ignorar a sua componente cultural, esquecendo a importância de um 

desenvolvimento sustentável da região e das populações. Neste discurso, as áreas protegidas são 

consideradas na sua globalidade como áreas de onde é necessário evitar a presença do homem e minimizar 

os impactos da sua actividade. 

    No discurso “pastoral”, pelo contrário, são as memórias de um uso do solo vernáculo e das épocas antigas 

de cultivo do solo que são exaltadas. A paisagem passa a ter conteúdo humano e a ser vivida dentro desse 

conteúdo, e é tornada completa pela presença actual de pessoas que nela vivem e dela cuidam. Há uma 

idealização da natureza que integra o homem e que conjuga as componentes natural e cultural da paisagem. 
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Esta é a visão que é geralmente difundida pelos meios turísticos açorianos, uma visão de uma paisagem 

autêntica e em equilíbrio.
65

 Não é, contudo, a realidade com que o público se defronta, devido às alterações 

de usos do solo com o abandono de uma agricultura diversificada, à presença de usos do solo prejudiciais 

aos sistemas ecológicos em áreas protegidas e à proliferação de exóticas invasoras. No discurso do 

ecoturismo as áreas protegidas são vistas como atracções turísticas que devem ser infraestruturadas e 

pensadas de modo a atrair turistas. A tónica é colocada na construção de centros de interpretação ambiental, 

estradas, estacionamentos e miradouros e a criação de percursos de automóvel é facilitada, tendo em conta 

necessidades de acesso público.
66

 No discurso do “turismo da natureza” coloca-se a questão de uma maior 

proximidade entre cada indivíduo e a natureza. A qualidade da experiencia das áreas protegidas é valorizada 

e por isso a capacidade de carga dos ecossistemas e paisagens é tida em conta. Privilegia-se a fruição de 

pontos de vista panorâmicos e a qualidade visual de toda a paisagem é considerada, uma vez que esta é 

mais facilmente percorrida. Há uma aposta nos trilhos pedestres e na efectiva resolução de potenciais 

conflitos, tanto em termos da recuperação dos ecossistemas presentes como da sua expressão espacial e 

visual. Por promover uma relação mais individualizada e intima com a paisagem este discurso conduz à 

formação de ligações de afecto com os lugares e à vontade de regresso por parte dos turistas, ou à 

sensibilidade para um maior cuidado por parte das populações locais. 

     A visão preconizada por esta investigação reconhece a necessidade de integrar os elementos positivos de 

cada um dos discursos anteriores e de planear e gerir a paisagem tendo em conta cada lugar e a sua 

especificidade. Para cada área protegida é necessário entender qual o peso das dimensões natural e cultural 

da paisagem, quais as áreas e valores ecológicos e biológicos que efectivamente deverão ser alvo de uma 

protecção integral e em que zonas é adequada a criação de trilhos pedestres, de acessos e de espaços mais 

construídos. Em áreas em que ocorram conflitos de interesses importa tentar resolve-los com recurso à 

gestão, ordenamento e projecto, baseado em princípios ecológicos e de salvaguarda de recursos, tentando 

conciliar usos na medida em que estes sejam passíveis de o ser e enaltecendo a vertente de potencial de 

interpretação da paisagem inerente às áreas protegidas. A importância do homem na paisagem e do seu 

desenvolvimento turístico não deve desviar, contudo, a atenção de um trabalho de base de monitorização e 

avaliação ambiental e de recuperação de ecossistemas e paisagens, uma vez que este é um dos objectivos 

principais das áreas protegidas. A conciliação das populações locais com estas áreas é essencial, uma vez 

que as áreas protegidas - sendo protegidas pelas entidades estatais que são mantidas pelas pessoas - só se 

mantém protegidas se lhes for reconhecido valor pelo público. A base do ordenamento e gestão das áreas 

protegidas deve ter em conta a necessidade de comunicação, discussão e aceitação por parte da população 

local, porque é esta que interage com os lugares diariamente.
67

  

     As áreas protegidas açorianas debatem-se com o facto de algumas comunidades de elevado valor 

ecológico - como as turfeiras ou bosques de faias, por exemplo - não se encontrarem reconhecidas e 

identificadas pela população, verificando-se mesmo que muitas vezes não correspondem às expectativas 

estéticas da maior parte da população.
68

 No entanto, a componente estética é um dos aspectos primordiais 

da interacção entre as pessoas e a paisagem.
69

 Ecossistemas como a laurissilva - florestas densas de difícil 

acesso e progressão devido à sua densidade e irregularidade do solo, com diversas camadas de vegetação 

e de detritos ao nível do solo - ou as turfeiras - onde não é possível caminhar em segurança - são de grande 

valor ecológico mas ainda assim não colhem as preferências do público, no que diz respeito a uma visitação 

mais próxima. Apesar do “turismo de natureza” se poder hipoteticamente associar a manchas de vegetação 
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natural endémica a preferência vai, na prática, para as zonas com vistas panorâmicas mais vastas e com 

trilho acessíveis ou, pelo menos, transitáveis. Também o turismo mais convencional tem preferência pela 

paisagem mais cultural e agrícola que lhes é mais familiar, associada à visão “pastoral” da natureza. Assim, a 

complexidade estrutural da vegetação natural e da geomorfologia local - que dificulta a progressão no interior 

das zonas mais naturalizadas - aliada ao clima e à presença de zonas húmidas, apesar de se constituírem 

como os elementos básicos do carácter de uma paisagem mais naturalizada em altitude são, 

paradoxalmente, os elementos que dificultam uma maior proximidade entre essa paisagem e o público e por 

isso uma menor aceitação das áreas protegidas. 

     Este facto é, no entanto, benéfico para os ecossistemas uma vez que a criação de trilhos em manchas de 

vegetação natural, floresta ou turfeiras é um dos factores prejudiciais à estabilidade destes ecossistemas. A 

abertura de trilhos em zonas de floresta para além de facilitar a progressão das invasoras vai aumentar a 

possibilidade do vento circular no interior desta e a queda de árvores. Nas turfeiras, as modelações de 

terreno associadas à criação de trilhos podem contribuir para o desequilíbrio da circulação hídrica. Assim, é 

importante que os ecossistemas de maior valor (principalmente aqueles que fazem parte da Rede Natura 

2000) se mantenham preservados e sem circulação interior - que aliás não colhe as preferências do público - 

mas que o seu potencial de interpretação ambiental e aspecto estético seja valorizado. É necessário um 

cuidadoso planeamento dos locais - miradouros, trilhos ou percursos aéreos - onde poderá ser possível a 

aproximação aos aspectos mais relevantes da paisagem para conciliar de forma responsável os interesses 

dos ecossistemas com os da população (local ou turistas), tendo sempre em conta a capacidade de carga 

dos diferentes locais.  

     Para que as paisagens sejam apelativas poderão ser estudadas soluções de desenho que permitam uma 

visitação com o mínimo impacto nos ecossistemas e que além disso apelem ao retorno dos visitantes por 

lhes darem a conhecer aspectos da dinâmica dos ecossistemas a que de outro modo não teriam acesso. A 

observação dos processos relacionados com a água, de aves ou da fauna de artrópodes aliada a um 

desenho da área visitável que conjugue a simplicidade e integração dos ecossistemas a uma forma “icónica” 

poderá ser um meio de atrair visitantes interessados. Para Louise Monzigo tornando “icónico” o desenho da 

paisagem pode-se efectivamente contribuir para a preservação dos sistemas naturais e para a conciliação 

destes como seu maior factor de transformação, os usos humanos.
70

 Para integrar a componente estética em 

paisagem maioritariamente naturais esta autora sugere: 

 A importância da visibilidade e contraste das intervenções projectadas com o sistema natural existente 

de forma a tornar a paisagem legível (um exemplo é assumir um miradouro como tal e construí-lo com 

qualidade, permitindo a visibilidade de uma vasta área protegida em vez da aproximação a esta); 

 A aceitação e integração da temporalidade e mudança na paisagem (não pretender a cristalização da 

paisagem mas aceitar as dinâmicas próprias e divulgá-las como tal, que podem ter a ver, por exemplo, 

com vastos deslizamentos de terra naturais importantes para a regeneração ecológica);  

 A importância da redundância das formas provenientes da paisagem cultural para criar um sentido de 

ordem em processos ecológicos complexos e dinâmicos, formas essas que deverão ser expressivas (um 

exemplo é o uso de materiais e formas de construção tradicionais como muros de pedra seca quando se 

pretende impedir o acesso a determinadas áreas, desde que estes muros não interfiram com os fluxos 

ecológicos); 

 A paisagem deverá ser facilmente lida e, finalmente, terá se ser acessível e passível de ser vista por 

meio de pontos de vista panorâmicos (é importante definir os elementos singulares e pontos de vista 

panorâmicos de uma determinada área e a partir daí estruturar a visitação resguardando as zonas de 

                                                      
70

 MONZIGO, L. A. op. cit. p. 46. 



267 

 

maior valor ecológico ou fragilidade da aproximação do publico, e permitindo a sua visibilidade de pontos 

mais afastados).
71

 

     Segundo esta visão, “o desenho ecológico bem sucedido requer o reconhecimento e a aplicação de uma 

estética baseada na cultura”
72

 ou seja, na atenção dada à forma da paisagem com raízes na dimensão 

cultural do lugar. Esta perspectiva pode ser útil para a solução de problemas pontuais de conciliação dos 

recursos com as expectativas humanas - como a visitação de lagoas de pequena e média dimensão ou a 

criação de trilhos pedestres em áreas de média sensibilidade ecológica - mas não é viável para a totalidade 

da superfície das áreas protegidas nem para as áreas de maior sensibilidade ecológica. Assim, à sua 

utilização em situações pontuais e no tratamento de elementos singulares deverá ser uma aliada uma 

alteração de fundo, mais estrutural, no modo como as pessoas encaram as áreas protegidas. 

    Isto porque as intervenções pontuais no sentido do enaltecimento ou evidenciação de um determinado 

elemento singular podem até mesmo ser consideradas técnicas “ilusórias” usadas com o objectivo de 

salientar um determinado aspecto considerado essencial na paisagem escondendo outros.
73

 Segundo este 

outro ponto de vista a estética de uma paisagem deverá ser baseada na ecologia e cabe aos agentes de 

gestão e informação o papel de evidenciar as características e valor ecológico da paisagem, tendo em conta 

que uma intervenção “é correcta quando tende a preservar o equilíbrio, a integridade e a beleza da 

comunidade biótica e é incorrecta quando tende para o contrário”.
74

 Aspectos da paisagem que 

habitualmente são desvalorizados pelas suas características estéticas como a existência de zonas húmidas 

encharcadas ou de matas densas e impenetráveis deverão ser assumidas, explicadas e experienciadas pelo 

público, prevendo-se que com essa experiência se alterem as expectativas estéticas.
75

 Uma maior 

compreensão intelectual dos benefícios inerentes à sustentabilidade ecológica dos sistemas deverá 

promover uma maior aceitação por parte do público interessado (proprietários de terras, agricultores, turistas) 

da importância das áreas protegidas e das acções de gestão propostas.
76

 A informação é o ponto-chave 

deste tipo de abordagem, uma vez que se crê que é da sensibilização ambiental, da compreensão intelectual 

das paisagens e da relação emocional com elas que surge a apreciação estética.
77

 Conciliando as duas 

visões pode-se concluir que a intervenções pontuais e bastante bem delimitadas no sentido de se criar uma 

paisagem “icónica”, onde a visitação seja possível de modo ecologicamente sustentado, deverá aliar-se um 

esforço de informação e sensibilização ambiental no sentido de fazer compreender às populações a 

importância dos processos naturais em curso nas áreas protegidas e o modo como estes afectam, directa e 

indirectamente, as suas vidas em outros locais da ilha.  

    A articulação das duas ferramentas para a conservação e gestão das áreas protegidas - a Rede Natura 

2000 e o respectivo Plano Sectorial e os PNI - é essencial para que se consiga uma gestão eficaz da rede de 

áreas protegidas existentes. Essa articulação deverá ser concretizada à escala de cada ilha, já que é ao nível 

da ilha que as grandes questões sobre a paisagem são facilmente apreendidas. Os futuros POAP dos PNI 

podem constituir-se como ferramentas importantes que integrem o zonamento de usos mas também uma 

estrutura coerente de visitação. A selecção dos principais elementos visitáveis das áreas protegidas - sejam 

estes elementos pontuais ou áreas - e a sua integração coerente em percursos com uma forte componente 

de educação ambiental é fundamental para que toda a comunidade possa usufruir dos benefícios de possuir 

áreas protegidas. É, no entanto, necessário respeitar as acções propostas pelo Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 aprovado, até porque as medidas agro-ambientais que permitem as indemnizações 
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compensatórias devidas à presença de terrenos privados em áreas protegidas remetem para esses planos. 

Assim, a intervenção em áreas protegidas não deve ser concretizada em oposição à paisagem cultural nem, 

por outro lado, na culturalização da componente natural da paisagem mas colocar-se num ponto de equilíbrio 

entre as duas visões de modo a enfatizar o facto de que “a interacção entre os humanos e o mundo 

ecológico pode ser positiva e mutuamente benéfica.”
78

   

 

6.4.Valores da paisagem objecto de estratégias de preservação nas áreas protegidas 

 

   Nos fundamentos específicos para a protecção de cada área protegida surgem referenciados os seus 

valores naturais, culturais (também referidos como tradicionais), estéticos e a singularidade geológica. A 

protecção do valor cultural é um objectivo de diversos espaços classificados, no entanto, para além das 

áreas de vinha de Santa Maria, do Pico e da Terceira, da paisagem rural das Fajãs do Norte de São Jorge, 

das áreas de paisagem protegida das Sete Cidades e das Furnas (em São Miguel) e do Monte da Guia (no 

Faial) não se encontram outros valores culturais da paisagem especificamente objecto de preservação pelas 

áreas protegidas. No conjunto das áreas protegidas pelo seu valor cultural destaca-se a Paisagem Protegida 

da Cultura da Vinha do Pico, Património Mundial. De facto, na ilha do Pico a componente cultural da 

paisagem relacionada com a cultura da vinha tem grande relevância e encontra-se inserida em diversas 

áreas de Paisagem Protegida.  

    Os aspectos visuais da paisagem e a sua forma são valorizados ao nível dos PNI com a integração do 

valor estético nos fundamentos específicos para a classificação de determinadas áreas protegidas. Este 

valor encontra-se associado tanto às dimensões natural como cultural da paisagem, assim como à sua 

fruição. No “Livro das Paisagens dos Açores” estes aspectos são tidos em conta, quando da delimitação das 

unidades de paisagem e elementos singulares. Assim, considerou-se útil incluir nos quadros do anexo II a 

presença de unidades de paisagem e elementos singulares que destaquem as áreas com estatuto de 

protecção, quando existam. A análise efectuada permite evidenciar algum paralelismo entre as áreas 

protegidas e os elementos singulares/unidades de paisagem, especialmente quando estes últimos se focam 

nos aspectos naturais da paisagem. As unidades de paisagem e elementos singulares surgem com mais 

frequência associadas às Áreas de Paisagem Protegida,
79

 mas também se encontram associadas às outras 

tipologias de espaços classificados. Em Santa Maria e na Graciosa, as ilhas com uma componente natural de 

paisagem mais ténue, a distância entre as áreas protegidas e a abordagem do “Livro das Paisagens dos 

Açores” é maior. Nestas duas ilhas existe uma componente cultural da paisagem muito forte que não se 

reflecte nos valores da paisagem preservados pelas áreas protegidas. 

     Em Santa Maria o tipo de povoamento disperso característico do interior desta ilha, as tipologias de 

habitação e a presença de uma considerável diversidade dos usos do solo agrícolas e de elementos da 

arquitectura de produção agrícola tradicional contribuem para o carácter da paisagem da ilha. Na Graciosa, 

uma ilha eminentemente agrícola, os valores culturais ligados à cultura da vinha e à paisagem agrícola 

tradicional do interior da ilha são importantes para o carácter da sua paisagem, De facto, a paisagem de 

vinha desta última ilha tem um valor cultural elevado, mesmo que actualmente se encontre abandonada.
80

  

     À paisagem agrícola tradicional da ilha Graciosa encontra-se associada uma grande diversidade de 

elementos, de entre os quais se podem destacar os moinhos de vento e as cisternas,
81

 sendo que a 

presença de uma singular arquitectura de produção ligada à água foi um dos elementos tidos em conta 
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quando da integração desta ilha nas rede de Reservas da Biosfera.
82

  Algumas formas geomorfológicas 

particulares relacionadas com a presença de produtos vulcânicos singulares presentes nesta ilha são os 

“Cascalhos e incultos de Barro Vermelho” e as “Arribas de Porto Afonso”, ambas caracterizadas pela sua 

localização costeira e arribas vermelhas, a última com a peculiaridade de terem sido escavados na rocha 

depósitos de aprestos de pesca tradicional.
83

 Os elementos de valor cultural presentes nas ilhas de Santa 

Maria e Graciosa, se integrados na rede de áreas protegidas, permitiriam a valorização da dimensão cultural 

da paisagem nas ilhas onde a percentagem de área protegida é menor, no âmbito do arquipélago.  

    A maior parte das áreas protegidas existentes nestas ilhas foi, no entanto, criada para preservar valores 

naturais, sejam eles habitats e elementos da flora e fauna naturais, sejam aspectos relacionados com a 

geologia, geomorfologia ou zonas húmidas como as turfeiras.
84

 Assim, se exceptuarmos as Áreas de 

Paisagem Protegida, que estão mais directamente relacionadas com aspectos da interacção do homem com 

o seu meio, a maior parte das outras áreas encontra-se principalmente vocacionada para a preservação dos 

valores naturais. De entre os valores naturais, os habitats e espécies preservados pela Rede Natura 2000 

assumem especial destaque. No quer diz respeito aos habitats protegidos pela Rede Natura 2000 

encontram-se referenciados para o arquipélago 26 tipos, que surgem numa considerável diversidade de 

situações fundamentais de paisagem: zonas costeiras, zonas húmidas, vegetação pioneira ou herbácea de 

prados naturais, matos e florestas.
85

 De entre estes nove são habitats prioritários, por se apresentarem 

ameaçados a nível europeu e consequentemente nos Açores, nomeadamente: 

 1150 * Lagunas costeiras 

 2130 * Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas»)  

 3170 * Charcos temporários mediterrânicos  

 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas  

 7110 * Turfeiras altas activas  

 7130 *  Turfeiras de cobertura  

 91D0 * Turfeiras arborizadas  

 9360 * Laurissilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)  

 9560 * Florestas endémicas de Juniperus spp.  

     A maior parte dos habitats prioritários encontra-se em zonas de maior altitude, apenas as “lagunas 

costeiras”, as “dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”)” ocorrem sempre no litoral e as 

“charnecas macaronésicas endémicas” podem ocorrer no litoral ou no interior das ilhas. As “lagunas 

costeiras” surgem apenas na ZEC “Costa Nordeste e Ponta do Topo” (em São Jorge)
86

 e as “dunas fixas com 

vegetação herbácea («dunas cinzentas»)” surgem na ZEC do “Monte da Guia” (no Faial). Estas duas áreas 

protegidas têm um interesse especial por albergarem habitats raros no arquipélago, ameaçados a nível 

comunitário. As “charnecas macaronésicas endémicas” são formações dominadas pelas ericáceas - 

principalmente a urze (Erica azorica) ou a rapa (Calluna vulgaris) - de altura e densidade moderada e grande 

amplitude ecológica. Nestas formações podem ocorrer uma grande diversidade de espécies endémicas, 
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algumas raras.
87

 Este é o habitat prioritário mais comum das diversas áreas de ZEC, que surge desde a linha 

de costa até às áreas protegidas de maior altitude. 

     As “laurissilvas macaronésicas” presentes nos Açores já foram amplamente caracterizadas nas 

componentes bióticas (2.3.) e correspondem às laurissilvas mésicas, húmidas e hiper-húmidas 

características destas ilhas. Surgem geralmente nas ZEC de maior altitude das ilhas. As “florestas endémicas 

de Juniperus spp.” correspondem aos bosques de cedro localizados em zonas de montanha. Surgem nas 

ZEC de maior altitude das ilhas da Terceira, São Jorge, Faial, Pico e Flores. Os diversos tipos de turfeiras 

definidos Comissão Europeia e adaptados à realidade concreta destas ilhas são geralmente habitats 

prioritários:
88

 as “turfeiras altas activas” correspondem às comunidades dominadas por Sphagnum sp., 

produtoras de turfa e bem desenvolvidas; as “turfeiras de cobertura” (com capacidade para se comportarem 

como turfeiras activas, ou seja, produzirem turfa) surgem em situações de algum declive;
89

 e as “turfeiras 

arborizadas” surgem em situações onde há conjunção de formação de turfa e coberto arbóreo.
90

 As trufeiras 

altas activas e as turfeiras arborizadas surgem em todas as ZEC situadas nas zonas de maior altitude das 

ilhas, mas as turfeiras de cobertura requerem condições particulares que só surgem nas ZEC´s da Terceira, 

Pico e Flores.  

    Os charcos temporários mediterrâneos constituem-se como habitats de águas pouco profundas que 

existem apenas no Inverno, com vegetação anfíbia de plantas herbáceas vasculares, na sua maioria anuais, 

adaptadas a solos temporariamente encharcados.
91

 Este habitat encontra-se identificado na “Serra de Santa 

Bárbara e Pico Alto” (Terceira) e na “Montanha do Pico, Praínha e Caveiro” (Pico) e a sua importância 

encontra-se relacionada com as espécies de vegetação endémica presentes.
92

 A sua monitorização é 

essencial uma vez que é um habitat sazonal que se encontra dependente de um conjunto delicado de 

condições edafo-climáticas que podem deixar de surgir ou então podem começar a surgir em novos locais. 

No quadro seguinte encontram-se listados os habitats prioritários presentes em cada ZEC. 
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Quadro 35 - Habitats prioritários presentes em cada ilha e ZEC.  
 

Ilhas 
Designação 

das ZEC´s terrestres 
Habitats prioritários presentes em cada ZEC 

Santa Maria Ponta do Castelo -  

São Miguel Caloura - Ponta da Galera 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas  

Lagoa do Fogo 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas  

9360 * Laurissilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)  

Terceira  Serra de Santa Bárbara e 

Pico Alto 

3170 * Charcos temporários mediterrânicos  

4050 * Charnecas macaronésicas endémicas  

7110 * Turfeiras altas activas  

7130*  Turfeiras de cobertura (* turfeiras activas) 

91D0 * Turfeiras arborizadas  

9360 * Laurissilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)  

9560 * Florestas endémicas de Juniperus spp.  

Costa das Quatro Ribeiras 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas 

Graciosa Ponta Branca 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas 

Ilhéu de Baixo, Restinga -  

São Jorge Costa NE e ponta do Topo 1150 * Lagunas costeiras 

4050 * Charnecas macaronésicas endémicas  

7110 * Turfeiras altas activas  

91D0 * Turfeiras arborizadas  

9360 * Laurissilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)  

9560 * Florestas endémicas de Juniperus spp. 

Ponta dos Rosais 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas  

Faial Caldeira e Capelinhos 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas  

7110 * Turfeiras altas activas  

91D0 * Turfeiras arborizadas  

9360 * Laurissilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)  

9560 * Florestas endémicas de Juniperus spp. 

Morro de Castelo Branco 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas 

Monte da Guia 2130 * Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas 

cinzentas») 

4050 * Charnecas macaronésicas endémicas 

Ponta do Varadouro 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas 

9360 * Laurissilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)  

Pico Lajes do Pico 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas 

Ilhéus da Madalena - 

Ponta da Ilha 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas 

Montanha do Pico, 

Praínha e Caveiro 

3170 * Charcos temporários mediterrânicos  

4050 * Charnecas macaronésicas endémicas  

7110 * Turfeiras altas activas  

7130*  Turfeiras de cobertura (* turfeiras activas) 

91D0 * Turfeiras arborizadas  

9360 * Laurissilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)  

9560 * Florestas endémicas de Juniperus spp. 

Flores Costa Nordeste 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas 

Zona Central - Morro Alto 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas  

7110 * Turfeiras altas activas  

7130*  Turfeiras de cobertura (* turfeiras activas) 

91D0 * Turfeiras arborizadas  

9360 * Laurissilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)  

9560 * Florestas endémicas de Juniperus spp. 

Corvo Costa e Caldeirão 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas  

7110 * Turfeiras altas activas  

91D0 * Turfeiras arborizadas  
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    Constata-se que nas ZEC terrestres a presença de zonas húmidas é muito elevada, quer em termos de 

área de distribuição quer em termos de tipologias, distribuindo-se entre zonas húmidas costeiras, zonas 

húmidas relacionadas com lagoas, charcos temporários, linhas de água, turfeiras e outros tipos de 

comunidades vegetais captadoras de água.
93

 De entre os nove habitats prioritários presentes nestas ilhas 

quatro estão relacionados com as zonas húmidas de altitude, três são turfeiras e o outro corresponde aos 

charcos temporários mediterrâneos. Também no litoral, as lagunas correspondem a ecossistemas de 

interface entre zonas húmidas e a linha de costa. A água surge, então, como um dos elementos modeladores 

dos ecossistemas e paisagem das áreas protegidas, especialmente nas zonas de maior altitude das ilhas.
94

  

     A partir da análise do quadro anterior pode-se concluir que as ZEC da Serra de “Santa Bárbara e Pico 

Alto” (Terceira) e da “Montanha do Pico, Praínha e Caveiro” (Pico) albergam um maior número de habitats 

prioritários, seguidas das ZEC da “Costa NE e Ponta do Topo” (São Jorge), “Zona Central - Morro Alto 

(Flores)” e “Caldeira e Capelinhos” (Faial). Estas cinco ZEC reúnem a maior concentração de habitats 

prioritários da Rede Natura 2000. Para além destas são especialmente importantes a “Ponta do Varadouro” 

(Faial) por integrar a única mancha e vegetação laurissilva de baixa altitude constante numa ZEC, e o “Monte 

da Guia”(Faial) devido às já referidas dunas cinzentas. As restantes ZEC preservam as “charnecas 

maraconésicas endémicas” com excepção da “Lagoa do Fogo” (São Miguel) que também preserva uma 

comunidade com laurissilva. As ZEC da “Ponta do Castelo” (Santa Maria), “Ilhéu de Baixo, Restinga” 

(Graciosa) e “Ilhéus da Madalena” (Pico) não possuem habitats prioritários.  

     Para além de habitats, a Rede Natura 2000 protege também espécies. As espécies de avifauna 

encontram-se protegidas pela Directiva Aves e as restantes espécies de flora e fauna selvagens protegidas 

encontram-se listadas no anexo II da Directiva Habitats. Algumas espécies de flora protegidas por esta 

directiva são o pau-branco (Picconia azorica), a urze (Erica azorica), o sanguinho (Fangula azorica) a 

gingeira-brava (Prunus azorica) e o trovisco-macho (Euphorbia stygiana ssp. stygiana).
95

 Para além destas 

espécies de maior porte existe um conjunto muito vasto de espécies herbáceas protegidas por esta Directiva, 

algumas azonais e de estratégia primária, que requerem condições de habitat muito específicas para 

sobreviver, como a Angelica lignescens, a Lactuca watsoniana, a Myosotis maritima ou a Azorina vidalii. 

Algumas destas são características de zonas costeiras enquanto outras surgem em áreas de maior altitude, 

pelo que a conservação de habitats azonais em ambas as situações é importante para a sua sobrevivência. 

     A Directiva Aves protege, entre outros, o priôlo (Pyrrhula murina) e o pombo-torcaz-dos-Açores (Columba 

palumbus azorica). O primeiro é uma das duas espécies de aves endémicas dos Açores e uma das mais 

ameaçadas da Europa, que surge na zona da “Serra da Pico da Vara / Ribeira do Guilherme”. O segundo 

encontrar-se-ia originalmente associado à presença de laurissilva e actualmente encontra-se também em 

outros tipos de floresta.
96

 Uma outra espécie de ave endémica nos Açores é o painho-de-Monteiro 

(Ocaenodroma monteiroi) que se encontra em falésias costeiras rochosas e ilhéus, existindo registos da sua 

nidificação nas ZPE “Ilhéu de Baixo” e “Ilhéu da Praia”, na Graciosa.
97

 Estas duas ZPE são especialmente 

importantes para a avifauna do arquipélago, uma vez que nelas se encontram espécies que não existem em 

mais lugares. As ZPE costeiras são particularmente importantes para a nidificação de aves como os cagarros 

(Calonectris diomedea), os garajaus (Sterna hirundo hirundo) e os garajaus-rosados (Sterna dougallii), entre 

diversas outras espécies de avifauna protegida.
98

 Assim, a maior parte das ZPE existentes nas diversas ilhas 

são ilhéus e troços de linha de costa, com excepção das ZPE “Serra da Pico da Vara / Ribeira do Guilherme” 
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e “Zona Central do Pico”. Conclui-se que os valores de paisagem protegidos pelas áreas protegidas 

existentes são essencialmente naturais e que se encontram nas áreas de Rede Natura 2000 e nos PNI. Os 

valores culturais encontram-se menos salvaguardados pelos espaços classificados.  

 

6.5. Ameaças às áreas protegidas  

    As ameaças que afectam as áreas protegidas estão relacionadas com a pressão humana sobre sistemas 

de pequena dimensão e elevada fragilidade, e com a presença de desequilíbrios nos ecossistemas 

motivados por essa carga. A componente cultural da paisagem presente nas áreas protegidas pode ser 

afectada pela descaracterização da mesma, devida à pressão para alteração dos usos do solo, para 

urbanização e exploração turística.
99

 Estes factores são especialmente prementes nas paisagens da vinha e 

nos pequenos aglomerados urbanos das fajãs, uma vez que as áreas protegidas concorrem, nessas zonas, 

com os espaços mais aprazíveis para construção. Em diversas áreas protegidas, especificamente nos 

planaltos centrais do Pico e de São Jorge, uma das ameaças é a presença de indústrias extractivas.
100

 Nas 

áreas de paisagem protegida das Sete Cidades e Furnas as principais ameaças estão relacionadas com a 

eutrofização das lagoas, devida à excessiva carga de nutrientes provenientes da intensidade com que a 

agro-pecuária é realizada nas respectivas bacias hidrográficas.  

     A dimensão natural da paisagem é, no entanto, a que se encontra mais ameaçada. A expansão da área 

de influência do homem na paisagem afecta especialmente a laurissilva e as formações vegetais de 

montanha, tanto em termos de área como em termos de composição florística. Os usos do solo das 

pastagens e das matas de produção têm aqui um papel importante. No que se refere aos habitats constantes 

das áreas protegidas constantes da Rede Natura 2000 Eduardo Dias et al distinguem ameaças que afectam 

os habitats zonais daquelas que afectam os habitats azonais.
101

  

     A maior parte das ameaças identificadas por estes autores afecta a preservação dos habitats, vegetação 

e fauna endémicas e a conservação das zonas húmidas. De entre as ameaças referidas que afectam os 

habitats zonais (como as florestas laurissilvas ou os bosques de montanha), podem destacar-se, no âmbito 

desta investigação:  

 O elevado isolamento das comunidades e falta de elementos dispersores das espécies;  

 A elevada fragmentação das manchas das várias tipologias de vegetação;  

 A degradação dos habitats por herbivorismo, pisoteio e eutrofização, devido à acção de animais 

introduzidos como o coelho e os diversos tipos de gado que afectam sobretudo as comunidades naturais 

herbáceas e arbustivas; 

 Alterações ao regime hídrico e aumento das acessibilidades decorrentes da pressão humana; 

 Presença de espécies exóticas invasoras que podem dominar as comunidades alterando os processos 

funcionais.
102

 

 

     No que diz respeito aos habitats azonais onde se encontram raras espécies de estratégia primária, as 

principais ameaças encontradas por estes autores são, para além das anteriores, a degradação dos próprios 
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habitats e a homogeneização da paisagem e eliminação dos distúrbios naturais de que estas espécies são 

dependentes para o seu ciclo de vida.
103

 

     As principais questões identificadas a um nível global, nas áreas protegidas, encontram-se relacionadas 

com a pressão para a ocorrência de alterações dos usos do solo, especialmente para construção nas 

zonas de litoral e para pastagens nas zonas mais altas do interior;
104

 com a expansão das redes viárias no 

interior das áreas protegidas; com a presença de áreas de extracção de inertes; com a falta de 

ordenamento do turismo e com a presença de flora e fauna exóticas com elevado impacto nos habitats 

presentes.
105

 As alterações dos usos do solo provocam problemas de fragmentação e isolamento dos 

habitats, degradação dos mesmos e perca de biodiversidade. O desinteresse da população local face aos 

valores presentes nas áreas protegidas e a falta de comunicação entre as entidades responsáveis e essa 

mesma população pode também ser considerada uma ameaça à gestão das áreas protegidas, que aliás se 

verifica em grande parte do território nacional.
106

 Este desinteresse da população açoriana face aos 

importantes valores naturais e de paisagem presentes pode estar relacionado com a sua vivência quotidiana, 

que permite uma trivialização e pode conduzir à sua desvalorização subconsciente.
107

 Neste sentido, é 

necessária uma renovada sensibilização ambiental para que a participação do público possa ser efectiva e 

desempenhar um papel fundamental na gestão de áreas protegidas. A criatividade, mesmo no que diz 

respeito à relação com a população e com o público em geral, é essencial para a gestão de áreas protegidas, 

tal como em qualquer outro processo de intervenção na paisagem.
108

 

     A expansão das redes viárias é, segundo Eduardo Dias, um dos factores de alteração com maior impacto, 

especialmente nas áreas protegidas em altitude. De facto, a construção de estradas e caminhos provoca 

alterações no regime hídrico, especialmente em comunidades em que os lençóis de água se encontram 

próximo da superfície, como as turfeiras e outras zonas húmidas.
109

 Assim, nas áreas protegidas onde a 

água e as zonas húmidas assumem um papel preponderante na modelação dos ecossistemas a construção 

de vias de acesso tem um impacto negativo na evolução das comunidades,
110

 pelo que estes autores alertam 

para a necessidade de se repensar as estradas das zonas de maior altitude das ilhas das Flores, Pico e São 

Jorge.
111

 A abertura de novos caminhos em áreas protegidas, o alargamento das estradas e caminhos 

existentes e as limpezas camarárias efectuadas nas bermas dos mesmos afectam uma percentagem 

considerável de espécies raras, que facilmente se encontram afectas aos taludes terrosos ou rochosos que 

as ladeiam.
112

 Estas vias são igualmente um importante foco de entrada de plantas exóticas e de invasoras. 

O aumento da acessibilidade e as alterações dos usos do solo decorrentes podem ter como consequência a 

descaracterização da paisagem. 

     Também Borges et al referem que o incremento do “turismo de natureza” não é isento de ameaças à 

biodiversidade. A abertura de trilhos pedestres em áreas protegidas permite a facilitação da entrada de 

plantas invasoras como a roca (Hedychium gardeneranum)
113

 e pode criar túneis de vento que fragilizem os 

ecossistemas endémicos. No entanto, segundo estes últimos “embora em expansão o turismo desregulado 

ainda não conflitua com os objectivos de conservação do arquipélago. A fragmentação e a degradação dos 
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habitats em conjunto com o avanço das espécies não indígenas são as grandes ameaças para a 

biodiversidade terrestre dos Açores.”
114

 Contudo, a presença de espécies introduzidas e invasoras em áreas 

protegidas pode ser, segundo alguns estudos, associada à pressão antrópica, nomeadamente no que diz 

respeito ao elevado número de visitantes presentes e às perturbações por eles introduzidas.
115

A presença de 

fauna (principalmente o coelho mas também gado bovino e caprino e artrópodes como o escaravelho-

japonês) e flora exótica com características invasoras são ameaças à integridade da paisagem nas áreas 

protegidas.
116

  

     A fragmentação das comunidades naturais é uma das consequências mais importantes da acção 

antropogénica e pode conduzir à perda de funcionalidade dos ecossistemas. Os habitats tornam-se mais 

isolados e pode ocorrer perda de habitats específicos, com consequências para a flora e para a fauna. A 

fragmentação pode conduzir a perdas acentuadas na biodiversidade já que “reduz a probabilidade de 

dispersão e fixação de organismos, bem como o aparecimento ou reforço de outras populações, com 

diferente variabilidade genética e capacidade de adaptação a distintas condições ambientais.”
117

 No entanto, 

as alterações da paisagem raramente ocorrem de uma forma uniforme, devido às dinâmicas antropogénicas 

mas também porque estas mantêm sempre uma forte relação com as características geomorfológicas e 

climáticas do território.
118

 Assim, a extensão da área protegida é importante, porque quanto mais 

fragmentada é esta, menores são as condições para a conservação de habitats e espécies e para a 

preservação dos processos ecológicos.
119

 

    Alguns usos do solo têm um impacto particularmente forte nas comunidades endémicas presentes nas 

áreas protegidas. A presença de pastagens intensivas e a plantação de matas de produção com criptoméria 

em terrenos privados em altitude, onde persistem turfeiras, prados naturais, e em linhas de água ameaça 

espécies endémicas azonais, como a Angelica lignescens e a Lactuca watsoniana.
120

 Estas espécies surgem 

geralmente em zonas declivosas, linhas de água, ravinas e pequenos taludes inclinados junto a estradas e 

caminhos em altitude, pelo que a intervenção nessas situações deverá ser cuidadosamente acompanhada 

pelas entidades com competência na área do ambiente.
121

 De facto, são as raras herbáceas e os briófitos 

que mais facilmente desaparecem mesmo em zonas de áreas protegidas, pelo facto de os seus habitats se 

encontrarem isolados e muito fragmentados. 

    Muitos briófitos presentes nos Açores encontram-se listados na Lista Vermelha da IUCN e classificados 

como raros, vulneráveis ou em perigo, existindo também espécies que não se encontram suficientemente 

conhecidas. Sjögren refere que entre as espécies classificadas como raras ou em perigo se encontram 

endemismos dos Açores ou da Macaronésia e ainda algumas espécies que, para além destas ilhas, só se 

encontram - embora com pouca expressão - na Europa Ocidental ou em alguns pontos bastante localizados 

do planeta.
122

 A maior parte das espécies ameaçadas encontra-se nas zonas de montanha acima dos 700 

metros, ocorrendo em todas as ilhas excepto em Santa Maria, Graciosa e no Corvo.
123

 De entre as espécies 
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de briófitos uma se destaca pela sua presença como estruturante de comunidades inteiras, o Sphagnum sp., 

constituinte principal das turfeiras. 

     As maiores ameaças às turfeiras são a sua secagem com vista à conversão em pastagens ou em 

florestas de produção de exóticas. No entanto, o pastoreio e pisoteio marginal, a abertura de estradas e as 

modelações de terreno que provocam alterações da fisiografia e do regime hídrico são também factores que 

conduzem ao seu desaparecimento. O excesso de nutrientes das águas que as alimentam, devido à 

adubação de pastagens limítrofes ou à presença de resíduos orgânicos provenientes do gado, pode também 

alterar as condições do meio necessárias à sua sobrevivência.
124

 Nestes casos o esfagno (Sphagnum sp.) é 

substituído por outro briófito (o Campylopus sp.) sem as capacidades de retenção de água do primeiro, facto 

que tem evidentes consequências ecológicas.
125

 O desaparecimento do Sphagnum sp. tem consequências 

importantes ao nível do ciclo hidrológico de toda a ilha, uma vez que este retém grandes quantidades de 

água em altitude que de outro modo são libertadas para as zonas mais baixas, podendo provocar 

importantes problemas de erosão e movimentos de massa dos terrenos. De facto, a erosão associada a 

encostas de grande declive é também um dos problemas com que as áreas protegidas se debatem.
126

  

         No que diz respeito à vegetação natural as principais ameaças encontram-se relacionadas com a 

destruição dos seus habitats devido à ocorrência de alterações de usos do solo, com o pastoreio por 

herbívoros introduzidos e com a invasão dos habitats por espécies de vegetação alienígena, que competem 

por recursos com as espécies endémicas e nativas.
127

 Também Eduardo Dias refere que principais ameaças 

indirectas à preservação da vegetação natural endémica, mesmo em áreas protegidas, são o avanço das 

exóticas invasoras e a acção de herbivoria do coelho.
128

 Contudo, para além destas existem outras ameaças 

indirectas, como os fenómenos de poluição e desaparecimento de habitats (especialmente patentes no caso 

da secagem das zonas húmidas); a persistente exploração de recursos; a presença de doenças e pragas 

vindas do exterior; e finalmente todos os fenómenos de contaminação e erosão genética devidos à 

importação de um grande número de espécies, algumas parecidas com as endémicas e com capacidade de 

se cruzarem com elas.
129

  No entanto, as ameaças ao património vegetal açoriano não são de agora, já que 

“no passado algumas formas de exploração levaram algumas espécies a chegarem aos dias de hoje com um 

reduzido número de indivíduos (…) [que] pode estar mesmo abaixo da capacidade natural da espécie de 

sobreviver.”
130

 O impacto da presença de flora e fauna exóticas nas áreas protegidas é seguidamente 

aprofundado.  

     

6.5.1. O impacto da flora e fauna exóticas 

 

     O processo de introdução de novas espécies na paisagem varia de acordo com múltiplos factores de onde 

se destacam as características da espécie introduzida, as características do ecossistema de base e as 

interacções com as espécies nativas existentes.
131

 Quando se considera que uma espécie exótica se 

encontra naturalizada e causa um impacto negativo no ecossistema pré-existente pode denominar-se essa 
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espécie de invasora,
132

 e em ecologia das invasões geralmente considera-se que “10% das espécies 

introduzidas se tornarão naturalizadas, enquanto 10% dessas se tornarão nocivas”
133

 o que conduz a que 

apenas cerca de 1% das espécies introduzidas se torne nociva. No entanto, actualmente aproximadamente 

70% das plantas vasculares e 58% dos artrópodes que existem nos Açores são espécies introduzidas.
134

  

      As espécies consideradas invasoras podem estar em expansão nos Açores mas o seu crescimento é 

geralmente moderado ou lento, entre 25-50% ou menos de 25% em 10 anos.
135

 Nas zonas onde a vegetação 

invasora se instala de modo mais agressivo encontram-se manchas monoespecíficas que excluem a 

vegetação endémica e a biodiversidade é afectada, ocorrendo também alterações no modo de 

funcionamento dos ecossistemas.
136

 Como consequência da progressão das espécies de plantas invasoras 

pode dar-se um impacto negativo nas populações de artrópodes, assim como mudanças na estrutura da 

vegetação, dificuldades na regeneração das espécies endémicas e competição pelos agentes de dispersão, 

mesmo em áreas protegidas.
137

 

      As duas acções para o combate às invasoras geralmente preconizadas são a prevenção - que requer um 

esforço de identificação das espécies que podem constituir uma ameaça e regulamentação da circulação de 

plantas e animais - e a erradicação de exemplares, que nem sempre é efectiva devido às dificuldades que 

levanta.
138

 O ponto de inflexão no que diz respeito ao impacto das espécies invasoras nas ilhas - a partir do 

qual as dificuldades de recuperação de habitats nativos são acrescidas - é, segundo Paul Leadley et al a 

passagem da fase em que estas se encontram estabelecidas mas confinadas à fase em que estas se 

começam a propagar descontroladamente.
139

 No entanto, o ponto para a gestão de impactos é anterior, e 

consiste na prevenção da sua introdução ou então na sua erradicação assim que seja observada uma nova 

introdução.
140

  

     Os princípios que orientam as estratégias de prevenção de invasões biológicas baseiam-se, actualmente, 

na Convenção da Diversidade Biológica
141

 e na Estratégia Europeia para as Espécies Exóticas Invasoras. A 

educação e a sensibilização ambiental são importantes vectores de prevenção das invasões biológicas assim 

como a monitorização das áreas protegidas e determinados locais indicadores: beiras de estrada, caminhos 

e linhas de água. A monitorização destes corredores de dispersão poderá permitir o controlo e prevenção de 

introduções acidentais antes que estas se naturalizem.
142

 Numa fase inicial a erradicação de pequenas 

populações de espécies introduzidas poderá ser aconselhável, especialmente se for reconhecida como 

problemática em outras regiões.
143

 Luís Silva et al alertam também para o facto de o aumento do número de 

visitantes das áreas protegidas e a abertura de caminhos e trilhos pedestres poderem constituir uma porta de 

                                                      
132

 SILVA, L. et al (2008) op. cit. p. 23.  
133

 Este valor pode variar entre 5 e 20%. SILVA, L. et al (2008) op. cit. p. 33.  
134

 BORGES, P. et al (2009) op. cit. p. p. 71.  
135

 SILVA, L. et al (2008) op. cit. p. 71.  
136

 SILVA, L. et al (2008) op. cit. p. 41. 
137

 BORGES, P. et al (2009) op. cit. p. 74. 
138

 LEADLEY P. et al - “Biodiversity Scenarios: Projections of 21
st
 century change in biodiversity and associated ecosystem services”. 

Montreal:  Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2010. p. 23 
139

 LEADLEY P. et al op. cit. p. 92. Segundo CRONK et al os processos de invasão passam pelos estádios de introdução, naturalização, 
facilitação (por algum factor ambiental); propagação; interacção com animais e plantas nativos e, por vezes, estabilização. CRONK, 
Q.C.B.; FULLER, J.L. - “Plant invaders: the treat to natural ecosystems”. London: Chapman and Hall, 1995. p. 15-16.  
140

 LEADLEY P. et al op. cit. p. 92 
141

 De acordo com a Convenção da Diversidade Biológica cada país deverá identificar os componentes relacionados com a diversidade 
biológica mais importantes no seu território, com vista à sua conservação e uso sustentável; proceder à monitorização desses 
componentes e identificar as actividades e processos que possam ter impactos adversos significativos nesses componentes. Esta 
Convenção estabelece também medidas para a conservação in-situ e ex-situ, e para o uso sustentável dos componentes da diversidade 
biológica. Na conservação in-situ destaca-se o estabelecimento de áreas protegidas mas também a gestão dos recursos biológicos 
mesmo que estes estejam fora de áreas protegidas, tendo em vista a sua conservação e uso sustentável (artigo 8a e c); UNEP - “The 
Convention of Biological Diversity”. [on line]. Rio de Janeiro: United Nations Environment Program, 1992. [consulta em 15/1/2011]. 
Disponível em http://www.cbd.int/convention/. 
142

 EUROPEAN COMISSION  - “LIFE focus: Alien species and nature conservation in EU. The role of the LIFE program.” Louxembourg: 
Office for official publications of the European Communities, 2004. p. 15 
143

 Idem, ibid. 



278 

entrada das invasoras em áreas mais sensíveis, e para a necessidade de monitorização dos corredores de 

dispersão.
144

  

     Actualmente existem duas filosofias de abordagem distintas à gestão das áreas protegidas afectadas por 

invasões biológicas: a abordagem tradicional focada no controlo de pragas e invasoras que envolve luta 

química, física ou biológica dirigida a uma determinada espécie ou conjunto de espécies - o sucesso é 

medido em termos da mortalidade da invasora ou invasoras; uma abordagem alternativa que consiste no 

desenvolvimento de acções que contrariem os processos que levaram à alteração dos ecossistemas - o 

sucesso é medido em termos do equilíbrio atingido entre espécies introduzidas e espécies nativas.
145

 Nesta 

última perspectiva considera-se que a abordagem deve ser centrada na gestão integrada dos ecossistemas e 

paisagens e não na erradicação e controlo de invasoras específicas. Assim, “tem sido criticada a tendência 

para concentrar as atenções nos atributos e na gestão de invasoras individuais, sugerindo-se em alternativa 

uma aproximação mais holística, que permita determinar quais os factores que aumentam a susceptibilidade 

do ecossistema às invasões.”
146

  

     O pressuposto de que o controlo das invasoras per se conduz ao equilíbrio do ecossistema e ao 

ressurgimento das espécies nativas nem sempre se concretiza, pelo que é preferível apostar no reequilíbrio 

do ecossistema e na recuperação da paisagem na sua globalidade e não na mera acção física de erradicar 

plantas ou animais.
147

 No entanto, é de referir que com a recuperação de paisagem não pretende retornar a 

um estado inicial - já que isso não é possível na maioria dos casos - mas sim a um novo equilíbrio onde se 

encontrem também espécies introduzidas.
148

 Assim, “os programas de controlo mais efectivos foram aqueles 

onde se adoptou um plano coordenado de gestão, e em que o esforço foi mantido até atingir o objectivo 

estabelecido. Estes programas incluíram a participação de pessoal profissional, de voluntários e do público, e 

ainda campanhas publicitárias, programas educativos e de investigação. Pelo contrário, a falta de 

planeamento, alterações no pessoal e flutuação nos recursos financeiros levaram a programas 

fracassados.”
149

 Para o sucesso de um projecto de recuperação de uma paisagem é necessário o 

encorajamento dos voluntários e envolvimento da comunidade local, ainda que orientada por profissionais.
150

  

     A presença de fauna e flora invasoras ameaça aos valores presentes nas áreas protegidas. As espécies 

introduzidas variam de ilha para ilha, no entanto, ao nível do arquipélago, o incenso (Pittosporum undulatum) 

é o principal problema nas zonas de menor altitude, a roca (Hedychium gardnerianum) é problemática nas 

zonas mais altas e húmidas e o chorão (Carpobrotus edulis) é uma ameaça na linha de costa.
151

 Pelo 

impacto que causa em habitats prioritários e de grande fragilidade, a invasão das clareiras naturais de maior 

altitude pela roca é especialmente preocupante.
152

 Nas zonas de média e alta altitude e em linhas de água a 

hortênsia (Hydrangea macrophylla) é também um grave problema. Nas zonas de baixa altitude destaca-se 

ainda a cana (Arundo donax) e a lantana (Lantana camara), e nas áreas mais transformadas pelo homem 
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encontra-se a bons-dias (Ipomoea indica), a tabaqueira (Solanum mauritianum) e a árvore-do-céu (Ailanthus 

altissima). Quanto às espécies de vegetação endémica mais ameaçadas da Macaronésia é estimado que a 

maioria delas leve 5 a 10 anos a duplicar a sua população caso as ameaças (incluído a retirada de espécies 

de vegetação invasora) sejam removidas.
153

  Actualmente o teixo e a ginjeira-brava encontram-se 

praticamente extintos na natureza em quase todas as ilhas dos Açores,
154

 e as maiores manchas de 

vegetação endémica de porte arbóreo surgem nas áreas protegidas em alguns lugares inacessíveis e com 

declives elevados, como crateras vulcânicas, linhas de água e arribas costeiras.
155

  

    Assim, como referem Kostas Triatis et al “concluímos que é necessário implementar esforços de 

conservação a larga escala (…). A fragmentação induzida pelo homem, as alterações do uso do solo e a 

presença de espécies invasoras já foram identificadas como importantes ameaças à biodiversidade dos 

Açores. (…) a conservação do património natural açoriano, tal como o de muitas ilhas oceânicas,  irá 

depender grandemente no estabelecimento e integração de estratégias a larga escala para gerir tanto as 

espécies indígenas como as não indígenas, simultaneamente protegendo o remanescente dos habitats 

nativos.”
156

 A aposta no reequilíbrio dos ecossistemas, ainda que estes continuem a manter espécies 

exóticas, mesmo em áreas protegidas, e na preservação dos processos ecológicos e da dinâmica da 

paisagem passa pela preservação do solo, da água, e da biodiversidade; pela manutenção de biomassa e da 

vida na paisagem. A erradicação descontrolada de plantas exóticas invasoras, se não tiver como primeiro 

objectivo a preservação destes processos, poderá ser mais prejudicial para o equilíbrio da paisagem dos 

Açores do que a preexistência de invasoras. A plantação de vegetação endémica e ao modo como esta 

plantação de concretiza são importantes para o sucesso de acções de intervenção nas áreas protegidas e na 

paisagem.  

 

6.6. Potencialidades das áreas protegidas  

 

     Tal como para a globalidade da paisagem do arquipélago, nas áreas protegidas as potencialidades do 

carácter de uma paisagem residem na sua gestão equilibrada, nomeadamente no que diz respeito aos usos 

do solo e à protecção dos valores presentes, de modo a que a paisagem revele todo o seu potencial. O 

equilíbrio, no caso das áreas protegidas, define-se principalmente em relação à componente ecológica e 

dimensão natural da paisagem, mas necessita de integrar também a dimensão cultural e aspectos da 

percepção e estética da paisagem. De facto, a conservação da natureza que tem como escala de abordagem 

a paisagem entende-a como uma expressão da relação do homem com o seu meio, uma vez que este é 

actualmente o seu principal agente de modificação, mesmo que essa modificação seja no sentido da sua 

conservação.
157

 A acção humana faz-se sentir nas sucessivas alterações de ocupação dos solos que este 

concretiza ao longo dos tempos, e no aproveitamento dos recursos existentes. A diversidade de paisagem 

resultante dessas alterações pode ter consequências diferentes se a paisagem for mais cultural ou 

naturalizada, mesmo em áreas protegidas. 

     Numa paisagem marcadamente cultural a diversidade de usos do solo é benéfica e até desejável, já que 

a esta se encontra associado um maior número de funções complementares. A implementação de sistemas 

agrícolas e florestais diversificados em zonas de paisagem cultural pode ser uma hipótese que permita uma 

efectiva recuperação nas paisagens protegidas das Furnas e das Sete Cidades, ou ainda em zonas de 
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paisagem protegida mais urbanas como o Monte da Guia no Faial. No entanto, numa paisagem com uma 

forte componente natural a diversidade pode ser consequência da fragmentação de habitats e conduzir à sua 

maior vulnerabilidade. Assim, a questão da importância da diversidade na paisagem necessita ser 

equacionada caso a caso. No que diz respeito à paisagem cultural da vinha a melhor forma de a preservar é 

a recuperação da actividade agrícola e económica, com uma efectiva produção de vinho.
158

 Só uma 

paisagem cultural efectivamente usada pela população, funcional e economicamente viável poderá manter os 

elementos patrimoniais de elevado valor que esta contém, já que a sua delicada preservação não se pode 

fazer sem sabedoria e sem esforço, humano e económico.   

     A homogeneização da paisagem com o domínio das pastagens intensivas e das matas de criptoméria é 

um dos pontos-chave do carácter da paisagem que também se aplica às áreas protegidas, especialmente 

àquelas onde a componente cultural se encontra mais presente. No entanto, a existência de uma matriz de 

vegetação natural nas áreas protegidas é, segundo diversos investigadores, um dos mais importantes 

componentes da sustentabilidade dos ecossistemas e paisagens já que desempenha um papel fundamental 

nos processos ecológicos e na manutenção da complexa e intricada teia da vida.
159

 Esta matriz de vegetação 

é, no caso particular da vegetação natural deste arquipélago, bastante diversificada, apesar de esse facto 

não ser facilmente constatado à primeira vista. A presença de um conjunto relativamente pequeno de 

espécies endémicas arbóreas de grande porte e de um conjunto bastante diversificado de endémicas de 

médio e pequeno porte que desempenham, também elas, importantes papéis nos ecossistemas, é uma das 

bases dessa heterogeneidade. Além disso algumas espécies endémicas surgem em biótopos muito distintos 

e em vários estádios evolutivos dos ecossistemas, o que amplia consideravelmente a diversidade da matriz. 

Esta heterogeneidade dos ecossistemas e diversidade natural associada é uma das potencialidades da 

paisagem açoriana onde os valores naturais se encontram mais presentes.  

      Os núcleos relativamente extensos de ecossistemas naturais bem preservados, como os que ainda 

existem na Serra de Santa Bárbara na Terceira e na Caldeira do Faial podem ser considerados grandes 

mosaicos naturais de elevado valor ecológico, que se mantiveram relativamente intocados devido à presença 

de extensas caldeiras que colocam dificuldades ao acesso e à exploração agrícola.
 
São, no entanto, 

situações bastante raras neste arquipélago. Para além destas grandes manchas as restantes áreas 

protegidas possuem uma dimensão mais moderada, e uma maior interpenetração com usos do solo de 

origem antrópica. Assim, a presença de um conjunto de mosaicos de vegetação natural de menor dimensão 

associados quer às áreas protegidas existentes quer a manchas de vegetação natural fora destas, poderia 

complementar as áreas de maior relevância para a conservação da natureza existentes em cada ilha. 

Corredores verdes como galerias ripícolas ou sebes poderiam interligar os diversos mosaicos ampliando a 

rede de espaços naturais com valor ecológico para a restante paisagem da ilha, para além dos espaços 

classificados. Este modelo, constituído por mosaicos naturais de grande dimensão (quando existam) 

complementados por mosaicos naturais de menor dimensão e unidos por corredores verdes é um 

modelo clássico da ecologia da paisagem, com benefícios para a conservação dos valores naturais 

presentes.
160

  

   O aumento da pressão antrópica do exterior para o interior das áreas protegidas é um aspecto importante a 

ter em conta, observando-se atentamente as suas dinâmicas. Esta pressão pode estar relacionada com o 

percorrer das áreas mas também com alterações dos usos do solo na fronteira dos espaços classificados e 

com dinâmicas económicas conflituantes. A rede viária é um dos factores que mais rapidamente facilita este 

tipo de pressões, assim como as questões relativas aos usos agrícolas e ao turismo. Por oposição a estas 
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ameaças o desafio é a criação de uma nova mentalidade, que vá para além da conservação das áreas 

protegidas e espaços naturais existentes para promover uma efectiva ampliação dos espaços naturais, 

sejam eles classificados ou não. A classificação de novas áreas protegidas no âmbito dos PNI é um passo 

em frente, mas para além da criação de novos espaços classificados seria importante promover a 

implementação da vegetação natural fora destes, especialmente em terrenos agrícolas abandonados, 

actualmente com exóticas. As medidas agro-ambientais podem ter um papel importante nessa 

reflorestação, desde que acompanhadas por incentivos económicos e por uma real capacidade de 

fornecimento de plantas de espécies endémicas por parte dos viveiros de cada ilha. Assim, nas áreas 

protegidas e em manchas de vegetação natural uniformes deve ser evitada a pressão humana no sentido a 

criação de novos usos do solo, como as pastagens. Aquelas que existirem devem tornadas extensivas.
161

 

Existem, no entanto, casos limite em que, dada a proximidade de invasoras, pode ser positiva a manutenção 

de pastagens no sentido de criar áreas tampão à sua progressão para o interior das manchas de vegetação 

natural.
162

 

     A criação de corredores verdes entre manchas de vegetação natural, no interior de áreas protegidas ou 

entre áreas protegidas localizadas a diversas altitudes é uma proposta para a recuperação da paisagem em 

áreas protegidas amplamente referenciada por diversos autores.
163

 Nesse sentido a paisagem que 

actualmente se encontra nos Açores - com parcelas agrícolas de média a pequena dimensão – poderia ser 

convertida numa paisagem com uma estrutura ecológica integrada, se se transformassem algumas parcelas 

de pastagem em parcelas com vegetação endémica própria das condições edafo-climáticas e altitudinais do 

local, e se interligassem essas parcelas com sebes também elas constituídas por vegetação endémica. A 

inclusão de diversas linhas de água e a recuperação das galerias ripícolas a elas associadas poderia ser um 

modo de prover as necessidades das espécies que requerem habitats azonais, uma vez que quando se 

encontram em equilíbrio as linhas de água são espaços canais em que ocorrem distúrbios regulares e de 

média intensidade, geralmente de montante para jusante, e se dão grandes exportações de nutrientes e 

água. Assim, a criação de galerias ripícolas e sebes com espécies autóctenes, e a florestação com 

endémicas em zonas de maior erosão são modos de promover o incremento do valor ecológico da 

paisagem. A utilização de espécies de vegetação endémica para criar corredores verdes e pequenas 

manchas poderia contribuir para a criação de “stepping stones” para a flora e fauna e para aumentar o valor 

estético da paisagem. É importante plantar vegetação endémica mas também a forma como esta vegetação 

é plantada: a escolha das espécies utilizadas para a reflorestação, os compassos de plantação, os jogos de 

luz e sombra criados e a promoção de zonas de abrigo face aos ventos dominantes são aspectos que é 

importante ter em conta quando da recuperação de uma paisagem. A forma da paisagem - e especialmente 

das plantações - é importante, por motivos funcionais, ecológicos, estéticos, e mesmo de racionalização de 

recursos disponíveis. 

     Existem espécies de vegetação endémica que são geralmente favorecidas pela acção do homem e outras 

que são desfavorecidas. As espécies podem ser favorecidas pelo alargamento da sua área de distribuição 

quando as condições ecológicas requeridas coincidem com os interesses do homem (geralmente herbáceas 

endémicas que têm a sua área de distribuição aumentada com a criação de pastagens extensivas) ou então 

porque as modificações na paisagem causadas pelo homem promovem o rejuvenescimento das populações 

(no caso da urze (Erica azorica) que pode ter um comportamento pioneiro, por exemplo). O desfavorecimento 

deve-se a acções de destruição de habitats de espécies que têm exigências ecológicas restritas para 

instalação de outros usos do solo e à destruição e fragmentação das próprias manchas de vegetação natural 
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ou à competição com invasoras. É, então, necessária uma estratégia que permita gerir as espécies 

endémicas e nativas e as espécies exóticas e invasoras e - simultaneamente - proteger os habitats 

endémicos e nativos presentes.  

     Esta estratégia pode passar pelo estudo e observação atenta dos diversos elementos constituintes da 

paisagem de cada área protegida, e pela potenciação dos factores que levam ao sucesso da vegetação 

endémica e nativa e, complementarmente, ao insucesso da vegetação exótica e invasora. Isto porque a 

paisagem funciona num equilíbrio dinâmico, que tanto funciona para as espécies endémicas como para as 

invasoras.
164

 Para esse fim, a apreensão do carácter da paisagem de cada área protegida pode ser um 

passo importante no reconhecimento dos factores intervenientes. Os pontos-chave resumidos no capítulo 5 

podem ser uma primeira aproximação a esse processo, no entanto o estudo e a observação atenta de cada 

local é imprescindível, estudo esse que deverá ser multidisciplinar.  

     É possível jogar com factores como a presença ou ausência de água, o declive, a erosão, o 

sombreamento, a exposição aos ventos dominantes ou a densidade dos cobertos vegetais para 

potenciar o desenvolvimento de determinadas espécies e inibir o crescimento de outras.
165

 De facto, a 

exposição solar criada pela limpeza da vegetação pode ter efeitos negativos na laurissilva, uma vez que uma 

boa parte das espécies necessita de sombreamento para a sua sobrevivência,
166

 pelo que a gestão da luz é 

um dos principais aspectos a ter em conta.
167

 Um exemplo desse facto é a relação entre a faia (Morella faya) 

e o incenso (Pittosporum undulatum) nas zonas de matos a baixa e média altitude. Nestas zonas a faia 

parece manter-se como espécie dominante enquanto não existir sombreamento por parte do incenso. A partir 

da altura em que altura das copas do incenso ultrapassa a das faias o povoamento das faias tende a 

degenerar e a mancha de vegetação torna-se dominada pelo incenso.
168

 A atenta monitorização das 

manchas de faia existentes de modo a que estas não sofram ensombramento por parte do incenso pode ser 

um modo de reequilibrar os ecossistemas, nestes casos.  

     Um outro exemplo é o das linhas de água onde persiste vegetação endémica herbácea sob coberto 

arbóreo. A vegetação que surge nestes casos - briófitos, pteridófitos e herbáceas azonais - encontra-se 

altamente dependente das condições de humidade do meio mas também do aporte de nutrientes da bacia 

hidrográfica e das condições de luminosidade, surgindo geralmente sob coberto arbóreo.
169

 O grau de 

luminosidade deve ser mantido nestas situações, mesmo que com vegetação exótica como matas de 

criptomérias, uma vez que a abertura de clareiras ou a retirada total do coberto arbóreo favorece geralmente 

o avanço de invasoras como a roca que não são afectadas pela falta de sombra. Assim, a retirada das 

criptomérias e a plantação de endémicas deve ser concretizada de forma gradual, nestes casos.
170

 Aliás, a 

retirada de vegetação deve ser sempre concretizada atendendo às condições específicas de cada local, 

mesmo quando se trata de erradicar invasoras como o incenso de manchas de vegetação natural, já que 

uma das maiores condicionantes das florestas endémicas é o vento. Uma limpeza intensa e indiscriminada 

de invasoras de porte arbóreo em manchas de laurissilva pode contribuir para a abertura de canais de vento 

que façam coalescer toda a comunidade, contribuindo para a sua degeneração em vez da sua 
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regeneração.
171

 Assim, a manutenção da densidade do coberto vegetal deve ser sempre assegurada, pelo 

que a plantação de espécies de crescimento rápido como a faia (Morella faya) poderá ser uma opção 

favorável à recuperação de algumas paisagens, em conjunto com a erradicação gradual de invasoras. No 

entanto, mesmo a plantação desta espécie deverá ser atentamente observada, uma vez que é pouco 

tolerante a outras condições, como o encharcamento.
172

 Segundo observações concretizadas à altitude de 

400 metros, no Jardim Botânico do Faial, pólo de Pedro Miguel, uma das espécies mais sensíveis à acção do 

vento é a gingeira-brava (Prunus azorica).
173

  

     Uma outra observação importante a concretizar é a da presença de deslizamentos de terras em zonas 

naturais. Estes movimentos de massa surgem devido ao peso de comunidades ou devido a distúrbios 

naturais, como sismos e tempestades. Estas zonas são extremamente importantes para a regeneração de 

espécies como o cedro (Juniperus brevifolia) ou a urze (Erica azorica) e ainda para a criação de habitats 

azonais. A monitorização dos deslizamentos é, então, importante para impedir a propagação de invasoras 

nestes locais, já que podem ser essenciais para a preservação dos processos ecológicos naturais. Permite-

se deste modo que se mantenha a acção dos distúrbios nos processos ecológicos desta paisagem. Segundo 

as observações de Sjögren uma floresta de cedro (Juniperus brevifolia) pode-se regenerar completamente 

em 10 anos caso se encontre um bom banco de sementes próximo.
174

 Também segundo as observações 

deste autor um tapete de musgo pode desenvolver-se em apenas 2 anos sobre um substrato de areias finas, 

em altitudes acima dos 500 metros.
175

  

     A manutenção de zonas de clareira naturais onde os processos de regeneração possam ocorrer longe 

da pressão das espécies invasoras é essencial para a preservação das dinâmicas ecológicas a uma escala 

mais vasta. No entanto, como já foi referido, as clareiras presentes naturalmente nas manchas de vegetação 

endémica são - paradoxalmemte - essenciais para a regeneração dessa vegetação e portas de entrada 

preferenciais para as invasoras. Estas clareiras são, por vezes, causadas por distúrbios ou então são 

decorrentes da dinâmica da vegetação existente. A monitorização destas áreas é também importante, assim 

como das caldeiras, ravinas e encostas escarpadas localizadas nas zonas de maior altitude, uma vez que é 

nestes locais que se encontram alguns dos endemismos mais raros. Estes ecossistemas, onde se encontram 

espécies raras como a Euphorbia stygiana e a Lactuca watsoniana, são normalmente assinalados pela 

presença de Festuca jubata, pelo que a observação desta ultima pode ser uma boa indicadora da presença 

de habitats azonais, de elevado valor para a conservação, mesmo que à primeira vista não se encontrem as 

espécies mais raras.
176

 

         A criação de corredores verdes é idealmente concretizada por meio da recuperação de galerias 

ripícolas ou criação de manchas de vegetação natural relativamente largas, mas também pode ser 

concretizada por meio da plantação de sebes. A plantação de sebes de faias ou sebes mistas de faia e urze 

poderá ser uma hipótese a baixa e média altitude, ou até mesmo ao limite das condições de montanha.
177

 Em 

zonas de pastagem de baixa altitude a plantação de faias no centro de sebes - para dar densidade à sebe - 

aliada à plantação lateral (em ambos os lados) de urzes para dar protecção às faias, enquanto estas estejam 

em crescimento, pode ser uma boa hipótese para a criação de uma sebe de rápido crescimento que não seja 
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destruída pelo gado. A utilização de outras espécies como o pau branco (Picconia azorica), o azevinho (Ilex 

perado ssp. azorica) ou o louro (Laurus azorica), as duas últimas em zonas de média ou alta altitude, podem 

ser equacionadas, tendo em conta os locais de plantação. Estas são espécies de fácil propagação vegetativa 

e por isso boas candidatas à criação de corredores verdes de endémicas, em zonas onde antes existiam 

exóticas. Para a execução destas medidas é necessário, no entanto, que existam viveiros certificados com 

vegetação endémica em cada ilha, para que não ocorram trocas genéticas entre espécies de ilhas diferentes. 

A fiscalização destas plantações teria também de ser efectiva.
178

 

    Também as margens dos caminhos presentes em áreas protegidas podem ser importantes para a 

preservação de espécies de estratégia primária, que requerem habitats azonais. Os prados de taludes 

terrosos que surgem nestes locais congregam um conjunto de comunidades associadas de elevado valor 

natural. Nestas situações podem instalar-se comunidades de grande biodiversidade e ricas em pteridófitos de 

grande dimensão (como a Wodwardia radicans) e de média dimensão (como o Dryopteris azorica, Dryopteris 

aemula e Osmunda regalis)
179

 e podem também surgir endémicas de estratégia primária como a Angelica 

lignescens ou outras.
180

 Em taludes rochosos, com patamares e escorrência contínua de água podem 

também surgir prados de Festuca jubata com uma diversidade e riqueza específica variável. O alargamento 

de estradas e caminhos em zonas de áreas protegidas ou de elevada riqueza florística necessita de ter em 

conta este aspecto importante, para que espécies raras não sejam destruídas com as limpezas. O 

alargamento de acções de protecção e monitorização da vegetação natural endémica e nativa nas bermas de 

estradas e caminhos para fora das áreas protegidas poderá contribuir para a criação de corredores verdes e 

de conexão dos maiores valores naturais da paisagem.  

     Uma outra potencialidade da paisagem das áreas protegidas é a presença de zonas húmidas. De facto, 

as zonas húmidas de altitude, nomeadamente as turfeiras e outras comunidades vegetais associadas à 

presença de água, preenchem importantes funções de captura e armazenamento da água em altitude, 

prevenção da erosão e aumento da biodiversidade floristica e faunística. A presença de galerias ripícolas 

bem conformadas e com vegetação natural endémica pode ter um papel crucial da dispersão natural dessa 

mesma vegetação, contribuindo para alterar gradualmente a desproporção entre espécies endémicas e 

exóticas nestas ilhas. Por oposição, a manutenção de galerias ripícolas fundamentalmente constituídas por 

vegetação exótica invasora - rocas (Hedychium gardnerianum) nas zonas de maior altitude e canas (Arundo 

donax) nas zonas mais baixas - promove a dispersão de invasoras para o interior de áreas protegidas 

afectando frágeis habitats de vegetação natural. Assim, as zonas húmidas são simultaneamente uma das 

maiores potencialidades e fragilidades da paisagem presente nas áreas protegidas destas ilhas. Como refere 

João Porteiro “na bacia atlântica, onde se posiciona a Macaronésia, nenhum outro arquipélago possui, como 

os Açores, tanta quantidade e diversidade de zonas húmidas, reconhecidas no panorama mundial pelo 

extraordinário valor hidrológico, paisagístico e conservacionista. (…) a água revela-se um recurso estratégico 

nos Açores e um elemento determinante na ecologia insular.”
181

  A conservação deste valor é uma das 

potencialidades desta paisagem.  

     Para Sjögren a importância da vegetação natural dos Açores não se prende apenas com o facto de esta 

constituir uma relíquia de vegetação de épocas anteriores. O seu valor - e potencialidade - encontra-se 

também no presente uma vez que, actualmente, não existem muitas áreas europeias em que se encontrem 

manchas de vegetação pristina que se desenvolvem em condições excepcionais de não perturbação. As 

áreas protegidas que preservam esta vegetação - tanto ao nível costeiro como em zonas de maior altitude - 
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têm, segundo este autor, um alto valor educativo e potencial para excursionismo ecológico de estudantes que 

assim podem ser sensibilizados para a preservação de ecossistemas raros e sensíveis, que devem constituir 

um legado para as gerações futuras.
182

 A preservação destes ecossistemas e da paisagem que se lhes 

encontra associada é também importante do ponto de vista social, uma vez que uma paisagem em que os 

seus valores se encontram preservados e altamente diversificada proporciona melhores condições de vida 

aos habitantes e melhores condições de fruição pelos turistas.
183

   

     Na perspectiva deste autor o objectivo deveria ser preservar o maior número de ecossistemas possível, 

mesmo os que ocorrem a uma escala mais fina. As áreas a preservar devem ser de um tamanho 

considerável, de preferência grandes, com uma considerável diversidade de ecossistemas numa mesma 

área.
184

 Deve ser prestada, contudo, particular atenção a espécies com populações pequenas e de 

distribuição restrita, uma vez que é necessária alguma variabilidade genética para que os processos 

ecológicos evolutivos se mantenham.
185

 Assim, a conservação da natureza deverá ter em conta a escala 

local.
186

 Sjögren refere também que deverá ser dada preferência a áreas que tenham condições óptimas 

como habitat de certos grupos de espécies, e que é preferível seleccionar uma pequena área que seja 

óptima do que uma grande área que não seja tão apropriada. As áreas protegidas em maior altitude 

poderiam ser rodeadas por áreas tampão,
187

 de modo a que seja possível a preservação dos ecossistemas 

mais frágeis do avanço das invasoras e de usos do solo que as possam afectar negativamente. Estas áreas 

tampão podem ser compostas por pastagens naturais ou semi-naturais extensivas, à semelhança do que se 

encontra concretizado no PNI da Terceira. 

      

6.7. Planos e projectos relativos às áreas protegidas 

 

    Os planos fundamentais para a gestão das áreas classificadas e protegidas da Região Autónoma dos 

Açores são o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 e os Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas 

(POAP) dos PNI, que ainda não se encontram elaborados. Até à concretização dos POAP, que deverão fixar 

os regimes de uso e de transformação do solo nas respectivas áreas de incidência, aplicam-se as restrições 

e condicionamentos previstos nos diplomas que criaram os PNI. Nos termos do Decreto Legislativo Regional 

n.º 15/2007/A, de 25 de Junho, os objectivos das medidas de gestão para as áreas protegidas são as 

seguintes (Artigo 3º): 
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Quadro 36 - Objectivos das medidas de gestão preconizadas pela Rede Regional de Áreas Protegidas dos Açores. (RRAPA, D.L.R. n.º 
15/2007/A, de 25 de Junho.) 

 

Objectivos das medidas de gestão Observações 

Preservação das espécies vegetais e animais e dos 

habitats naturais que apresentem valor conservacionista 

Por se encontrarem ameaçados, em extinção ou pelo seu 

valor científico 

Reconstituição das populações animais e vegetais  

 

Recuperação de habitats naturais e respectivas 

espécies 

 

Preservação ou recuperação dos habitats da fauna 

migratória 

 

Preservação de formações geológicas, geomorfológicas 

ou espeleológicas notáveis 

 

Protecção e valorização de paisagens Paisagens que pela sua diversidade e harmonia 

apresentem interesses cénicos e estéticos dignos de 

protecção 

Estabelecimento de reservas genéticas Que garantam a perenidade do potencial genético, animal 

e vegetal 

Promoção da investigação científica Estudo e interpretação dos valores naturais, da 

preservação dos sítios e da evolução da vida selvagem 

Promoção do desenvolvimento sustentado Valorizando a interacção entre as componentes ambientais 

naturais e humanas e promovendo a qualidade de vida das 

populações residentes 

Valorização das actividades culturais e económicas 

tradicionais 

Assente na protecção e gestão racional do património 

natural. 

 

 

     Como se pode verificar, existe uma correspondência evidente com os objectivos inscritos no Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 da Região Autónoma dos Açores, que são a: 

 Protecção do estado selvagem de espécies e ecossistemas; 

 Salvaguarda das especificidades naturais e culturais; 

 Promoção da pesquisa científica e manutenção dos serviços ambientais;  

 Promoção de acções de sensibilização e educação ambiental; 

 Promoção da compatibilidade entre a conservação da natureza, o recreio, o lazer e o turismo; 

 Promoção do desenvolvimento sustentado.
188

 

 

     Para além destes objectivos gerais, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 estabelece um conjunto de 

objectivos de gestão relacionados com a:  

 Protecção e valorização dos valores naturais e paisagísticos;  

 Correcção dos processos que poderão conduzir à degradação dos valores naturais; 

 Definição dos modelos e regras de utilização do território; 

 Ordenamento e disciplina das actividades agro-florestais, urbanísticas, industriais, recreativas e 

turísticas, de forma a evitar a degradação dos valores naturais, semi-naturais e paisagísticos, estéticos e 

                                                      
188

 A partir de SRAM (2004b) op. cit. p. 18. DECRETO-LEGISLATIVO REGIONAL nº 20/2006/A de 6 de Junho, artigo 2.1.  



287 

 

culturais da região, possibilitando o exercício de actividades compatíveis, nomeadamente o turismo de 

natureza.
189

 

 

     Como parte integrante do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 da Região Autónoma dos Açores, 

salienta-se a existência de um conjunto de fichas de caracterização e avaliação de cada SIC e ZPE que 

identificam os sectores de actividade com incidência nas respectivas áreas protegidas, as diversas acções 

correspondentes a ameaças e impactos de cada actividade e as medidas minimizadoras e preventivas 

desses impactos.
190

 De entre estas medidas salientam-se as seguintes:
191

 

 Aplicação do código das boas práticas agrícolas e incentivos à extensificação agro-pecuária; 

 Reconversão e renaturalização das áreas de pastagens em redor das lagoas; 

 Promoção da produção de espécies de vegetação natural e campanhas de sensibilização ao público em 

geral e das entidades responsáveis para a utilização de espécies arbóreas e arbustivas nativas; 

 Controlo das espécies invasoras, avaliando o seu impacto e implementado um plano de controlo e 

erradicação de exóticas infestantes. Promoção de repovoamentos com espécies nativas; 

 Introdução de regras de aplicação racional de herbicidas nas acções de limpeza de bermas e caminhos, 

promovendo a sensibilização dos agentes que efectuam essas limpezas em áreas sensíveis e o 

repovoamento com espécies autóctones das bermas e caminhos.
192

 

 

    De entre estas últimas, as primeiras quatro estão, de algum modo, integradas nas medidas agro-

ambientais e de gestão das terras florestais já referidas no capítulo 5. No que diz respeito às medidas agro-

ambientais é importante salientar os pagamentos respeitantes à Rede Natura 2000, que pretendem 

compensar os proprietários pela impossibilidade de utilizar para agro-pecuária ou produção florestal as áreas 

onde ocorrem habitats naturais classificados.
193

 Os beneficiários desses pagamentos “devem comprometer-

se a: não exercer qualquer actividade agrícola ou pecuária nas áreas de ocorrência (…) [de habitats 

protegidos pela Directiva Habitats]; delimitar e vedar as respectivas áreas, para evitar o pisoteio e o pastoreio 

marginal pelo gado; manter o estado de conservação destas áreas, através da limpeza de espécies de flora 

exótica invasora, no sentido de sustentar a composição da flora natural bem como a estrutura dos habitats 

naturais.”
194

 Estes compromissos são assumidos pelos proprietários que recebem os referidos apoios para a 

totalidade da área pertencente à Rede Natura 2000.
195

 Estes subsídios são considerados por alguns autores 

uma das medidas com maior potencial de eficácia para a conservação da natureza, em conjunto com a 

elaboração de POAP.
196

 O plano da Rede Natura 2000 condiciona e interdita também diversas actividades de 

entre as quais se podem destacar, no âmbito desta investigação, o licenciamento da abertura de trilhos 

pedestres, a introdução de espécies exóticas ou invasoras no interior das áreas protegidas e o pastoreio nas 

turfeiras e restantes zonas húmidas.
197

 Os condicionamentos e interdições foram em grande medida 

transpostos para os PNI. 
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 GIL, A. (2006) op. cit. p. 40. 
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     Para o estudo de melhores estratégias de ordenamento e gestão aplicáveis às áreas protegidas dos 

Açores e para o apoio à implementação dos POAP referentes aos PNI encontra-se em processo de 

desenvolvimento o projecto SMARTPARKS (referência FCT: PTDC/AAC-AMB/098786/2008). Este projecto 

de investigação tem como objectivo a definição de um sistema conceptual de ordenamento e gestão 

especificamente adaptado a ilhas de pequena dimensão, tendo em conta a necessidade de compatibilização 

entre a conservação da natureza e as actividades humanas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 

da ilha.
198

 A comunicação com as diversas entidades intervenientes e com a população é uma matéria 

privilegiada, tentando conciliar-se a protecção de ecossistemas de elevada sensibilidade com as expectativas 

da comunidade local, de modo a que esta tome consciência dos valores a preservar.
199

 O caso de estudo é a 

ilha do Pico e a população é consultada através de inquéritos mas também por intermédio de reuniões de 

trabalho com as entidades representativas dos diversos interesses. 

     Para a erradicação e controlo de espécies de flora invasoras em áreas sensíveis, a Secretaria Regional 

do Ambiente e do Mar lançou um programa específico denominado PRECEFIAS. Esta iniciativa, inicialmente 

prevista para o período entre 2003 e 2008 mas posteriormente ampliada, tem como objectivo a redução dos 

impactos negativos das espécies de flora invasora sobre a flora natural destas ilhas.
200

 No âmbito do 

PRECEFIAS a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar procedeu à caracterização de algumas zonas de 

elevado valor natural com problemas de proliferação de invasoras e também à caracterização das espécies 

invasoras mais problemáticas. Neste documento estabelecem-se técnicas de erradicação e controlo de 

espécies invasoras baseadas fundamentalmente no trabalho manual e, quando tal não é possível, na luta 

química. Para as diversas espécies é, geralmente, preconizada a remoção manual, focando-se esta remoção 

nos diversos órgãos da planta segundo as suas características de propagação e estado vegetativo. A 

aplicação de herbicida, quando referenciada, deve ser efectuada “de forma muito dirigida, limitando ao 

máximo as perdas por escorrência”.
201

  

     Neste plano definem-se também estratégias para o tratamento da biomassa extraída tendo em conta as 

características reprodutivas de cada espécie invasora. Este aspecto é importante para evitar a disseminação 

de sementes e outras partes vegetativas das plantas.
202

 A compostagem é a melhor das hipóteses 

consideradas, mas a queima dos resíduos ou o transporte para aterro sanitário é também possível, em certos 

casos. No documento salienta-se a importância de se proceder à erradicação de invasoras de forma faseada, 

de modo a evitar a abertura excessiva de clareiras e consequente erosão do solo e instalação de outras 

invasoras. Após a remoção das invasoras preconiza-se a recuperação dos habitats naturalmente ou através 

da plantação e sementeira de espécies endémicas.
203

 As acções integradas no âmbito do PRECEFIAS até 

2009 encontram-se sumarizadas no quadro seguinte.
204
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Quadro 37 - Acções no âmbito do PERCEFIAS. (A partir de CARDIGOS, F. - “Conselho Regional do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, 2009. Executadas até 2009).  

 

Ilhas Local Invasoras  
Área (ha)  

Santa Maria Barreiro da Faneca  Pica-ratos (Ulex europaeus); incenso (Pittosporum 

undulatum); feto (Pteridium aquilinium); pinheiro-bravo (Pinus 

pinaster)  

5,0 

São Miguel Lagoa do Fogo  Gunnera tinctoria; hortênsia (Hydrangea macrophylla); roca 

(Hedychium gardnerianum); erva-confeiteira (Polygonum 

capitatum); Scrophularia scorodonia; madressilva-dos-

Himalaias (Leysesteria formosa) 

10,0 

Sete Cidades  Gunnera tinctoria; roca (Hedychium gardnerianum); Clethra 

arborea; erva-confeiteira (Polygonum capitatum); silva-brava 

(Rubus ulmifolius) 

11,5 

Terceira  Algar do Carvão  Incenso (Pittosporum undulatum); roca (Hedychium 

gardnerianum); hortênsia (Hydrangea macrophylla); silva-

brava (Rubus ulmifolius); feto (Pteridium aquilinium) 

8,4 

Serreta, Lagoinha  Incenso (Pittosporum undulatum); roca (Hedychium 

gardnerianum); hortênsia (Hydrangea macrophylla); silva-

brava (Rubus ulmifolius); feto (Pteridium aquilinium) 

1,9 

Graciosa Ponta Branca (ZEC) Incenso (Pittosporum undulatum); roca (Hedychium 

gardnerianum); silva-brava (Rubus ulmifolius) em habitat de 

“charnecas  maronésicas endémicas”. 

0,5 

Caldeirinha de Pedro 

Botelho 

Incenso (Pittosporum undulatum); roca (Hedychium 

gardnerianum); silva-brava (Rubus ulmifolius) 

Área 

indeterminada 

São Jorge Ponta dos Rosais 

Incenso (Pittosporum undulatum); chorão (Carpobrotus edulis)  

14 

(parcialmente 

executado) 

Faial Monte da Guia Incenso (Pittosporum undulatum); cana (Arundo donax); 

lantana (Lantana camara) 
2,5 

Pico Paisagem da cultura 

da vinha  
Controlo e monitorizaçãode Ailanthus altíssima  - 

Ponta da Ilha, 

Manhenha 

Controlo e monitorização de incenso (Pittosporum undulatum) 

e Metrosiderus excelsea em habitat “charnecas  maronésicas 

endémicas”. 

- 

Zona central  Roca (Hedychium gardnerianum); hortênsia (Hydrangea 

macrophylla); Criptomeria japonica  
3,5 

Zona central - 

Caldeirão da 

Ribeirinha  

Roca (Hedychium gardnerianum); silva-brava (Rubus 

ulmifolius) em habitat de “Euphorbia dendroides” 
0,5 

 Zona central - 

Prainha  

Incenso (Pittosporum undulatum); roca (Hedychium 

gardnerianum); hortênsia (Hydrangea macrophylla); acácia 

(Acacia melanoxylon) em habitat de “charnecas  maronésicas 

endémicas”. 

5,0 

Corvo Reserva da Biosfera   Roca (Hedychium gardnerianum); hortênsia (Hydrangea 

macrophylla); Canna indica; Tetrapanax papyferus (Árvore do 

Papel de Arroz) 

16,5 

 

 

     Como se pode verificar, as acções foram circunscritas a determinadas zonas das áreas protegidas onde 

se encontravam conflitos mais prementes entre a vegetação endémica e invasora. As principais questões 

que se colocam a este tipo de acções prendem-se fundamentalmente com o seu custo e morosidade, uma 

vez que grande parte delas tem de ser concretizada por meio de trabalho manual e em condições difíceis, de 

terrenos com declive muito acentuado e nas zonas altas das ilhas, onde a precipitação é frequente. Assim, 
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não se considera possível proceder a uma erradicação total de todas as invasoras nas áreas protegidas 

deste arquipélago num curto prazo de tempo, devido aos esforços económicos e humanos associados. No 

entanto, as áreas protegidas de maior altitude ou onde existam habitats prioritários são boas candidatas aos 

esforços de recuperação de paisagem que integrem a erradicação de invasoras e o repovoamento com 

vegetação natural endémica, principalmente se estes forem consistentemente planeados. Contudo, como é 

referido pela Comissão Europeia, é importante lembrar que a erradicação de invasoras não é um objectivo 

isolado, mas sim um meio num processo mais abrangente que é o da conservação e gestão de habitats e 

espécies nativas.
205

 A sensibilização ambiental das populações para esta temática é essencial para o 

sucesso de qualquer acção nas áreas protegidas.
206

 

     Para além do PERCEFIAS têm decorrido no arquipélago acções de intervenção em áreas protegidas 

abrangidas pelo programa LIFE. Este programa de financiamento, implementado pela União Europeia para 

proteger a biodiversidade, elege como um dos temas de actuação a erradicação de invasoras em áreas da 

Rede Natura 2000. As indicações quanto a esta temática vão no sentido de se proceder a acções de 

erradicação apenas em locais onde tal ainda é exequível, procedendo-se a um reequilíbrio entre exóticas e 

nativas, por meio do controlo da densidade de exóticas, nos outros casos.
207

 A Comissão Europeia refere que 

as acções devem ser precedidas de estudos de exequibilidade que tenham em conta a eficácia das 

intervenções preconizadas, os efeitos dessas acções nos ecossistemas e espécies nativas e a possibilidade 

de re-invasão.
208

 A contenção das espécies invasoras por meio de barreiras físicas - como por exemplo áreas 

tampão com pastagens ou sebes - é uma hipótese quando a erradicação não é possível e se pretende 

preservar determinadas áreas.  

    A aplicação de programas LIFE ao arquipélago tem resultado de um conjunto de parcerias entre ONG´s e 

entidades governamentais. Para a recuperação do habitat do priôlo na ZPE “Pico da Vara/Ribeira do 

Guilherme” têm-se sucedido um conjunto de programas LIFE, o terceiro dos quais deu origem ao plano de 

gestão para a referida ZPE.
209

 No âmbito deste projecto procedeu-se à erradicação de invasoras como a roca 

(Hedychium gardnerianum), a Gunnera tinctoria e a Clethra arborea nas zonas de maior altitude e, nas zonas 

mais baixas, do incenso (Pittosporum undulatum) por métodos manuais e químicos.
210

 O corte de matas de 

criptoméria também foi concretizado assim com a plantação massiva de espécies de laurissilva que 

permitissem a alimentação do priôlo como o azevinho (Ilex perado ssp. azorica), a uva-da-serra (Vaccinium 

cylindraceum) ou a gingeira-brava (Prunus azorica).
211

 Um dos objectivos gerais do Plano de Gestão da ZPE 

“Pico da Vara/Ribeira do Guilherme” é aumentar a área de habitat do priôlo em mais de 300 hectares, 

preservando a existente, por meio da erradicação das invasoras referidas, plantação de endémicas e recolha 

de sementes.
212

 A necessidade de assegurar a continuidade dos trabalhos de recuperação do habitat desta 

ave e a monitorização da espécie e do seu habitat justificam o facto de actualmente se encontrar a decorrer 

um quarto programa LIFE para a área, o LIFE+ “laurissilva sustentável”.  

     Estes programas têm sido coordenados pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) 

tendo como parceiros as câmaras municipais e entidades estatais envolvidas, a Universidade dos Açores e 

                                                      
205

 EUROPEAN COMISSION  - “LIFE focus: Alien species and nature conservation in EU. The role of the LIFE program.” Louxembourg: 
Office for official publications of the European Communities, 2004. p.15. 
206

 Idem, p. 28-30. 
207

 Idem, op. cit. p. 15.  
208

 Idem, op. cit. p. 34. 
209

 O habitat do priôlo é constituído preferencialmente por florestas de laurissilva e matos macaronésicos e a sua população restringe-se 
a cerca de 120 casais confinados à ZPE referida.
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210

 GIL, A. (2005) op. cit. p. 67. 
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 As plantas são produzidas nos Serviços Florestais do Nordeste e, actualmente, no âmbito do programa LIFE + laurissilva sustentável, 
também em viveiros próprios do projecto. GIL, A. et al - “ Boletim trimestral do priôlo”. Nordeste: Projecto LIFE priôlo, Verão de 2006. p. 
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 GIL, A. (2005) op. cit. p. 90. 
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outras ONG´s.
213

 Alguns dos seus objectivos são a investigação de métodos de replicação da vegetação 

endémica, a implementação de viveiros de endémicas e a sua plantação na área da ZPE, nos locais 

anteriormente ocupados pelas invasoras. As dificuldades encontradas na implementação destes projectos 

relacionam-se com as condições climatéricas do local, com o declive acentuado das zonas de trabalho e com 

os riscos de erosão.
214

 Para resolver as questões relacionadas com o declive e os riscos de erosão a equipa 

tem recorrido a algumas técnicas de engenharia biofísica: nas áreas de criptoméria cortadas para 

transformação em manchas de laurissilva tem-se deixado parte do material vegetal cortado no terreno que é 

deixado no solo para formar socalcos biodegradáveis, procedendo-se às plantações nas zonas planas 

remanescentes.  

     A erradicação de invasoras e plantação de endémicas nesta ZPE tem sido acompanhada de um programa 

de monitorização que incide sobre a remoção de exóticas e sobre a produção e plantação de espécies 

nativas.
215

 Esta erradicação foi concretizada por meio de uma conjugação de meios manuais e químicos, que 

ao corte das invasoras aliava a aplicação do herbicida considerado mais apropriado à espécie a combater.
216

 

No entanto, no relatório correspondente alerta-se também para o facto de, nas zonas de clareira, o 

desenvolvimento das espécies nativas plantadas poder ser acompanhado pela re-invasão das exóticas,
217

 

pelo que até que as espécies nativas plantadas atinjam um determinado estádio de desenvolvimento que 

lhes permita fazer face à presença de invasoras é aconselhável algum controlo.
218

 

     Em relação à produção de espécies nativas, a equipa do projecto procedeu a ensaios de germinação de 

azevinho (Ilex perado ssp. azorica), uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum) e de gingeira-brava (Prunus 

azorica).
219

Os dados obtidos relativos ao sucesso da plantação revelaram uma taxa de mortalidade abaixo 

dos 20% para a maior parte das espécies, excepto para a urze (Erica azorica) que também é aquela que 

parece ressentir-se mais com a aplicação de herbicida.
220

 O azevinho é a espécie que tem uma taxa de 

mortalidade mais baixa, sendo aquela que foi escolhida pela equipa para plantação nas zonas mais 

agrestes.
221

 Actualmente, no programa LIFE+ “laurissilva sustentável”, a equipa tem continuado trabalhos de 

conservação e recuperação de habitats prioritários da Directiva Habitats (nomeadamente a floresta laurissilva 

e as turfeiras do Planalto dos Graminhais), investigação e monitorização das acções de erradicação, 

produção de endémicas e plantação, e de sensibilização ambiental.  

     Como consequência da investigação concretizada nesta ZPE, e para a gestão de outras áreas protegidas 

pertencentes à Rede Natura 2000, Artur Gil et al propõem a implementação de planos de gestão que 

permitam a inclusão das forças activas da população. De facto, um outro trabalho desenvolvido no âmbito 

destes programas LIFE foi a sensibilização ambiental e o envolvimento da população e das entidades 

intervenientes que, segundo estes autores, permite aumentar o sentido de pertença ao lugar e, a partir daí, 

promover o apoio para a protecção da área.
222

 Para a justificação dos recursos económicos empregues na 
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conservação da natureza nesta ZPE procedeu-se também a um estudo dos benefícios sócioeconómicos 

baseados nos serviços proporcionados pelos ecossistemas. Os resultados indicam que os serviços mais 

importantes se relacionam com a regulação do ciclo hidrológico e a prevenção da erosão, garantindo 

simultaneamente o seu aprovisionamento e qualidade, mas que outros serviços relacionados com a 

pedagogia ou o turismo podem também ser potenciados.
223

 Outro potencial serviço também identificado é o 

cultivo da uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum) como fruto comestível, e a plantação de vegetação 

endémica para usos ornamentais.
224

 

     Um outro projecto que se encontra em curso é o LIFE + “Ilhas santuário para as aves marinhas”,
225

 

também coordenado pela SPEA, com acção na ilha do Corvo e no Ilhéu de Vila Franca do Campo, em São 

Miguel. Neste ilhéu o objectivo é a erradicação de invasoras (especialmente canas (Arundo donax)) nos 

locais em que o declive o permita e o teste de diversas metodologias para a sua execução. De entre os 

métodos testados aquele que revelou uma maior eficiência de relação custos benefícios foi, segundo os seus 

autores, um corte manual inicial, seguindo a aplicação de herbicida a 5% e posterior aplicação a 1,5%, seis 

meses depois.
226

 Estes testes de erradicação de canas foram concretizados no sentido de melhorar as 

condições para a avifauna no ilhéu e de servir de ensaio para as acções a concretizar no Corvo. No ilhéu 

procedeu-se também à plantação de faia (Morella faya) e urze (Erica azorica) a partir de sementes recolhidas 

no local e produzidas em viveiros do projecto FILE + “Laurissilva sustentável”.
227

 No Corvo um dos objectivos 

consiste na erradicação de flora e fauna invasora na Reserva Ecológica Comunitária do Corvo criada pelo 

projecto para esse efeito, atraindo-se posteriormente para ela a avifauna da ilha.
228

 A monitorização e a 

formação de pessoal da ilha para a recuperação de habitats fazem também parte dos objectivos deste 

projecto.
229

 

      De facto, a propagação e produção de plantas para a recuperação de habitats têm sido algumas das 

áreas de investigação com desenvolvimentos recentes no arquipélago. Em centros de investigação da 

Universidade dos Açores testam-se métodos de propagação de espécies ameaçadas como o folhado 

(Viburnum treleasei), a gingeira-brava (Prunus azorica) ou a uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum) que 

indiciam que é possível fazer, sob determinadas condições, a propagação por estacaria das duas primeiras 

espécies e a propagação in vitro da terceira.
230

 A propagação de folhado dentro dessas condições produz 

bons resultados e a propagação de gingeira-brava poderá ser usada complementando a utilização de 

sementes.
231

 Ensaios com espécies como o pau-branco (Picconia azorica), a gingeira-brava (Prunus azorica) 

e o cedro-do-mato (Juniperus brevifolia) têm sido também alvo de investigações da Direcção Regional dos 

Recursos Florestais no sentido de se encontrarem novas estratégias para a gestão das florestas neste 

arquipélago.
232

 No entanto, a necessidade de obtenção de plantas endémicas e nativas em quantidade 

suficiente para permitir a implementação de projectos de recuperação de paisagem e reflorestação com 
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floresta laurissilva não é recente. Já em 1995, com a criação do segundo pólo do Jardim Botânico do Faial, 

na freguesia de Pedro Miguel, esta necessidade se fez sentir, tendo sido suprida com a execução de 

estacaria e sementeiras de diversas espécies, mas principalmente com a recolha na natureza de exemplares 

de pequenas dimensões, em locais onde previsivelmente seriam destruídos pela acção antrópica.
233

  

      Em São Miguel apesar da existência dos Planos de Bacia Hidrográfica das Lagoas das Sete Cidades e 

das Furnas os problemas de eutrofização mantêm-se, uma vez que a adesão relativa às medidas agro-

ambientais respeitantes à “retirada de terras para lagoas” por parte dos agricultores é diminuta. No entanto, 

no âmbito do Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas para além da melhoria da 

qualidade da água da lagoa pretende-se a recuperação de uma paisagem que, desde o século XVIII, se 

afirmou como um dos principais destinos de recreio de São Miguel.
234

 A intervenção nesta área de paisagem 

protegida é concretizada pela SPRAÇORES por meio da implementação de projectos de arquitectura 

paisagista, de reconversão agro-florestal e de intervenção em linhas de água.
235

 Ao longo das linhas de água 

têm sido plantadas galerias ripícolas com vegetação endémica arbustiva e arbórea em três linhas (arbustivas, 

arbóreas de pequeno porte e arbóreas de grande porte) de modo a afastar o peso das margens e evitar a 

erosão. Manteve-se, no entanto, a vegetação existente (constituída por criptomérias) que se retiram 

gradualmente para preservar o ensombramento das endémicas. O compasso de plantação escolhido foi, 

nestes casos, de 1x1 metros e foram usados tubos protectores em diversas plantas. As espécies usadas 

foram a urze (Erica azorica), a uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum), o folhado (Viburnum treleasei), o 

azevinho (Ilex perado ssp. azorica), o pau-branco (Picconia azorica), a faia (Morella faya) , a gingeira-brava 

(Prunus azorica) e o louro (Laurus azorica). A sua produção é assegurada por viveiros instalados na 

proximidade dos locais de plantação.
236

  

     Outras áreas protegidas para as quais foram realizados projectos de arquitectura paisagista foram a 

Caldeira Velha e o Ilhéu de Vila Franca do Campo em São Miguel; e o Monte da Guia no Faial. Estes planos 

e projectos foram concretizados pela Secção Autónoma de Arquitectura Paisagista do Instituto Superior de 

Agronomia (ISA). A Caldeira Velha, classificada como Monumento Natural, foi alvo de um projecto de 

arquitectura paisagista para a sua conservação e valorização elaborado em 2002. O objectivo foi conciliar a 

protecção dos recursos naturais existentes com a sua utilização para recreio, pelo que se procedeu à 

erradicação de invasoras como o incenso (Pittosporum undulatum) e à plantação de endémicas como a faia 

(Morella faya) e o pau-branco (Picconia azorica), prevendo-se também a correcção de problemas de 

drenagem e estabilidade geológica, para além da adequação do espaço a usos recreativos.
237

 

     O Ilhéu de Vila Franca é uma Área Protegida para Gestão de Habitats e Espécies que tem um elevado 

valor natural mas também cultural e estético.
238

 É também um local com tradição como zona balnear 

condicionada, uma vez que o acesso ao público apenas é permitido durante três meses no ano e regulado 

pela exclusiva permissão de acesso por parte de embarcações autorizadas pelos serviços com competência 

no ambiente. Este Ilhéu foi alvo de um Plano de Ordenamento e Gestão, onde para além da caracterização e 

diagnóstico da paisagem se procedeu a um zonamento de usos, expresso por uma Planta de 

                                                      
233
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Ordenamento.
239

 O diagnóstico paisagístico executado teve em conta aspectos relacionados com a 

sensibilidade natural da paisagem, mas também a sua ocupação cultural e o seu potencial de recreio e 

interpretativo.
240

 As marcas da ocupação humana revelam-se, segundo este estudo, nas estruturas 

construídas e trilhos presentes e na presença de alguns usos do solo que constituem, também eles, uma 

memória de usos antigos, como a vinha.
241

 De facto “o Ilhéu é detentor de uma identidade própria, deriva das 

suas características geomorfológicas, dos seus valores ecológicos, principalmente avifauna e algumas 

espécies vegetais endémicas e ainda da história da ocupação humana, que moldou a paisagem, conferindo-

lhe elevado interesse para visita.”
242

  

     O potencial interpretativo do ilhéu reside, segundo os seus autores, na constituição geológica e 

geomorfológica particulares, na presença de vegetação natural, avifauna e fauna aquática com alguma 

originalidade e nos seus usos actuais e antigos. Neste sentido, a ocorrência de algumas áreas onde ainda 

persiste a vinha permite uma leitura histórica do lugar, mesmo que conjugada com a vegetação endémica. A 

presença de diversos pontos importantes - como o cais, o edifício de apoio, o miradouro dos metrosideros e o 

miradouro do tanque - onde é possível apreciar a qualidade visual deste ilhéu é uma mais-valia, passível de 

ser integrada em percursos de recreio desde que seja salvaguardado o acompanhamento dos visitantes e a 

capacidade de carga do local. 
243

 Estes aspectos foram tidos em conta quando do diagnóstico da paisagem, 

em que se avaliou por um lado a sensibilidade paisagística das diversas zonas do ilhéu e por outro a sua 

aptidão para recreio, tendo como base uma metodologia paramétrica produzida em ambiente SIG.
244

 

     No que diz respeito à sensibilidade paisagística as conclusões do estudo revelam que esta é elevada, por 

conjugação de elementos de grande valor ecológico e natural com zonas de elevada qualidade visual.
245

 

Encontram-se, no entanto, determinados locais onde esta é mais baixa, que são potenciais zonas de 

conciliação de usos.
246

 Os constrangimentos ou ameaças à paisagem fazem parte da sensibilidade 

paisagística, destacando-se de entre estas os declives acentuados na maior parte da sua área, a presença 

de solos pouco desenvolvidos e com elevados riscos de erosão (que não suportam formações vegetais 

pesadas) e a presença de formações vegetais com interesse natural e pouca resistência ao pisoteio.
247

 O 

zonamento relativo à aptidão para o recreio pretendeu respeitar os locais de maior sensibilidade ecológica 

restringindo o seu acesso ao público; respeitar a capacidade de carga dos ecossistemas nas restantes zonas 

e influenciar positivamente o comportamento do público.
248

 A estratégia de ordenamento preconizada incluía 

a limitação do número de visitantes e a implementação de barreiras físicas, a estabilização dos solos e a 

melhoria de alguns trilhos, preconizando-se como zona de estadia a área mais baixa próxima da baía. No 

Plano de Ordenamento encontra-se reflectida essa estratégia, com a concentração do recreio nas zonas 

mais baixas e interiores, o condicionamento do acesso ao público do trilho para as zonas mais altas, a 

conservação conjugada com a recuperação em determinadas áreas-chave e a conservação em toda a 

restante área.
249

 Em relação à recuperação dos sistemas naturais este plano propunha a recuperação 

simultânea da vegetação endémica e da zona de vinha e a erradicação do canavial.
250

 A proposta incluía 
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também a recuperação dos edifícios e percursos existentes e o projecto de estruturas de ensombramento. 
251

 

Este Plano de Ordenamento e Gestão teve seguimento com a execução de um projecto para a valorização 

de espaços de uso público do ilhéu. Algumas das estratégias propostas foram implementadas, especialmente 

no que diz respeito às estruturas construídas, condicionamentos de acesso e melhoria das zonas 

pavimentadas e de recreio. As propostas relacionadas com a vegetação tiveram um compasso de espera e 

foram posteriormente substituídas pelas do programa LIFE + já referido. 

     O “Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida do Monte da Guia” foi concretizado pela mesma equipa 

do plano para o Ilhéu de Vila Franca, pertencente ao ISA. A Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia é 

um elemento singular da paisagem da ilha do Faial com valor patrimonial significativo no contexto regional, 

nacional e internacional.
252

 O seu interesse reside nos valores naturais, culturais e paisagísticos em 

presença, mas também no facto de se constituir como um marco da identidade da ilha, com elevado 

potencial pedagógico, para recreio e turismo.
253

 Esta área protegida localiza-se na envolvente mais próxima 

de uma zona urbanizada, a cidade da Horta, e integra a baía com a praia mais popular da cidade pelo que as 

questões que se colocam ao nível ao nível da conciliação da conservação da natureza com os usos de 

recreio são importantes. Este é o caso de estudo desenvolvido no capítulo 7. 

     Como conclusão pode-se referir que as áreas protegidas açorianas têm, ainda que apenas implicitamente, 

como objectivo a preservação do carácter da paisagem, especialmente no que diz respeito à dimensão 

natural da mesma. A dimensão cultural da paisagem, especialmente no que diz respeito aos elementos de 

elevado valor patrimonial não se encontra tão patente nos objectivos de gestão das áreas protegidas, apenas 

se encontra evidente em algumas Áreas de Paisagem Protegida. Existem, no entanto, elementos e 

paisagens de elevado valor cultural cuja inclusão na rede de áreas protegidas faria sentido, especialmente 

em ilhas como Santa Maria e a Graciosa, aquelas em que a percentagem de área terrestre protegida é 

menor e onde persistem formas tradicionais agrícolas, tanto no que diz respeito ao uso dos solos como na 

arquitectura de produção tradicional.  

    A dimensão natural da paisagem encontra-se patente nos objectivos de gestão da maior parte dos 

espaços classificados, especialmente no que diz respeito às componentes bióticas da paisagem mas 

também às componentes telúricas. No entanto, apesar do elevado interesse dos valores naturais presentes 

existem ameaças à sua conservação e gestão, especialmente relacionadas com a pressão antrópica e com o 

impacto da flora e fauna exóticas nos ecossistemas endémicos e nativos. A resolução destas questões 

deverá passar pelo reequilíbrio dos ecossistemas mas também pela sensibilização ambiental e pela 

participação do público na gestão, uma vez que apenas com o apoio da população é possível uma acção 

sustentável nas áreas protegidas. Estas questões, do reequilíbrio dos ecossistemas naturais e da 

participação do público na gestão das áreas protegidas, são retomadas no próximo capítulo, já que são 

questões essenciais na apreensão do carácter da paisagem quanto ao caso de estudo à escala do lugar.  
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7. Caso de estudo à escala do lugar 

 

     Nesta fase da investigação procede-se à aplicação do conceito de carácter da paisagem à Área de 

Paisagem Protegida do Monte da Guia. O presente capítulo inicia-se com a definição do caso de estudo à 

escala do lugar e justificação da sua escolha. Segue-se a aplicação da metodologia de abordagem proposta 

para a apreensão do carácter da paisagem. As abordagens paramétrica, paisagista, fenomenológica e a 

síntese holística são de novo concretizadas, no sentido de se identificar os pontos-chave do carácter da 

paisagem que esta expressa, tendo em conta o exposto no capítulo 5. Identificam-se posteriormente os 

valores da paisagem, ameaças e potencialidades. Seguidamente procede-se à exposição do trabalho de 

campo concretizado na área protegida, que consistiu num ensaio exploratório para a erradicação de 

infestantes e implementação da vegetação endémica, e em duas acções de sensibilização ambiental com a 

participação do público. Nestas acções o público respondeu a inquéritos com vista ao esclarecimento do 

modo como percepciona a paisagem desta área protegida, estes resultados são também apresentados. 

 

7.1. Definição e justificação do caso de estudo à escala do lugar 

 

      A apreensão do carácter de uma paisagem pode ser concretizada a diversas escalas de trabalho. A 

Paisagem Protegida do Monte da Guia, na ilha do Faial, é o caso de estudo adoptado à escala do lugar, 

procedendo-se deste modo à aplicação da metodologia proposta a uma área protegida com características 

concretas. A identificação dos pontos-chave com maior expressão na área é concretizada, assim como a 

identificação posterior dos valores presentes, ameaças e potencialidades da paisagem. O objectivo é 

proporcionar uma nova forma de olhar a paisagem que posteriormente permita a resolução de algumas 

questões que se levantam ao nível desta área protegida. A aplicação dos resultados obtidos a outras áreas 

protegidas, mesmo a áreas protegidas situadas em zonas costeiras, só fará sentido se apoiada numa nova 

aplicação da metodologia à paisagem em questão, sempre tendo em conta as características específicas de 

cada área e a necessidade de uma abordagem multidisciplinar. Como tem vindo a ser defendido ao longo da 

presente investigação a apreensão do carácter da paisagem pode ser uma ferramenta que facilite a 

compreensão das paisagens e simultaneamente possibilite a conservação e gestão de áreas protegidas.
1
 

Através do entendimento dos diversos aspectos da paisagem e do modo como estes se inter-relacionam é 

mais fácil compreender “o que é importante na paisagem, porque é importante e como geri-la do melhor 

modo tendo em conta as mudanças futuras”
2
 e assim poder manter ou potenciar o carácter da paisagem.  

     A Paisagem Protegida do Monte da Guia foi escolhida pela sua especificidade, já que se localiza no litoral 

e junto a um grande aglomerado urbano, a cidade da Horta, que integra simultaneamente a mais importante 

zona balnear da cidade e diversos habitats da Rede Natura 2000 de entre os quais se destacam os habitats 

prioritários “charnecas macaronésicas endémicas” e as “dunas fixas com vegetação herbácea («dunas 

cinzentas»)”. Este é um espaço classificado intensamente utilizado pela população, com uma pressão 

antrópica elevada e onde a conciliação de diversos usos do solo - a protecção da natureza e dos valores 

culturais presentes, o recreio e lazer, o turismo e a agricultura - é relevante. É, então, um exemplo 

paradigmático da importância do equilíbrio entre as dimensões natural e cultural da paisagem para a 

conservação de uma área protegida e do carácter da sua paisagem.  

     A relevância da conciliação da conservação dos valores naturais, culturais e sensoriais presentes e do 

recreio da população encontra-se aqui muito patente, e foi um dos objectivos do “Plano de Ordenamento e 

Gestão da Paisagem Protegida do Monte da Guia” elaborado no Instituto Superior de Agronomia (ISA) em 
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2002.
3
 Apesar de ter sido classificada essencialmente pelos seus valores naturais e importância para a 

conservação da natureza, esta área protegida inclui também uma grande diversidade de elementos de 

elevado valor histórico e cultural, assim como valências de natureza científica, museológica e religiosa. É 

ainda um dos mais frequentados pontos miradouro para a cidade da Horta, de onde se observam vistas 

panorâmicas de elevado valor estético e carácter fortemente identitário para o aglomerado urbano, para a 

ilha do Faial e para a ilha do Pico. Pelo conjunto de elementos de valor natural e cultural presentes e pela 

sua importância na vida quotidiana da cidade, a Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia é um caso 

de estudo de grande interesse para a investigação em ordenamento e gestão já que envolve a conciliação de 

diversos usos numa paisagem protegida situada numa zona costeira. Na figura 38 apresenta-se a área de 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 38 - Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia. (A partir do 
Levantamento Aerofotogramétrico da ilha do Faial à escala 1:2 000. Nível 
Serviços topográficos Lda, levantamento de 2001). 

 

     Para além da aplicação do conceito de carácter da paisagem e metodologia proposta a uma área 

protegida concreta, no presente capítulo apresenta-se o trabalho de campo efectuado na mesma, que 

consistiu em dois tipos de intervenções distintas:  

 Estabelecimento de um ensaio exploratório para a recuperação da paisagem desta área protegida, que 

integra a erradicação de vegetação de espécies invasoras e a plantação de espécies endémicas 

utilizando diversas espécies, compassos de plantação e metodologias; 

 Concretização de duas acções de sensibilização ambiental com a população local, em regime de 

voluntariado, onde se erradicaram invasoras e plantaram plantas endémicas. Os voluntários 

preencheram um inquérito que pretendia esclarecer um conjunto de questões relacionadas com o 

carácter da paisagem desta área protegida. 

 

    Pretendeu-se, com estas iniciativas, esclarecer algumas questões que se foram colocando ao longo da 

tese e que dizem respeito: à relação entre o carácter da paisagem e a gestão de áreas protegidas; ao modo 

como se poderá gerir a presença de espécies endémicas e invasoras numa paisagem de elevado valor 

patrimonial; e ao possível contributo da população para resolver os problemas de gestão que se irão 

inevitavelmente colocar a médio e longo prazo. O trabalho de campo foi motivado pela procura de respostas 

quanto ao “modo de fazer”, de executar a recuperação da paisagem nesta área protegida específica, tanto 
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em termos de selecção de plantas como de procedimentos e de mão-de-obra.      

    As duas acções de sensibilização ambiental decorreram em Setembro de 2009 e em Abril de 2010 a 

primeira teve a duração de uma semana e a segunda de um dia. Foram sustentadas por campanhas 

publicitárias e durante as acções procedeu-se a um inquérito. Tal como Paul Gosbter considera-se que “as 

actividades dirigidas como a participação no restauro de ecossistemas são modos particularmente 

importantes através dos quais indivíduos e pequenos grupos podem integrar-se na apreciação dos sistemas 

naturais e dos seus processos. Pessoas que participam neste tipo de actividades numa base regular acabam 

por descobrir que o que começou por ser uma actividade de recreio incomum se tornou numa relação com a 

terra que tem implicações estéticas, simbólicas e espirituais.”
4
 Ao tornar-se abrangente à população 

interessada - aquela que correspondeu às campanhas publicitárias - o trabalho de campo pretendeu trazer a 

dimensão de uma participação pública activa ao estudo do carácter da paisagem desta área protegida.  

 

7.2. Metodologia de abordagem ao caso de estudo à escala do lugar 

     

     A metodologia proposta para a apreensão do carácter da paisagem à escala do arquipélago resulta da 

integração das abordagens paramétrica, fenomenológica e paisagista num todo holístico. No caso de estudo 

à escala do lugar utiliza-se esta mesma metodologia, confirmando-se a sua aplicabilidade a diversas escalas. 

Os pontos-chave do carácter da paisagem à escala do arquipélago são confrontados com os dados 

provenientes da metodologia aplicada ao lugar para se entender a inter-relação entre os dois. No que diz 

respeito à abordagem paramétrica são consideradas as componentes telúricas, bióticas e antrópicas uma 

vez que a dimensão da área de estudo não permite uma caracterização climática diferenciada. De facto, 

considera-se que a esta escala as componentes climáticas são características intrínsecas da paisagem que 

não dependem da acção humana directa, apesar de se constatar no local a presença de condições de maior 

calor e secura decorrentes da localização no litoral. Procede-se também a uma abordagem fenomenológica e 

paisagista deste espaço classificado com vista à elaboração da síntese holística. 

     Enquanto Área de Paisagem Protegida, este espaço classificado admite as intervenções de protecção, 

gestão e ordenamento da paisagem, segundo a Convenção Europeia da Paisagem.
5
 A protecção da 

paisagem está associada à conservação e manutenção do seu valor patrimonial - natural, cultural ou 

sensorial - a gestão da paisagem visa assegurar a sua manutenção numa perspectiva de desenvolvimento 

sustentável, e o ordenamento pode incluir a recuperação e valorização da paisagem.
6
 Neste âmbito, refira-se 

que o “Plano de ordenamento e gestão da paisagem protegida do Monte da Guia” está de acordo com as 

acções de intervenção propostas pela referida convenção, uma vez que pretende “alcançar uma gestão 

efectiva e coerente, tendo em conta a evolução dinâmica da paisagem assim como os seus aspectos 

culturais e visuais, para assegurar a conciliação da conservação da natureza com a presença humana.”
7
  

     

7.3. Componentes do carácter da paisagem na Paisagem Protegida do Monte da Guia 

 

7.3.1. Componentes telúricas 

 

    O Monte da Guia é, na realidade, uma península que se liga por um istmo ao Monte Queimado. O conjunto 

litoral formado pela zona costeira da cidade da Horta/Monte Queimado/Monte da Guia conforma a baía de 

Porto Pim, exposta a Sudoeste. A encosta Norte do Monte da Guia encontra-se mais antropizada enquanto a 

                                                      
4
 GOBSTER, P. - “ An ecological aesthetic for forest landscape management”. Landscape journal”. 18 (1999) (1) p. 60. 

5
 Conforme referido no capítulo 6.  

6
 EUROPA, Conselho. “Convenção Europeia da Paisagem e relatório explicativo”. Florença: 20.X.2000. art. 1. Conforme 6.2. pg. 259.  

7
 BULCÃO, L. et al - “The protection of landscape as a resource: case study - Monte da Guia protected area (Faial - Azores)”. 

“Management of Environmental Quality” 15 (1) (2004) p. 53. 
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parte Sul, onde se desenvolve a baía das Caldeirinhas (Reserva Natural), se apresenta bastante 

naturalizada. Na encosta Sul a presença de duas crateras geminadas entre si e abertas para o oceano 

constitui uma singularidade da paisagem, valorizada pelas características geomorfológicas presentes e pelo 

importante papel que estas crateras desempenham para os ecossistemas marinhos.  

     O Monte da Guia integra uma tipologia particular de relevo vulcânico denominada cone de tufos (tuff 

cone).
8
 Este é um edifício hidrovulcânico resultante de erupções surtseianas emergentes, ou seja, surgiu em 

zonas de águas pouco profundas e durante a sua formação houve interacção directa magma-água. Esta 

interacção provocou uma actividade moderadamente explosiva, em que foram projectadas cinzas, formando-

se anéis e cones bem definidos.
9
 O magma básico deu origem a cinzas basálticas que, depois de alteradas, 

adquirem uma grande compacidade e estratificação e uma coloração característica, amarela ou 

acastanhada, devida à transformação do vidro vulcânico.
10

 A transformação ocorre por um processo 

denominado palagonitização, um complexo conjunto de reacções químicas que contribui para a formação de 

um cimento agregador das cinzas, denominado palagonite, e que leva à oxidação do ferro e à sua coloração 

particular. Este produto vulcânico foi bastante usado para a construção encontrando-se na antiga estrutura 

defensiva de Porto Pim. O processo que dá origem aos tufos vulcânicos é característico de cones litorais e 

surge também no Monte Brasil e Ilhéu das Cabras (Terceira), nos Ilhéus de Vila Franca do Campo e dos 

Mosteiros (São Miguel) e no Morro Grande, em São Jorge.
11

  

     A partir da análise do “Plano de Ordenamento e Gestão da Paisagem Protegida do Monte da Guia” é 

possível constatar a presença de uma grande diversidade de unidades geomorfológicas e pedológicas, 

constituídas por diversos afloramentos rochosos submetidos a processos de meteorização diferenciados, e 

solos com espessuras variadas em geral pouco profundos. A erosão marinha e gravitacional encontra-se 

patente nas vertentes mais inclinadas do Monte da Guia e conduz à presença de formas particulares 

(marmitas) na sua vertente Sudeste.
12

 Nas poucas áreas deprimidas presentes encontram-se solos mais 

profundos, uns provenientes da meteorização de tufos e outros com origem em pedra-pomes. De facto, tanto 

o Monte da Guia como o Monte Queimado são formações vulcânicas recentes, datadas do Quaternário e 

pertencentes à “Formação do Almoxarife”, a qual é atribuída a idade entre 50 a 10 mil anos, mas encontram-

se parcialmente recobertas por pedra-pomes emitida por uma actividade explosiva da Caldeira.
13

 

       No Monte Queimado - um cone de piroclastos (escórias) de origem sub-aérea parcialmente 

desmantelado - a erosão é muito intensa (marinha e gravitacional), apesar de em alguns locais as escórias 

se encontrarem intercaladas com escoadas lávicas. Nas vertentes WSW e ESE as dinâmicas erosivas 

traduzem-se em deslizamentos, queda de blocos de elevadas dimensões e movimentos de massa 

superficiais.
14

 Em praticamente toda a base do Monte Queimado (mas em particular nas duas zonas 

referidas) assim como na área ESE do Monte da Guia os processos de erosão são mais acentuados do que 

os de formação de solo. São zonas em desequilíbrio - consideradas áreas em morfogénese - onde as 

intervenções humanas para além daquelas que envolvem a estabilização dos materiais deverão ser 

desaconselhadas, segundo o referido Plano.
15

 As formações dunares localizadas na base do istmo de 

ligação dos dois montes encontram-se fixadas por vegetação mas nas zonas alteradas pelo homem assiste-

se a uma forte depleção dos materiais arenosos.  

    A componente geológica e particularmente os produtos vulcânicos presentes contribuem para a 

                                                      
8
 NUNES, J.C.  “Paisagens vulcânicas dos Açores”. Ponta Delgada: Amigos dos Açores - Associação Ecológica, 1998. p. 21. 

9
 Idem, ibid.; NUNES, J. C. “Novos conceitos em vulcanologia: erupções, produtos e paisagens vulcânicas”. “Geonovas: Associação 

Portuguesa de Geólogos”. Número 16 (2002) p. 8. 
10

 NUNES, J.C. (1998) op. cit. p. 22. 
11

 RIBEIRO, O. ; BRITO, R. S. - “Primeira notícia da erupção dos Capelinhos na ilha do Faial”. in vários, FORJAZ (coord.) - “Vulcão dos 
Capelinhos: Memórias 1957-2007”. Ponta Delgada: OVGA - Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, 2007. p.100.; 
NUNES, J.C.  (1998) op. cit. p. 22. 
12

 RIBEIRO, L.P. et al (2002b) op. cit. p. 13-16. 
13

 Serralheiro et al e Madeira et al cit. por RIBEIRO, L.P. et al 2002b) op. cit. p. 12. 
14

 Entre outros tipos de movimentos. RIBEIRO, L.P. et al (2002b) op. cit. p. 16-17.  
15

 Idem, p. 19. 
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singularidade desta área protegida. As suas cores - que variam entre o amarelo, castanho, avermelhado, 

cinzento e preto - e texturas diferenciadas contribuem para o carácter desta paisagem. Estes aspectos são 

particularmente importantes no Monte Queimado, pela reduzida presença de vegetação, e nas zonas mais 

inclinadas e afloramentos rochosos do Monte da Guia. Em toda a linha de costa do Monte da Guia observam-

se formações erosivas peculiares, zonas de arriba costeira abruptas e outras onde a estratificação dos tufos 

palagoníticos se encontra bastante presente, facto que constitui um valor natural e estético acrescentado. 

     Em termos fisiográficos é possível constatar que não existem linhas de água e que a progressão 

altitudinal se faz de modo bastante acentuado. Na figura seguinte apresenta-se a carta hipsométrica da área 

protegida. Constata-se que o Monte Queimado é relativamente plano no seu topo e que atinge uma altitude 

máxima superior a 80 metros (mais precisamente 82 metros) enquanto o Monte da Guia atinge 146 metros 

de altitude. No topo do Monte da Guia existe uma linha de festo semi-circular de orientação aproximada 

Leste-Oeste e uma zona de relevo mais aplanado onde se localiza um conjunto de estruturas construídas, 

nomeadamente a Ermida de Nossa Senhora da Guia e respectivo miradouro, a Poente, e um conjunto de 

antenas de apoio à aviação aeronáutica e respectivo edifício de apoio, a Nascente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39 - Hipsometria da área protegida e envolvente urbana mais próxima. (O rectângulo azul assinala a área onde se localiza o 
ensaio exploratório, localizado entre os 50 e os 60 metros de altitude). 
 

     No que diz respeito aos declives, verifica-se que estes são geralmente elevados em ambos os aparelhos 

vulcânicos. As zonas mais planas encontram-se no topo do Monte Queimado, na linha de festo do Monte da 

Guia, na praia e no istmo dunar de ligação entre as duas estruturas vulcânicas. O declive é moderadamente 

elevado (12-25%) em algumas zonas da encosta Norte do Monte da Guia e no istmo que fecha as 

Caldeirinhas. No entanto, a situação mais comum em ambas as elevações é a presença de declives muito 

elevados, da ordem dos 25-45%, sendo que na base de ambas e especialmente nas vertentes viradas a 

Nascente se observam zonas com declives superiores a 100%. A existência de zonas de declive muito 

elevado em conjunto com a presença de solos relativamente delgados ditam uma acentuada instabilidade da 

paisagem, em que os processos erosivos são muito patentes e a dinâmica é bastante acelerada, 

especialmente nos locais onde não ocorre vegetação.  

     A zona aplanada localizada a Nascente do Monte Queimado é uma área de aterro que integra o espaço 

de apoio ao Porto da Horta, a estrada de acesso ao Monte da Guia e o parque de estacionamento da Praia 

de Porto Pim. Em relação às exposições verifica-se que ambas as elevações - por apresentarem formas 



302 

 

arredondadas - admitem todas as possibilidades de exposições. A baía de Porto Pim e respectiva praia estão 

expostas a Sudoeste e Oeste. A zona que terá sido mais explorada em termos agrícolas encontra-se virada a 

Norte e Oeste, mas abrigada dos ventos provenientes de Norte pela presença do Monte Queimado. A 

exposição a Sul é a menos representada em ambas as elevações enquanto as exposições a Norte, 

Nordeste, Oeste e Sudoeste são mais frequentes. Estes aspectos podem ser verificados nas figuras 

seguintes onde se apresentam as cartas de declives e exposições da área protegida e envolvente urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40 - Declives da área protegida e envolvente urbana mais próxima. (O rectângulo azul assinala a área onde se localiza o ensaio, 
numa zona de declives entre os 12-25%). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 41 - Exposições da área protegida e envolvente urbana mais próxima. (O rectângulo laranja assinala a área onde se localiza o 
ensaio, numa zona predominantemente exposta a Norte). 
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     Pode concluir-se que a especificidade da geomorfologia e a geologia deste conjunto contribuem, em 

grande medida, para a sua singularidade. A linha de costa e os produtos vulcânicos em presença - rochas 

nuas de cores particulares em zonas declivosas, calhaus rolados na base do Monte Queimado a Nascente, e 

o areal na base do Monte Queimado a Poente - são especialmente importantes para o carácter desta 

paisagem. No entanto, a posição estratégica que ocupam e a relação com o mar determinaram o 

aproveitamento ancestral de todo o conjunto.  

 
7.3.2. Componentes bióticas  

 

     A paisagem do Monte da Guia e do Monte Queimado anterior à presença humana seria certamente 

bastante distinta da actual, já que actualmente se verifica a presença de uma elevada diversidade biótica 

decorrente da acção antrópica. No Monte da Guia, apesar da ocorrência de declives bastante acentuados e 

solos não muito profundos verificar-se-ia a instalação de diversas comunidades de matos costeiros, como 

matos de faias (Morella faya) e de urze (Erica azorica). Na linha de costa encontrar-se-iam, como hoje, 

diversas comunidades costeiras diferenciadas, como a vegetação das costas rochosas, prados halofíticos e 

vegetação dunar.
16

 No Monte Queimado a extrema desagregação das escórias não permite a estabilização 

de vegetação arbustiva e arbórea nas vertentes mais inclinadas, pelo que esta ocupa as zonas mais planas 

no seu topo. Actualmente, existem matos costeiros com faias (Morella faya) nos pontos mais elevados e 

comunidades de vegetação herbácea (com Festuca petraea) nas encostas mais abruptas deste último 

monte. Esta é a única área protegida do arquipélago onde se preserva o habitat “dunas fixas com vegetação 

herbácea (“dunas cinzentas”)” um dos habitats prioritários da Rede Natura 2000. Os habitats presentes nesta 

Zona Especial de Conservação (ZEC) que são alvo de protecção específica pela referida Rede são os 

seguintes: 

 1160 Enseadas e baías pouco profundas (marinho) 

 1170 Recifes (marinho) 

 1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré   

 1220 Vegetação perene das praias de calhaus rolados  

 1250 Falésias com flora endémica das costas macaronésicas  

 1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae)  

 2130 * Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas») (habitat prioritário) 

 4050 * Charnecas macaronésicas endémicas (habitat prioritário)  

 8330 Grutas marinhas submersas ou semi-submersas (marinho) 

 

     Exceptuando os habitats marinhos e as “charnecas macaronésicas endémicas” todos os outros habitats 

estão localizados na base das duas elevações, especialmente no istmo de ligação entre elas e na linha de 

costa do Monte da Guia. As “dunas fixas com vegetação herbácea” («dunas cinzentas») localizam-se 

precisamente no referido istmo. A linha de costa é, portanto, uma zona de elevado valor natural nesta área 

protegida. Na linha de costa do Monte da Guia encontra-se vegetação característica de falésias e praias de 

calhau rolado mas também prados halofíticos de Spartina maritima,
17

 especialmente em terrenos agrícolas 

abandonados junto à orla, na vertente Nordeste.  

     O habitat prioritário “charnecas macaronésicas endémicas” observa-se nas encostas das Caldeirinhas e 

na vertente Norte do Monte da Guia. No entanto, estas manchas de vegetação de elevado valor para a 

conservação da natureza são invadidas por espécies como o incenso (Pittosporum undulatum), a cana 

(Arundo donax) e a lantana (Lantana camara). Nas encostas do Monte da Guia viradas a Sul e nas zonas de 

                                                      
16

 Conforme  2.3.5. pg. 106.  
17

 ICN - “Plano Sectorial da Rede Natura 2000: caracterização dos valores naturais: habitat 1320”. [on line] Instituto da Conservação da 
Natureza. [consulta em 22/11/2011]. Disponível em http://www.icn.pt/psrn2000/caracterizacao_valores_naturais/habitats/1320.pdf 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Spartina


304 

 

maior altitude da encosta Norte a presença de habitats com vegetação natural endémica é ainda bastante 

efectiva, no entanto nas zonas mais antropizadas a meia encosta da vertente Norte a vegetação invasora 

encontra-se bastante disseminada. Um levantamento preliminar da vegetação existente foi concretizado no 

âmbito do “Plano de Ordenamento e Gestão da Paisagem Protegida do Monte da Guia”. No que diz respeito 

ao estrato arbustivo verificou-se a presença de espécies endémicas como a urze (Erica azorica) e a faia 

(Morella faya) acompanhada pelas espécies invasoras já referidas.
18

 Também para estes autores “um dos 

problemas mais graves para a conservação dos taxa e habitats endémicos [no Monte da Guia] são as 

infestações com cana (Arundo donax). O grande alastramento do canavial deve-se ao abandono dos campos 

agrícolas (…) O estabelecimento de um programa de controlo e gestão do canavial é indispensável.”
19

  

     No Outono de 2009 foi concretizada uma acção de erradicação de invasoras pela SRAM, no âmbito do 

PRECEFIAS, em que foram intervencionados 2,5 hectares do Monte da Guia com o objectivo de erradicar as 

invasoras presentes, especialmente canas mas também incenso e lantana.
20

 Conjugando o corte manual das 

plantas com controlo químico foi erradicada uma área considerável de canas e incenso das vertentes Norte e 

Oeste desta elevação. Esta erradicação não foi, no entanto, acompanhada da plantação da vegetação 

endémica ou nativa, pelo que a médio prazo a sua eficácia poderá vir a estar comprometida. No Monte 

Queimado os problemas de invasão não são tão visíveis mas são igualmente preocupantes, aqui a presença 

de lantana e de outras ornamentais provenientes dos jardins urbanos mais próximos ameaça frágeis 

comunidades de herbáceas endémicas, pelo que a acção de controlo de invasoras é também importante.  

     Para além da vegetação e dos habitats terrestres, a Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia é 

especialmente importante para a fauna marinha. Toda a zona marinha envolvente encontra-se integrada na 

Área Protegida de Gestão de Recursos do “Canal Faial-Pico/Sector Faial”, e a parte marítima das 

Caldeirinhas constitui a “Reserva Natural das Caldeirinhas” que protege a zona marinha das crateras 

geminadas com o mesmo nome.
21

 Estas elevações albergam também alguma avifauna com interesse para a 

conservação, como o pombo-das-rochas (Columba livia atlantis) e o cagarro (Calonectris diomedea) mas 

também se encontram aí milhafres (Buteo buteo rothschildi).  

     Os fundamentos específicos para a reclassificação da “Reserva Natural das Caldeirinhas” foram os 

valores estéticos e naturais em presença, e a importância da área para a conservação de espécies, habitats 

e ecossistemas protegidos.
22

 Os objectivos de gestão associados a esta Reserva Natural são a preservação 

de habitats, ecossistemas e espécies num estado favorável de conservação; a manutenção dos processos 

ecológicos; a protecção das características estruturais da paisagem, dos elementos geológicos e 

geomorfológicos e dos afloramentos rochosos; a preservação de exemplos do ambiente para estudos 

científicos, monitorização e educação ambiental; a conservação das condições naturais de referência aos 

trabalhos científicos e estudos em curso e a definição de limites e condicionamentos ao livre acesso 

público.
23

  

 

7.3.3. Componentes antrópicas 

 

     A história do Monte da Guia e de Porto Pim encontra-se relacionada com a da cidade da Horta. Segundo 

as descrições de Gaspar Frutuoso na base do monte do Porto Pim semeava-se, no século XVI, trigo, 

abóboras e melões. A baía de Porto Pim era considerada pelo cronista um “bom porto, o melhor que há nas 

ilhas, senão com o tempo sudoeste, que o lava todo, porque, então, é muito perigoso e se perdem muitas 

                                                      
18

 RIBEIRO, L.P. et al (2002b) op. cit. p. 29-31. 
19

 Idem, p. 29.  
20

 Conforme  6.7. pg. 289.  
21

 Parque Parque Natural da Ilha do Faial - Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de Novembro.Natural da Ilha do Faial - Decreto 
Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de Novembro. Artigo 8º , alínea 2. 
22

 D.L.R. .º 46/2008/A. Artigo 1º , alínea 2. 
23

 Idem, ibid.  
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naus e navios, se estão dentro, só com o vento; mas com todos os mais estão seguros nele, e este é o porto 

principal da vila da Horta, que está junto dela, da banda de oeste, e à entrada tem uma pedra, junto da Furna 

dos Enxaréus, que é perigosa; e, mais pêra dentro, uma furna, onde vão barcos pescar de noite e tomam 

alguns peixes escolares e outro muito pescado. Em cima deste monte de Porto Pim estão três cruzes, onde 

vão fazer oração às sextas-feiras, e perto das cruzes (…) pequena fonte, de onde os que ali vão bebem; 

defronte (…) ermida de Santa Cruz está um pico, no qual dizem que foi primeiro situada a vila dos primeiros 

povoadores que entraram na ilha. Neste Porto Pim se começou a fazer um cais, que não houve efeito, onde 

ainda está muita pedra, afora outra que daí saiu pera São Francisco e outras obras; e agora está todo 

cercado de muro e fechado com uma porta o dito Porto Pim (…).”
24

 A baía de Porto Pim e base do Monte 

Queimado virada a Poente, até ao Forte de Santa Cruz, foram o local de implantação de um dos primeiros 

pólos do aglomerado urbano que se viria a denominar cidade da Horta.
25

 

     A baía de Porto Pim foi utilizada como zona portuária durante perto de 400 anos, enquanto o Monte da 

Guia foi usado como área agrícola mas também como local de culto religioso, constituindo-se como um 

importante pólo da vida social e espiritual da ilha. A vocação portuária da baía e a importância destas 

elevações para a defesa das naus que aí atracavam ditou o surgimento de uma vasta estrutura de defesa, 

constituída por panos de muralha, fortes e mesmo posições militares subterrâneas que se desenvolvem ao 

longo de toda a baía e nas bases do Monte Queimado e do Monte da Guia. Na continuidade da baía 

encontra-se o sistema defensivo do Pasteleiro, que integra o Castelo de São Sebastião, diversos panos de 

muralha, a Guarita, a Bombardeira e o Portão de Porto Pim (também denominado reduto da Patrulha).
26

 No 

entanto, ao longo da estrada que dá acesso à ermida de Nossa Senhora da Guia existem também alguns 

panos de muralha e na inflexão da estrada encontra-se o Forte da Greta, estruturas estas datadas do século 

XVII, quando a importância da defesa contra os ataques de piratas era primordial.
27

   

     A ermida de Nossa Senhora da Guia sucedeu-se à presença das três cruzes assinalada por Gaspar 

Frutuoso. De facto, o Monte da Guia, pelo seu papel dominante na paisagem e proximidade a um dos 

primeiros núcleos urbanos da ilha tem tido especial significado espiritual para a população da cidade da 

Horta. Inicialmente edificada no ponto mais alto do monte no começo do século XVII, a ermida foi 

reconstruída de raiz na posição actual por imperativos militares já no século XX.
28

 A ligação de Nossa 

Senhora da Guia aos mareantes, baleeiros e pescadores e a devoção que estes lhe prestam é ainda hoje 

patente na festa a ela dedicada em cada primeiro domingo de Agosto, onde à missa na ermida se segue uma 

procissão com a imagem venerada até à praia de Porto Pim. Aqui são abençoados barcos e botes baleeiros 

(que actualmente participam em regatas) seguindo-se posteriormente uma procissão marítima que parte da 

baía e rodeia todo o Monte da Guia. A imagem vai de barco, tal como a banda de música que a acompanha e 

diversos devotos que para o efeito decoram profusamente os seus barcos, desembarca junto ao forte de 

Santa Cruz e segue para a igreja da Conceição. Esta é uma ancestral expressão religiosa e cultural, de forte 

significado para a população da ilha, que tem como palco principal a Área de Paisagem Protegida do Monte 

da Guia.  

     Às funções portuárias, defensivas e religiosas aliam-se também funções agrícolas. A agricultura 

desenvolveu-se na vertente Norte do Monte da Guia mas também no topo do Monte Queimado. Para além 

da produção de trigo, abóboras e melões encontra-se referenciada a produção de batata no Monte da Guia e 

de vinha no Monte Queimado.
29

 A partir do século XIX a família americana Dabney instala-se no Faial e as 

repercussões deste facto na vida da ilha reflectem-se também no Monte da Guia. Esta família constrói uma 

casa de veraneio na vertente Norte do referido monte, junto à linha de costa e virada para a baía de Porto 

                                                      
24

 FRUTUOSO, G. - “Saudades da Terra”. Livro VI, cap. 37, p. 267. 
25

 BARREIRA, C.G. - “ Um olhar sobre a cidade da Horta”. Horta: Núcleo Cultural da Horta, 1995. p. 23-24.  
26

 Idem, p. 127.  
27

 Idem, p. 126. 
28

 Idem, p. 124.  
29

 RIBEIRO, L.P. et al (2002b) op. cit. p. 37. 
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Pim, que integrava um balcão, um lagar e um miradouro panorâmico em cota superior, aliado à produção de 

vinha. Este miradouro encontra-se no lugar de uma antiga pedreira de onde se extraiu pedra de tufo para 

construção. Assim, no tempo dos Dabney, é a vinha que marca presença como cultura agrícola no Monte da 

Guia, a par de outras culturas agrícolas inseridas num reticulado de sebes. Em redor da habitação e zona de 

recreio construíram-se alguns socalcos com muros de pedra com vista a integrar os diversos usos presentes. 

Na figura 42 é possível observar a encosta Norte do Monte da Guia no século XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
Figura 42 - Monte da Guia, Porto Pim, casa dos Dabney e miradouro no século XIX. (A partir do álbum fotográfico da família Dabney 
existente na Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta. Fonte: DORES, V.R (selecção de textos). - “…  e era o Porto Pim”. Açores: 
Região Autónoma dos Açores: Direcção Regional da Cultura/ Direcção Regional do Ambiente, (s/d).p. 9). 
 

     Ainda no século XIX é construída a primeira fábrica de transformação dos produtos da baleia (mais 

propriamente cachalote) na baía de Porto Pim, a que se aliou um conjunto de acessos e de estruturas 

escavadas na própria rocha que permitiam a transformação parcial dos produtos junto ao mar. Esta fábrica é 

localmente denominada por “Tufo” e foi reconvertida num espaço com valências pedagógicas. Uma outra 

fábrica da baleia mais recente foi construída também nesta baía em data aproximada a 1943 e laborou até 

1974.
30

 Actualmente reconvertida num núcleo museológico da indústria baleeira faialense, integra também 

outras valências pedagógicas e científicas relacionadas com oceano e denomina-se Centro do Mar. A 

Sudeste do Monte Queimado, na zona das dunas, encontra-se ainda uma casa que serviu de amarração aos 

cabos submarinos que ligavam o continente americano e europeu. Este edifício, apesar de discreto, é uma 

importante memória na história dos cabos submarinos e da ilha do Faial. Na Segunda Guerra Mundial 

construíram-se bunkers e diversos sistemas de defesa subterrâneos em vários pontos da ilha, inclusivamente 

nestas elevações. Foi também na década de 1940 que se procedeu à abertura da estrada de acesso ao topo 

do Monte da Guia.  

    Nas últimas décadas do século XX foi construído um anfiteatro virado para o Pico na zona do Forte da 

Greta, de elevado valor pelas vistas panorâmicas que dali é possível obter para as outras ilhas do triângulo e 

pelo modo particular como, neste local, se encontram conciliados valores naturais e culturais característicos 

da paisagem desta área protegida. Inicialmente construído como estrutura de recreio e depois abandonado 

integra diversas construções, algumas de maior qualidade e outras de menor. No entanto, este anfiteatro 

está instalado nas ruínas de fortificações antigas e foi tomado naturalmente pela vegetação endémica de 

modo singular, já que a urze (Erica azorica), a Festuca petraea, a Daucus carota ssp. azorica e outras 

herbáceas endémicas consideradas espécies notáveis
31

 se encontram dispostas nos interstícios das rochas 

das bancadas como se espectadores se tratassem. A presença destas espécies no anfiteatro não só é de 

                                                      
30

 DUTRA, M.; BANDEIRA, R. - “Fábrica da baleia de Porto Pim “. Horta: Observatório do Mar dos Açores (O.M.A.), 2008. p.8 -10.  
31

 RIBEIRO, L.P. et al (2002b) op. cit. p. 27. 
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assinalar como também de preservar, pelo seu valor natural e estético mas também pelo seu potencial 

pedagógico. Na zona de aterro localizada a Nascente do Monte Queimado existe o parque de 

estacionamento de apoio à zona balnear de Porto Pim mas também um conjunto de esculturas elaborado por 

um grupo de artistas internacionais em 1995. Este parque de esculturas de grandes dimensões foi 

concretizado com materiais provenientes da zona portuária e constitui-se como um valor cultural da área e 

um elo de ligação entre o porto e a Paisagem Protegida.
32

 Foi também já no fim do século XX que se instalou 

a aparelhagem de apoio à aviação aeronáutica no topo do Monte da Guia, nas imediações do antigo bunker. 

A afectação de uma boa parte da zona mais elevada desta elevação aos usos da aeronáutica condiciona a 

possibilidade de uma estratégia integrada de ordenamento e gestão da área protegida, especialmente no que 

diz respeito ao combate de invasoras. Em 1980 foi criada a Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia e 

posteriormente foram restauradas as duas fábricas da baleia aí existentes.  

     Antes da classificação como área protegida e da compra da maior parte dos terrenos por parte das 

entidades estatais a pastagem era o uso agrícola dominante e a compartimentação das parcelas fazia-se por 

meio de sebes de canas. Com o abandono da agricultura, estas sebes transformaram-se em canaviais, no 

entanto alguma parte do reticulado antigo ainda se encontra presente na paisagem. Segundo a Carta de 

Ocupação e Uso do Solo produzida pela Direcção Regional dos Recursos Florestais o principal uso do solo 

actual no interior da área protegida é como “espaço natural e semi-natural”, o que corresponde à presença de 

“vegetação natural” da carta do COSRAA. Os “espaços improdutivos” correspondem às “áreas descobertas” 

(rocha ou outros materiais), sendo a praia de Porto Pim considerada uma “área social”. No sopé do Monte da 

Guia encontram-se ainda antigos campos agrícolas classificados na carta de uso do solo apresentada na 

figura seguinte como “culturas agrícolas”. 
33

 

     No Decreto Legislativo Regional que cria o Parque Natural de Ilha do Faial referem-se como fundamentos 

específicos para a reclassificação desta área de paisagem protegida os valores estéticos e culturais em 

presença, para além da importância para as espécies, habitats e ecossistemas protegidos.
34

 Estes valores 

estão fundamentalmente ligados à antiga utilização da baía como zona portuária, à estrutura defensiva 

presente, ao posterior aproveitamento da baía para a indústria da baleação e à utilização agrícola e 

recreativa do Monte da Guia. Os objectivos de gestão definidos no PNI para esta área protegida incluem o 

apoio ao desenvolvimento de modos de vida e actividades económicas em harmonia com a natureza e com a 

preservação das tradições da comunidade local; a manutenção e preservação da diversidade paisagística, 

bem como das espécies de flora, fauna, habitats e dos ecossistemas; a regulação dos usos e actividades, 

minimizando as ameaças à estabilidade da paisagem; o incentivo a actividades turísticas e recreativas 

segundo tipologias e escalas apropriadas às características biofísicas da área; a promoção actividades 

científicas e educacionais que contribuam para o bem-estar da população e desenvolvam um suporte público 

de protecção ambiental.
35

 

     A importância desta área protegida para a identidade cultural da ilha é, então, amplamente reconhecida. À 

necessidade de preservação dos elementos de valor natural e cultural alia-se, actualmente, uma forte 

vocação para o turismo e recreio, o que em vez de constituir uma ruptura é uma continuidade no papel social 

e cultural fulcral que esta zona tem na vida quotidiana da Horta. Assim, como referem Luís Ribeiro et al, “ o 

carácter desta paisagem é também determinado pela presença de um elevado número de elementos de valor 

cultural cuja salvaguarda deverá ser considerada”.
36

 

                                                      
32

 AMADO, I; SEATON, D. (org.) - “International Multi-Media Symposium: Azores travelling  exhibition”. England: University of 
Hertfordshire, School of Art and Design, 1996.  
33

 Na carta do COSRAA as ocupações do solo do Monte da Guia são “vegetação natural” e “áreas descobertas”. No Monte Queimado 
encontram-se igualmente “vegetação natural” e “áreas descobertas”mas também ocupação “urbano”. DROTH - “Carta de Ocupação do 
Solo da Região Autónoma dos Açores (COSRAA).” - Ponta Delgada: Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos 
Hídricos (DROTRH), Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2007. 
34

 D.L.R. n.º 46/2008/A, de 7 de Novembro Artigo 17, alínea 1. 
35

 D.L.R. n.º 46/2008/A, de 7 de Novembro Artigo 16, alínea 3. 
36

 RIBEIRO, L.P. et al (2002b) op. cit. p. 45. 
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Figura 43 - Ocupação e uso do solo actuais na área protegida do Monte da Guia. (A partir do Inventário Florestal produzido pela 
Direcção Regional dos Recursos Florestais. O rectângulo laranja assinala a área onde se localiza o ensaio).  

 

7.4. A abordagem fenomenológica  

 

     O Monte da Guia e a baía de Porto Pim são fonte de inspiração para numerosos artistas, do campo 

literário e de outras expressões artísticas como a pintura ou a fotografia. Este foi o palco do romance de 

António Tabuchi “ A mulher de Porto Pim”, surgindo também na obra de outros autores como Bernard 

Venables que assim descreve esta zona: “O caminho era estreito, contornando em espiral os flancos 

agrestes do Monte da Guia, subindo ágil até ter toda a Horta a seus pés, rosa pálida e bege e verde suave, 

uma mancha de cores ténues entre o azul profundo do mar e o emaranhado escuro dos montes e pináculos 

do interior. Viam-se as vertentes de cinza abrasada do Monte Queimado, a pequena cintura do istmo e, mais 

além, o arco azul da baía do Porto Pim. A estrada parecia suspensa sobre o mar, precariamente apoiada em 

pequenas porções de terras de cultivo, separadas e simultaneamente seguras pela cana, Arundo donax, uma 

erva de porte agigantado. Acima da estrada, à direita, o chão trepava precipitadamente, numa espécie de 

desafio impertinente às leis da natureza, mas sempre loteado em pequenos cerrados, separados por canas, 

onde os plantios cresciam em boa ordem. Mais acima ainda, as pastagens inclinadas e o gado sonolento. 

(…) Encontrava-se agora acima dos plantios e das pastagens, subindo e contornando as vertentes inclinadas 

do Monte da Guia (…). Ainda se viam alguns serrados, mas a desordem era agora obra das faias e das urzes 

gigantes, crescendo toscamente ao sabor dos acasos da rocha vulcânica - já que o Monte da Guia, 

presentemente tão tranquilo, não passa de um vulcão extinto. Então, à saída de um cotovelo da estrada, lá 

dei com a igrejinha, tão pequena quanto uma igreja o pode ser, a Ermida de Nossa Senhora da Guia, ou dos 

Baleeiros. Fica empoleirada num terraço de muros baixos, com uma pequena escada de acesso, meio aérea 

face à vasta sublimidade do oceano (…).”
37

  

     Nas “Ilhas desconhecidas” de Raul Brandão a baía do Porto Pim é retratada como uma baía mais 

pequena contraposta à grande baía da cidade da Horta,
38

  e para João de Melo esta surge como “uma bacia 

oblonga, de águas disciplinadas e pacíficas, aberta ao mar infinito de todos os rumos que partem e de todos 

os barcos e medos que por ele regressam. Na vasa do mar, isto é, quando a maré baixa, vê-se o fundo 

juncado de pedregulhos caídos entre os polidos e musgosos ovos de pedra. Olhando para além da praia, 

                                                      
37

 VENABLES, B . - “Baleia! Os baleeiros dos Açores”. Horta: Peter Café Sport, 2010 (edição original London:The Bodley Head Ltd., 
1968. Tradução Fernando J.F. Silva). p. 91-92.  
38

 BRANDÃO, R. - “As ilhas desconhecidas: notas e paisagens”, Lisboa: Frenesi, 2001. p. 71 
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pode (ou não) acontecer que a montanha do Pico se tenha descoberto (…).”
39

  

     A elevação dos montes como contraponto à suavidade da encosta onde se desenvolve a cidade que aqui 

termina, a serenidade da baía de Porto Pim e o seu aproveitamento cultural - para a indústria da baleação ou 

para recreio - surgem referenciados por diversos autores, açorianos ou não. Alguns exemplos são Joseph e 

Henry Bullar em “Um inverno nos Açores e um verão no vale das Furnas” ou Vitorino Nemésio no “Mau 

tempo no canal”.
40

 Desde 2009 existe no Faial um concurso de artes com diversas categorias (fotografia, 

pintura, poesia e arte livre) com o nome de “Porto Pimtado” cujo tema é a Área de Paisagem Protegida do 

Monte da Guia. Este concurso tem sido bastante disputado o que atesta a ligação emocional que a 

população tem com o lugar e o papel que este representa como memória e fonte de inspiração artística.  

     No âmbito da abordagem fenomenológica é possível referir a percepção da autora desta investigação 

sobre o lugar. Para esta o Monte da Guia é o lugar de todos os regressos, tão entranhado nas memórias de 

infância que até parece que são uma só: a infância e o Monte da Guia e toda a sua envolvente. Das 

memórias de passeios ao longo da tarde pelo monte acima com os avós, das manhãs na praia onde se 

aprendeu a nadar e dos piqueniques e passeios com amigos extrai-se simultaneamente um sentido de 

imutabilidade e dinamismo. Imutabilidade porque perdura na memória e dinamismo porque os usos do solo 

se foram alterando ao longo dos tempos. Numa infância remota a indústria da baleação já tinha terminado 

mas as marcas ainda perduravam na praia e no Monte da Guia, e a agricultura era bastante intensiva - as 

pastagens desenvolviam-se ao longo do Monte e as vacas pontuavam a paisagem vista da cidade. Com a 

instituição da Área Protegida o Monte da Guia foi-se, paradoxalmente, despovoando de usos e de gente mas 

o uso balnear da praia foi-se intensificando. A recuperação da fábrica da baleia e criação do núcleo 

museológico e Centro do Mar trouxe ao Monte da Guia uma nova dinâmica, assim como a recuperação de 

uma antiga habitação no sopé do monte para sede dos vigilantes da natureza e que actualmente é a casa do 

Parque Natural de Ilha do Faial.
41

 Na actualidade o Monte da Guia é bastante usado pela população como 

espaço de recreio, que aproveita a sua proximidade em relação à cidade para nele fazer caminhadas 

regulares, um pouco à semelhança de um parque urbano. A progressiva consciencialização do valor natural 

e cultural da área, aliada ao reconhecimento do seu valor estético, tem conduzido ao surgimento de uma 

significativa actividade social e cultural em torno desta área protegida.  

 

7.5. A abordagem paisagista  

 

     Uma abordagem paisagista foi concretizada por meio da elaboração do já referido “Plano de 

Ordenamento e Gestão da Paisagem Protegida do Monte da Guia” em 2002. No referido plano é enfatizado o 

valor natural e cultural desta área, assim como a sua qualidade visual.
42

 No levantamento de campo 

efectuado pela equipa salienta-se a presença de uma matriz de vegetação natural (ainda que com invasoras) 

na maior parte do Monte da Guia. Esta matriz encontra-se com maior continuidade nas encostas viradas para 

as Caldeirinhas e mais constrangida nas encostas da elevação voltadas para a cidade, dando inclusivamente 

lugar a um mosaico de usos do solo constituídos por pastagens ainda utilizadas ou por pastagens semi-

abandonadas.
43

 Na base da elevação junto à praia encontra-se uma maior diversidade de usos, que estão 

relacionados com a acção humana e se reflectem na presença de um conjunto de elementos de valor 

cultural, testemunho de diversas épocas e que contribuem para o carácter da paisagem.  

     Cruzando a matriz de vegetação natural distinguem-se como principais linhas estruturantes da paisagem 

                                                      
39

 MELO, J. - “ Açores: o segredo das ilhas”.Lisboa: Dom Quixote Editora, 2000. p. 56. 
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a estrada de acesso ao topo do Monte da Guia e o conjunto de sebes existentes, que originalmente 

formariam um reticulado de protecção aos campos agrícolas. A primeira é um importante elemento funcional 

que permite o acesso e agrega os diversos elementos de valor patrimonial que surgem ao longo do seu 

desenvolvimento. As sebes, embora importantes para a imagem da paisagem, tornaram-se um problema 

pelo facto de as canas não serem controladas como quando os campos agrícolas eram usados. A sua 

tendência para a invasão fez com que fossem recentemente erradicadas de uma parte do Monte da Guia, 

sendo no entanto o seu papel ainda importante ao longo da linha de costa para prevenir a erosão dos 

terrenos. Os panos de muralhas existentes em redor da baía de Porto Pim e ao longo da costa no Monte da 

Guia são elementos lineares com elevado valor patrimonial. A salvaguarda das zonas mais sensíveis e 

significativas do ponto de vista ecológico, a recuperação dos sistemas naturais e elementos culturais que se 

encontrem mais alterados e em processo de degradação, e a valorização dos espaços de menor 

sensibilidade com vista a usos recreativos foram propostas do “Plano de Ordenamento e Gestão da 

Paisagem Protegida do Monte da Guia”, que se mantém actuais.
44

 A manutenção de actividade agrícola em 

determinadas áreas onde esta ainda se mantenha ou seja culturalmente justificada é também uma proposta 

do Plano, que pretende integrar de forma equilibrada elementos de valor natural e cultural.  

     Do referido plano resultaram uma estratégia e uma Planta de Ordenamento, onde foram definidas um 

conjunto de classes de ordenamento, às quais que se encontram associadas acções de manutenção e 

gestão. Para cada uma das classes de ordenamento foi também proposto um regulamento preliminar. Na 

figura seguinte apresenta-se o Plano de Ordenamento com quatro das classes definidas: protecção total, 

parcial, protecção complementar grau I e II. A primeira admite acções de preservação e valorização dos 

processos e valores naturais e da qualidade paisagística, investigação científica e monitorização ambiental. A 

protecção parcial permite também, além das anteriores, a recuperação dos processos e valores naturais e 

culturais, acções de sensibilização ambiental e a visitação em áreas assinaladas. A protecção complementar 

grau I admite ainda a valorização do espaço, sem recurso a infra-estruturas fixas, preservando as 

características naturais e culturais do local, a visitação e o recreio. A protecção complementar grau II admite 

a possibilidade de reconstrução e reabilitação de edificações e pavimentos.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44 - Cartograma de zonamento do “Plano de Ordenamento da 
Paisagem Protegida do Monte da Guia”.(A partir de Ribeiro, L.;

 
Abreu, M. 

M,;Bulcão, L; Arsénio, P. - “Landscape sensitivity as a conciliation concept 
between bio-physical and cultural factors in planning for protected areas: the 
examples of two vulcanic protected landscapes in Azores, Portugal”. Bologna 
(Italy): 4 th European Congress on Regional  Geoscientific cartography and 
information systems “Geoscientific information for spatial planning”. 17-20 
Junho de 2003).  
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    Esta área protegida é considerada um elemento singular da ilha do Faial segundo o “Livro das Paisagens 

dos Açores”. Segundo os autores desta publicação “ o Monte da Guia (…) apresenta grande interesse 

paisagístico e natural, com encostas declivosas revestidas de vegetação natural, na parte superior, e terras 

de cultivo na parte inferior da vertente norte.”
46

 Insere-se na unidade de paisagem que corresponde à cidade 

da Horta e contribui para a definição do núcleo urbano, limitando-o no extremo Sul da baía da Horta.  

     No âmbito desta investigação propõe-se a identificação de unidades de paisagem e elementos singulares 

à escala desta área protegida. À escala do lugar, o Monte da Guia e o Monte Queimado formam duas zonas 

distintas com unidades de paisagem diferenciadas e no entanto interligadas, definindo-se a base do Monte 

da Guia como o limite. Neste último é possível distinguir uma área com paisagem mais naturalizada nas 

encostas viradas para as Caldeirinhas e uma outra zona com vegetação natural voltada para a cidade onde a 

presença de invasoras é bastante mais visível. No entanto, mesmo nas vertentes das Caldeirinhas 

observam-se vestígios de uma antiga ocupação agrícola, com a compartimentação dos solos com sebes de 

canas. Os vestígios mais fortes da ocupação cultural e agrícola encontram-se, porém, na base do Monte da 

Guia, onde se destacam as duas fábricas da baleia, a ruína da habitação e o miradouro da propriedade dos 

Dabney. No que diz respeito à zona agrícola propriamente dita, alguns terrenos mantêm-se privados 

enquanto a maior parte são públicos. Para além da zona mais naturalizada das Caldeirinhas e da zona de 

paisagem cultural da base Norte do monte, existe uma vasta área de paisagem protegida onde se encontram 

diversos habitats naturais de valor para a conservação mas com problemas relativos à presença de 

vegetação invasora.  

    De entre os elementos de valor natural destaca-se a zona de “dunas cinzentas” pelo que a sua 

recuperação, a promoção da expansão da vegetação dunar e a resolução do conflito entre as dunas e o 

acesso à praia são pontos a ter em consideração na gestão desta área protegida. Ao longo de toda a linha de 

costa de ambos os montes salienta-se a presença de vegetação endémica característica de zonas costeiras, 

os prados halofíticos de Spartina maritima são um habitat relativamente raro no arquipélago que ainda 

persiste em algumas zonas na base do Monte da Guia, tanto a Nascente como a Poente. As “charnecas 

macaronésicas endémicas” são um habitat prioritário da Rede Natura 2000 de elevado valor natural que se 

encontra nesta área protegida e cuja ocorrência motivou inclusivamente a sua classificação inicial como área 

para a conservação da natureza.  

     A zona do istmo de ligação entre as duas elevações e a base do Monte da Guia a Nascente congregam 

simultaneamente importantes valores naturais e culturais: na zona do istmo encontra-se a vegetação dunar, a 

casa dos cabos submarinos e o conjunto de esculturas; na base do Monte da Guia a Nascente encontram-se 

panos de muralha do século XVII, prados halofíticos, o Forte da Greta e o anfiteatro. Ambas são zonas de 

elevada sensibilidade biofísica e valor patrimonial.
47

 No entanto, também a envolvente à área protegida é 

importante para a conservação da qualidade da sua paisagem. Assim, a preservação de todo o sistema de 

muralhas que conforma a baía do Porto Pim é importante para a qualidade visual da paisagem desta área 

protegida, assim como a conservação das características tradicionais do conjunto edificado adjacente.
48

  

Assim, podem ser considerados os seguintes elementos singulares de maior valor cultural: 

 Panos e muralha e estrutura defensiva da baía do Porto Pim constituída pela Guarita; Castelo de São 

Sebastião; Portão do Porto Pim (ou Reduto da Patrulha) e pela Bombardeira; 

 Casa dos cabos submarinos na base do Monte Queimado junto às dunas; 

 Antiga fábrica da baleia (recuperada como espaço pedagógico); 

 Fábrica da baleia nova (actual núcleo museológico e centro de investigação de actividades ligadas ao 
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mar); 

 Antiga casa e lagar da família Dabney; 

 Miradouro da casa dos Dabney (recuperado); 

 Panos de muralha do século XVII no sopé do Monte da Guia; 

 Anfiteatro e Forte da Greta; 

 Ermida de Nossa Senhora da Guia. 

 

Estes elementos singulares, em conjunto com os elementos singulares de valor natural podem ser 

considerados numa proposta de estruturação da paisagem como é a apresentada na figura seguinte. Aqui 

são definidas unidades de paisagem e elementos singulares para cada uma das elevações em consonância 

com a metodologia apresentada no capítulo 3 desta investigação. No Monte da Guia definem-se duas 

unidades de paisagem, UP1 e UP2, delimitadas a partir da linha de festo principal e uma terceira, a UP3, que 

integra a área onde permanece uma ocupação agrícola e onde ocorrem diversos elementos de valor cultural. 

As UP1 e UP2 integram áreas de protecção total propostas pelo “Plano de Ordenamento e Gestão da 

Paisagem Protegida do Monte da Guia”, onde o objectivo seria a conservação dos valores naturais presentes 

e a UP3 inclui as áreas de protecção parcial e complementar grau II, onde é admitida a presença humana e a 

valorização e recuperação de elementos de valor cultural existentes na paisagem.
49

 No que diz respeito ao 

Monte Queimado definem-se duas unidades de paisagem, a UP4 que corresponde às suas encostas e a UP 

5 que integra a zona da cratera, a primeira inclui-se nas áreas de protecção total e a segunda numa área de 

protecção parcial do referido plano. Os elementos singulares de maior valor natural e cultural são também 

assinalados, assim como os pontos de vista notáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Proposta de unidades de paisagem e elementos singulares para a Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia. 

 

     No que diz respeito aos pontos de vista pode-se referir que todo o Monte da Guia é um bom ponto de 

vista miradouro para a cidade e para as ilhas do Pico e de São Jorge. No entanto, junto à ermida de Nossa 

Senhora da Guia encontra-se um ponto miradouro de excepcional valor, tanto para a cidade e ilha como para 

                                                      
49
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as Caldeirinhas. O anfiteatro é também um bom ponto miradouro e um local de concentração de elementos 

de valor natural e cultural. Em redor da baía do Porto Pim e no Castelo de São Sebastião é possível a 

obtenção de vistas panorâmicas para a ilha do Pico, entre o Monte Queimado e o Monte da Guia. Esta 

proposta de delimitação de unidades de paisagem e elementos singulares encontra-se em linha de 

continuidade com a abordagem paisagista apresentada no capítulo 3 e permite uma concretização espacial 

de algumas características relevantes da paisagem desta área protegida. 

 

7.6. A paisagem unificada 

       

     O carácter da paisagem do Monte da Guia expressa-se por dados provenientes das abordagens 

paramétrica, paisagista e fenomenológica, conjugados na abordagem holística presentemente explicitada, de 

modo a que “o todo seja maior do que a soma das suas partes”.
50

 Esta síntese holística toma, tal como no 

capítulo 5, o nome de paisagem unificada. A partir da figura 33 (pg. 226) referente à apreensão do carácter 

da paisagem do arquipélago apresentado no capítulo 5 e do conhecimento do lugar é possível salientar as 

componentes telúricas, bióticas e antrópicas, que no que diz respeito à abordagem paramétrica. As 

componentes climáticas apesar de influenciarem o carácter da paisagem deste lugar não podem ser tão 

facilmente expressas e comprovadas, uma vez que não há dados climáticos específicos para o local.  

Assim, tendo em conta a apreensão de carácter da paisagem do arquipélago concretizada no capítulo 5,
51

é 

possível salientar os seguintes pontos-chave, com relevância na paisagem desta área protegida. No que diz 

respeito às componentes telúricas destacam-se: 

 Geomorfologia - A área protegida é constituída por duas elevações - Monte da Guia e Queimado - que 

se distinguem da paisagem envolvente, uma constituída por materiais piroclásticos e outra por tufos 

vulcânicos. A presença destas elevações, sua localização e disposição em península são parte 

fundamental do carácter da paisagem do espaço classificado. A sua ligação por meio de um istmo, a 

formação da baía do Porto Pim e a existência de duas crateras geminadas na vertente sul do Monte da 

Guia - as Caldeirinhas - são fundamentais para a caracterização desta paisagem. 

 Produtos vulcânicos - Os produtos vulcânicos são também determinantes para o carácter da paisagem. 

A existência de grandes extensões de rocha nua no Monte da Guia, especialmente ao longo da linha de 

costa, e nas zonas de arriba e taludes da estrada, aliada à particular estratificação e coloração dos tufos 

palagoníticos são elementos impressivos desta paisagem. No Monte Queimado as diversas tonalidades 

das escórias basálticas e os afloramentos lávicos constituem-se como elementos determinantes. A 

presença de um areal de significativa dimensão à escala da ilha e do arquipélago e do único sistema 

dunar protegido são também relevantes. 

 Erosão - Os processos erosivos são muito intensos nesta área protegida. No Monte Queimado os 

deslizamentos, queda de blocos de elevadas dimensões e movimentos de massa superficiais chegam a 

pôr em perigo pessoas e bens, especialmente se associados a fenómenos sísmicos. A dinâmica é muito 

acentuada em ambos os montes, devida à desagregação dos materiais, à reduzida espessura do solo e 

ao declive muito elevado. Os processos erosivos marinhos característicos de zonas costeiras encontram-

se aqui mais acentuados pela natureza do substrato presente. Nestas zonas a vegetação tem um papel 

fundamental na estabilização dos solos e rochas. 

 

     Segundo a figura 33 apresentada no capítulo 5, as grandes formas de relevo, os fenómenos de 

vulcanismo secundário e a ocorrência de distúrbios são também aspectos do carácter da paisagem à 

escala do arquipélago. No entanto, a primeira não têm leitura à escala deste lugar, os fenómenos de 
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vulcanismo secundário não existem na área e os distúrbios encontram-se principalmente relacionados com a 

erosão.  

 

Em relação às componentes bióticas esta área protegida reflecte a presença dos seguintes pontos-chave: 

 Vegetação natural endémica e nativa - A flora das zonas costeiras encontra-se aqui especialmente 

expressa por diversos habitats protegidos de entre os quais se destaca o habitat prioritário “dunas fixas 

com vegetação herbácea”. No entanto os prados halofíticos de Spartina maritima são também bastante 

raros ao nível do arquipélago.
52

 Aqui se encontra também o habitat prioritário “charnecas macaronésicas 

endémicas”. A flora endémica presente nas arribas e falésias do Monte da Guia para além da sua 

singularidade cumpre um importante papel de estabilização dos solos.  

 Espécies arbóreas estruturantes dos ecossistemas - Nas encostas do Monte da Guia e na depressão 

relativamente abrigada do topo do Monte Queimado encontram-se ecossistemas de elevado valor 

natural, matos costeiros com faia (Morella faya), urze (Erica azorica) e outras espécies endémicas que 

são representativas da vegetação que existia nas zonas mais baixas da ilha, entretanto desaparecida em 

grandes extensões do litoral. No Monte Queimado a Festuca petraea confere um carácter muito particular 

à paisagem, os seus tufos sobressaem do substrato escuro de modo singular. 

 Impacto da vegetação e fauna exóticas - No Monte da Guia as canas (Arundo donax), o incenso 

(Pittosporum undulatum) e a lantana (Lantana camara) competem por espaço e recursos com a 

vegetação autóctone. As canas foram introduzidas para abrigo das culturas agrícolas e têm ainda hoje 

alguma função de estabilização dos solos no limite da orla costeira, mas o incenso e a lantana surgiram 

de modo acidental. O combate a estas espécies invasoras e a reposição de um estado de equilíbrio dos 

ecossistemas é uma das questões com que esta área protegida se debate. Aqui também se encontra 

fauna invasora, especialmente o escaravelho-japonês e o coelho.
53

 

 

 As componentes antrópicas encontram-se fortemente expressas na paisagem, e reflectem:  

 Usos do solo actuais - Esta é uma área para a conservação, gestão e ordenamento dos valores 

naturais e culturais em presença e da paisagem. No entanto, verifica-se a persistência de algumas 

parcelas privadas com pastagens e campos agrícolas com culturas de subsistência. Tem especial 

interesse para a leitura da paisagem a parcela de maior dimensão com um prado semi-natural localizada 

acima do Centro do Mar, a sua presença permite a evidenciação do conjunto edificado e a leitura dos 

diversos níveis altimétricos do Monte da Guia. Actualmente, a proximidade da cidade confere a esta zona 

um carácter urbano mas também recreativo, como espaço de estar e de lazer dos habitantes da cidade. 

Este é também um espaço cultural e científico, com a presença do núcleo museológico ligado à baleação 

e de um centro de investigação relacionado com o mar na fábrica da baleia. 

 Usos do solo passados e sua permanência na paisagem - O seu uso antigo como zona de defesa 

militar é bastante patente nas muralhas, fortes e outras estruturantes defensivas. A casa de veraneio dos 

Dabney com o seu miradouro e a casa de amarração dos cabos submarinos são memórias da história do 

Faial, que atestam a importância que este conjunto sempre teve na vida social e económica da ilha. O 

sistema defensivo da baía de Porto Pim, as muralhas do século XVII existentes na base do Monte da 

Guia e o Forte da Greta / Anfiteatro são também elementos de valor cultural. Assim, os usos passados 

são bastante atípicos e estão intimamente ligados as características singulares desta área protegida. À 

sua vocação portuária, religiosa, defensiva e industrial (baleação) este lugar aliava uma vocação 

agrícola. As culturas agrícolas foram bastante diversas destacando-se sobretudo a vinha, na época dos 
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Dabney.  

 O homem como interveniente na paisagem - A acção humana em áreas protegidas pode concretizar-

se por meio da conservação e gestão. Para além da acção por parte das entidades intervenientes é 

importante o uso - de recreio activo e passivo - que lhe é dado pela população e o interesse despertado 

pelos turistas. De facto, esta área protegida é actualmente muito usada como espaço de recreio pelo que 

a sua visibilidade e interesse suscitado são muito elevados. A presença de uma praia com forte vocação 

balnear traduz-se numa maior presença humana. 

 Aglomerados urbanos - A proximidade da cidade da Horta é determinante para o carácter da paisagem 

desta área protegida. A frente urbana que confronta com a baía do Porto Pim com habitações térreas de 

pequena dimensão faz, inclusivamente, parte das características intrínsecas desta área protegida. Esta é 

a única área protegida do arquipélago na proximidade de um aglomerado urbano de considerável 

dimensão. A casa dos Dabney foi uma habitação de recreio localizada, no século XIX, na base do Monte 

da Guia cujas ruínas se encontram actualmente em processo de recuperação. A esta edificação 

encontravam-se associadas estruturas de produção tradicional como o lagar e uma zona de recreio com 

um miradouro recentemente recuperado.  

 Sebes - As sebes de canas foram determinantes para o aproveitamento agrícola do local e são ainda o 

modo mais eficaz de protecção dos terrenos contra o vento e os efeitos do mar. A sua presença, aliada 

ao mosaico agrícola correspondente faz parte do carácter da paisagem do Monte da Guia, mas o 

abandono do seu tratamento conduziu à proliferação do canavial. Contudo, estas sebes podem ser de 

outras espécies que não as canas, como as faias. Se na primeira linha de impacto face ao mar as canas 

continuam a ser a melhor solução, em zonas um pouco mais afastadas as faias podem igualmente servir 

como cortinas de abrigo.  

 Elementos da arquitectura de produção tradicional - Dos elementos da arquitectura de produção 

tradicional que terão existido no Monte da Guia, como o lagar da casa dos Dabney, já pouco resta. No 

entanto, existem alguns muros de contenção que serviram à estruturação dos patamares da vinha e 

existe um miradouro, peça de um programa recreativo de uma propriedade do século XIX que é 

fundamental para a leitura do carácter desta paisagem. Este miradouro foi recentemente recuperado.  

 Elementos da arquitectura religiosa - A ermida de Nossa Senhora da Guia constitui-se como uma 

presença identificadora da apropriação espiritual desta paisagem desde o início do século XVII. Para 

além da ermida a plataforma onde se encontra instalada é parte integrante do conjunto edificado, assim 

como a própria estrada de acesso que serve de percurso nas procissões. Este conjunto preenche 

simultaneamente funções espirituais e sociais, já que também é um bom ponto miradouro.  

 

     No ponto anterior deste capítulo apresenta-se uma proposta de abordagem paisagista, por meio da 

definição de unidades de paisagem, elementos singulares e pontos de vista panorâmicos. Esta proposta visa 

proporcionar uma leitura mais clara dos elementos do carácter da paisagem e da sua inter-relação. Assim, no 

que diz respeito a esta abordagem pode referir-se:   

 Unidades de paisagem - Para o Monte da Guia foram definidas três unidades de paisagem e para o 

Monte Queimado duas. No Monte da Guia a principal distinção está relacionada com a linha de festo que 

diferencia as encostas Norte e Sul desta elevação, nomeadamente a encosta das Caldeirinhas (UP1) da 

encosta Norte com vegetação natural (UP2). Define-se também uma terceira unidade de paisagem (UP3) 

que diz respeito a uma ocupação agrícola e cultural mais intensa. No Monte Queimado pode-se 

diferenciar a zona da cratera, mais aplanada (UP5) das encostas abruptas em seu redor (UP4). 

Referencia-se também a zona balnear da praia do Porto Pim e estacionamento adjacente.  

 Elementos singulares - No que diz respeito aos elementos singulares distinguem-se elementos de valor 

predominantemente natural dos elementos de valor cultural. De entre os primeiros referencia-se a 
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presença de “dunas cinzentas” (ES1) e de prados halofíticos (ES4). Junto às “dunas cinzentas” encontra-

se a casa dos cabos submarinos, enquanto nas imediações dos prados halofíticos existe um pano de 

muralhas do século XVII. Outros elementos singulares de valor cultural são o conjunto das fábricas da 

baleia, a casa dos Dabney e miradouro (ES2); o conjunto fortificado do Porto Pim (ES3); o conjunto 

fortificado do Monte da Guia, Forte da Greta / anfiteatro (ES5) e a ermida de Nossa Senhora da Guia 

(ES6).   

 Pontos de vista - Os principais pontos de vista encontram-se no Castelo de São Sebastião, no Forte da 

Greta e na Ermida de Nossa Senhora da Guia. Estes elementos singulares constituem-se, por um lado, 

como pontos notáveis de uma estrutura de elevado valor patrimonial e por outro como locais de especial 

importância para a interpretação da paisagem, se integrados numa estratégia coerente que vise a sua 

salvaguarda e reconhecimento.
54

 

 Dinâmica acelerada da paisagem - Reflecte-se fundamentalmente nos processos erosivos, que estão 

em grande medida dependentes por um lado do declive e substrato pedológico, e por outro da ocupação 

do solo e vegetação presente. A vegetação, seja ela endémica ou invasora, conduz ao equilíbrio do 

sistema, enquanto a presença de solo nu em zonas muito declivosas e de substrato mais friável acentua 

os desequilíbrios. 

 Zonas costeiras - Esta é uma paisagem que reflecte a importância das zonas costeiras para a ocupação 

humana e para a conservação da natureza. A presença da baía de Porto Pim, abrigada e de águas 

calmas, é uma situação de excepção na paisagem faialense e mesmo açoriana, pelo que esta baía 

condicionou em grande parte os usos do solo na sua envolvente e mesmo o crescimento do aglomerado 

urbano. Assim, foi o aproveitamento cultural de recursos naturais de excepção que conduziu a esta 

paisagem singular de elevado valor cultural. A preservação do equilíbrio entre as componentes natural e 

cultural da paisagem é então muito importante, assim como a preservação da qualidade visual da 

paisagem e seu valor estético e sensorial. Actualmente a praia de Porto Pim tem uma grande importância 

como zona balnear. 

 

     A abordagem fenomenológica permite referenciar aspectos importantes desta paisagem que de outro 

modo não o seriam, por se constituírem como pontos de vista mais pessoais e intangíveis. No entanto, a 

frequência com que estes aspectos são referidos na literatura e a importância efectiva que a população lhes 

dá permite integrá-los no carácter da paisagem. 

 O homem como observador da paisagem - Esta é uma paisagem que surge referenciada em diversas 

obras literárias e artísticas. Para além de se constituir como fonte de inspiração artística identifica a 

cidade da Horta, e é um factor de coesão social, cultural e espiritual da população, como pode ser 

comprovado pela presença de concursos de arte temáticos, diversos eventos sociais e procissões 

religiosas. Assim, não é só a sua observação mas também a relação emocional da população com esta 

paisagem que contribui para o seu carácter.  

 A importância da relação entre as ilhas encontra-se bastante patente nesta área protegida. Esta é uma 

área onde é possível avistar, na maior parte dos percursos, a ilha do Pico. A partir dos pontos miradouro 

virados para Nascente e de uma parte considerável da estrada de acesso é também possível avistar a 

ilha de São Jorge. O sistema de vistas de grande qualidade que é possível obter a partir do Monte da 

Guia - quer para as outras ilhas quer para a cidade e ilha do Faial - potência a sua apetência para o 

turismo. O Monte da Guia pode ser visto a partir do mar e do Pico como um ponto final da cidade, que 

limita a baía da Horta a Sul. 

 A importância da relação entre a ilha e o mar encontra-se bastante bem expressa nesta área 
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protegida, devido aos usos passados mas também actuais, como zona de recreio e balnear. Esta é uma 

área protegida que expressa essa relação de modo muito fácil e imediato, porque se constitui como uma 

baía de águas calmas e fácil acesso. A serenidade das suas águas na maior parte do ano, se comparada 

com o mar das restantes zonas costeiras da ilha, é um dos elementos diferenciadores desta paisagem.  

 A importância e diversidade das várias cores, texturas e sons da paisagem, assim como da 

variabilidade das condições atmosféricas são bem patentes nas várias descrições literárias e obras 

artísticas. Estes aspectos relacionam-se tanto com as componentes naturais como culturais da 

paisagem, mas o seu interesse cultural distingue-a de diversas outras áreas protegidas do arquipélago, 

mesmo do grupo das que se localizam nas zonas costeiras.  

 

     Assim, a partir da identificação dos pontos-chave do carácter da paisagem do arquipélago dos Açores 

com aplicação a esta área protegida e da explanação do modo como este carácter se expressa à escala do 

lugar é possível a evidenciação de aspectos do valor natural, cultural e sensorial desta paisagem, ameaças e 

potencialidades da mesma. Nesta área protegida, para além dos valores naturais, verifica-se a presença de 

um elevado número de elementos de valor cultural, deste modo a salvaguarda dos primeiros deverá ser 

conciliada com a dos segundos.
55

 De entre os valores naturais destacam-se a forma geomorfológica 

particular e a presença de produtos vulcânicos de especial interesse, as comunidades de vegetação 

endémica e nativa existentes, especialmente os habitats prioritários, e a presença de valores associados à 

linha de costa. De entre os valores culturais destacam-se os usos do solo passados que legaram elementos 

arquitectónicos cuja presença confere uma especial ambiência à paisagem, como panos de muralha, as 

fábricas da baleia ou a habitação dos Dabney. Os aspectos relacionados com o valor sensorial, 

nomeadamente os pontos de vista presentes e a importância da relação entre as ilhas, são bastante 

relevantes na análise desta paisagem. De facto, os sistemas de vistas obtidos a partir desta área protegida 

apresentam um elevado interesse estético e um forte carácter identitário: as vistas obtidas a partir do Monte 

da Guia e da baía do Porto Pim são inclusivamente algumas das panorâmicas mais conhecidas da ilha do 

Faial.  

    As principais ameaças a esta área protegida estão relacionadas com a proliferação de invasoras, a erosão 

e a pressão antrópica.
56

 A erosão é potenciada pelos declives e pela reduzida espessura de solo e a 

proliferação de invasoras deve-se a alterações de uso do solo, nomeadamente ao abandono do uso agrícola 

e do tratamento das sebes. A pressão antrópica relaciona-se com as actividades de recreio e turismo, no 

entanto a presença de infra-estruturas aeronáuticas e áreas dedicadas à defesa militar é também um factor 

impeditivo de uma gestão conjunta deste espaço classificado. A eventual degradação do património cultural 

existente é também uma ameaça ao carácter desta paisagem. O desequilíbrio entre a vegetação endémica e 

nativa e a vegetação invasora presente é, contudo, a principal questão que aqui se coloca. 

     As potencialidades expressam-se nos valores naturais, culturais e sensoriais presentes, nos sistemas de 

vistas e acima de tudo, no interesse que esta área protegida suscita à população. De facto, este interesse 

possibilita que a população possa participar na resolução das questões que aqui apresentam, no que diz 

respeito à recuperação da sua paisagem, particularmente no que diz respeito à erradicação de invasoras e 

plantação de endémicas. Na figura 52 apresenta-se uma síntese da abordagem holística onde se evidenciam 

a azul os pontos-chave do carácter da paisagem dos Açores com aplicação a esta área protegida. No que diz 

respeito às propriedades fundamentais da paisagem do arquipélago estas são todas aplicáveis a esta área 

protegida tal como o são a todo o arquipélago. Seguidamente apresentam-se fotografias que ilustram alguns 

dos aspectos referenciados ao longo desta análise. 
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 Neste plano e zonamento correspondente as áreas classificadas como áreas para protecção total são exclusivamente dedicadas à 
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Figura 46 - Praia do Porto Pim e Monte da Guia.   Figura 47 - Caldeirinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Procissão de Nossa Senhora da Guia.                                  Figura 49 - Vista para o Pico a partir do anfiteatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Dunas e casa dos cabos submarinos.   Figura 51 - Monte Queimado. 
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Pontos-chave do carácter da paisagem dos Açores - aplicação ao caso de estudo à escala do lugar 
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Figura 52 - Aplicação dos pontos-chave do carácter da paisagem dos Açores à Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia. (A azul 

escuro indicam-se os pontos-chave que se encontram especificamente expressos nesta área protegida).  
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 Elementos da arquitectura de 

produção tradicional e religiosa 

 O homem como observador da 

paisagem 

 Importância da relação entre 

as ilhas 

 Variabilidade das condições 

atmosféricas e seu efeito na 

paisagem  

 Importância e diversidade de 

cores, texturas e sons da 

paisagem 

 Relação entre as ilhas e o mar, 

zonas costeiras como espaço 

de fronteira 

 

 Unidades de paisagem de 

cada ilha 

 Elementos singulares de 

cada ilha 

 Pontos de vista em cada ilha 

e entre ilhas 

 Dinâmica acelerada da 

paisagem 

 Zonas húmidas, linhas de 

água e lagoas 

 Zonas costeiras 

 Zonamento da ocupação 

humana em função da 

altitude 
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    Esta é simultaneamente uma Zona Especial de Conservação (ZEC) da Rede Natura 2000 e uma Área de 

Paisagem Protegida do PNI do Faial, onde se integra a Reserva Natural das Caldeirinhas, para a protecção 

dos recursos marinhos. No Plano Sectorial da Rede Natura 2000 identificam-se o abandono de práticas 

agrícolas tradicionais e a introdução de espécies exóticas de fauna e flora como acções que podem ter 

impactes negativos nas áreas protegidas desta ilha, principalmente ao nível da descaracterização 

paisagística e da redução da área de habitats e espécies, como os matos de faia (Morella faya) e pau-branco 

(Picconia azorica).
57

 Como medidas minimizadores e preventivas o plano refere, entre outras, as seguintes: 

 Promover a aplicação de medidas de valorização e expansão das formações vegetais naturais, de forma 

a conciliar as funções de protecção com o aumento de biodiversidade;  

 Monitorizar e controlar as espécies invasoras; 

 Proceder ao repovoamento com espécies nativas; 

 Estabelecer e implementar programas de vigilância; 

 Promover a sensibilização do público em geral e das entidades responsáveis.
58

 

 

     No que diz respeito ao sector recreativo, de lazer e turismo, as acções identificadas no Plano Sectorial 

com possível impacte nesta área protegida são a “intensificação turística descoordenada”, a “criação de 

trilhos turísticos” e as “actividades de recreio e balneares”.
59

  Estes impactes podem reflectir-se na destruição 

de comunidades vegetais naturais e na redução do número de aves e consequente abandono do território. 

Como medidas preventivas prevê-se a avaliação da capacidade de carga dos ecossistemas e a delimitação 

de áreas de visitação condicionada e controle do acesso dos visitantes, entre outras.
60

 Na área da Reserva 

Natural das Caldeirinhas possíveis acções com impactes negativos identificadas pelo referido plano são a 

“exploração dos recursos vivos”, a “caça submarina” e a “intensificação do tráfego costeiro de 

embarcações”.
61

  

     No decreto legislativo que estabelece o Parque Natural de Ilha (PNI) do Faial, para além da 

reclassificação e alteração da área não se identificam medidas restritivas específicas com aplicação nesta 

área protegida. Os objectivos de gestão com ela relacionados são: 

 Manter e preservar a diversidade paisagística, bem com as espécies de flora, fauna, habitats e 

ecossistemas;  

 Incentivar as actividades turísticas e recreativas segundo tipologias e escalas apropriadas às 

características biofísicas da área;  

 Regular uso e actividades, minimizando as ameaças à estabilidade da paisagem;  

 Promover actividades científicas e educacionais que contribuam para o bem-estar da população e 

desenvolvam um suporte público de protecção ambiental.
62

  

     A conciliação das medidas minimizadoras e preventivas previstas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

e dos objectivos de gestão previstos no PNI do Faial deverá ser concretizada no âmbito do Plano de 

Ordenamento de Área Protegida (POAP). A integração de aspectos técnicos e científicos, das aspirações da 

população interessada e de soluções de desenho formal poderá ser um modo por meio do qual o POAP 

desta área protegida se poderá tornar um instrumento de gestão eficaz. A multidisciplinaridade na sua 

execução científica é importante para a eficácia dos resultados. A conciliação da protecção da paisagem com 

o seu ordenamento e gestão é essencial para que os objectivos mais gerais de conservação da natureza 

sejam integrados com os de recreio e de turismo. 

                                                      
57

 SRAM - “Plano Sectorial para a Rede Natura 2000”. Horta: Direcção Regional do Ambiente, Secretaria Regional do Ambiente e do 
Mar, 2004b. pp. 30-31. 
58

 Idem, p. 31. 
59

 Idem, p. 33.  
60

 Idem, ibid.  
61

Idem, p. 31-33.  
62

 Parque Natural da Ilha do Faial - Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de Novembro. 
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     Um contributo para uma proposta de intervenção nesta área protegida poderá passar pela integração da 

população interessada na gestão da mesma. Na zona de maior ocupação cultural (UP3 do ponto anterior), 

poder-se-iam concretizar ensaios científicos e de produção de plantas para a recuperação dos ecossistemas 

presentes. Para além destes poder-se-ia proceder à ocupação dos terrenos com agricultura diversificada, o 

que impediria o avanço das espécies invasoras nessas zonas e permitira restabelecer uma relação de uso. A 

ocupação agrícola de algumas parcelas públicas poderia ser efectuada com a ajuda da população local, 

integrada em grupos e gerida pelas entidades com competência na área do ambiente, no que diz respeito à 

forma como estes terrenos poderiam ser trabalhados e ao tempo de cedência dos mesmos. Os produtos 

dessa agricultura seriam para os grupos e estes comprometer-se-iam a colaborar na recuperação da 

paisagem na restante área protegida. A erradicação de espécies invasoras poderia ser concretizada 

faseadamente por equipas que integrassem pessoal técnico e voluntários, pelos meios mais adequados a 

cada local, acompanhada pela plantação simultânea de espécies de vegetação endémica, segundo técnicas 

testadas em ensaios de campo. A proximidade ao núcleo urbano seria uma mais-valia para a população e a 

presença continuada de público na área protegida seria uma mais-valia para esta. A sensibilização dos 

agricultores privados para a importância do controlo das sebes de canas é também importante, na frente 

mais imediata em relação ao mar estas são imprescindíveis, contudo em zonas mais elevadas poderiam ser 

gradualmente substituídas por sebes de faia (Morella faya). No que diz respeito à recuperação da paisagem 

e à preservação da vegetação natural existente, é ainda possível propor uma intervenção prioritária no topo 

do Monte Queimado e na zona das Caldeirinhas, para impedir a expansão das espécies invasoras nestas 

áreas e restabelecer o equilíbrio dos ecossistemas. A recuperação do sistema dunar, por meio da resolução 

dos acessos à zona balnear através de passadiços aéreos pode contribuir para a conservação do habitat 

prioritário “dunas fixas com vegetação herbácea” (“dunas cinzentas”). A resolução dos conflitos de usos com 

as áreas de acesso restrito, a conservação e recuperação de elementos de valor cultural como a habitação 

de veraneio dos Dabney e a vinha, dos panos de muralha e a valorização do Forte da Greta/ anfiteatro 

podem ser também intervenções a concretizar nesta área protegida. Esta proposta encontra-se relacionada 

com as características identitárias e singularidade deste lugar e por isso com o carácter da sua paisagem. 

Assim, a metodologia proposta para a apreensão do carácter da paisagem é útil, tanto à escala do 

arquipélago como de uma área protegida específica. 

 

7.7. Trabalho de campo  

 

     O desenvolvimento da presente investigação levanta questões relativas ao modo como a gestão de áreas 

protegidas pode contribuir para a preservação do carácter da paisagem. Assim, o trabalho de campo 

pretende contribuir para responder à questão “como gerir uma área protegida preservando o carácter da sua 

paisagem?”
63

 A importância da acção humana e da necessidade de conciliação dos usos do solo presentes 

para a preservação e potenciação do carácter da paisagem e para a resolução dos desequilíbrios em termos 

de vegetação encontra-se patente tanto na abordagem efectuada a este caso de estudo como nos capítulos 

anteriores desta investigação. Isto porque se considera que a vegetação natural, endémica e nativa, é um 

dos elementos fundamentais do carácter da paisagem dos Açores, a par da componente cultural tradicional 

da paisagem e da sua população. 

     A proliferação de vegetação invasora levanta questões relativas ao modo como o homem poderá 

contribuir para o reequilíbrio da paisagem e para a preservação do seu carácter, tendo em conta que é a 

acção continuada de cuidado da paisagem por parte da população interessada o melhor garante da 
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 Conforme introdução, p. 2.  
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conservação dos sistemas que permitem a manutenção da paisagem.
64

 Propõem-se que a preservação do 

carácter a paisagem e a recuperação de paisagem associada às áreas protegidas, quando necessária, seja 

concretizada através do reequilíbrio dos sistemas e da paisagem, por meio da:  

 Preservação da vegetação natural endémica presente nas áreas protegidas;  

 Plantação de vegetação endémica e nativa;  

 Erradicação de invasoras de modo controlado, tendo em atenção as funções que esta vegetação 

desempenha actualmente em ecossistemas alterados e só quando esta acção seja justificada por uma 

visão mais abrangente para a área em questão; 

 Conservação e gestão da componente cultural tradicional da paisagem; 

 Integração da população na resolução destas questões, uma vez que as acções de gestão de áreas 

protegidas só poderão ser eficazes com o apoio da população.
65

 

  

    Assim, e no que diz respeito a este caso de estudo particular levantam-se as seguintes questões: como 

conciliar a presença da vegetação endémica e exótica? Como erradicar vegetação invasora minimizando 

possíveis problemas de erosão? De que forma a plantação de espécies de vegetação endémica será mais 

eficiente, uma vez que a sua propagação em viveiro ainda não é prática corrente e o material vegetal 

disponível é escasso? Como captar o interesse da população para ajudar à resolução destas questões, uma 

vez que as acções de recuperação de paisagem requerem esforços de mão-de-obra elevados? Com o 

objectivo de ajudar a responder a estas questões procedeu-se a trabalho de campo que foi apoiado pela 

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar e pelos serviços correspondentes na ilha, o Parque Natural, 

Jardim Botânico e a Ecoteca do Faial. Este trabalho de campo foi constituído por duas acções distintas:  

 Erradicação de invasoras numa parcela com canavial e instalação de um ensaio exploratório de 

plantação de vegetação endémica. Neste ensaio foi testada a plantação de três espécies de vegetação, 

duas densidades de plantação e quatro técnicas de plantação. A manutenção foi concretizada durante 

um ano e a monitorização durante vinte meses;  

 Campanhas de sensibilização ambiental que permitiram trazer a participação do público à erradicação de 

plantas invasoras e plantação de endémicas, a que se aliou o preenchimento de um inquérito relativo ao 

carácter da paisagem da área protegida em questão. Foram efectuadas duas campanhas de 

sensibilização ambiental com seis meses de intervalo, na primeira apenas se erradicaram espécies de 

vegetação invasora e na segunda procedeu-se à erradicação de invasoras e plantação de vegetação 

endémica.  

 

A localização do ensaio e das duas acções encontram-se explicitadas na figura 53. A área de instalação do 

ensaio tem 700 m
2
. A primeira acção de sensibilização ambiental abrangeu uma área de cerca de 400 m

2
. A 

segunda acção abrangeu uma área aproximada de 800 m
2
. Todas estas áreas estão localizadas na unidade 

de paisagem denominada UP3, segundo a proposta apresentada em 7.5. Encontram-se ainda localizadas na 

área de protecção parcial do “Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida do Monte da Guia” que admite 

a recuperação de processos e valores naturais e culturais, e acções de sensibilização ambiental.  

 

 

 

 

 

                                                      
64

 FIGUEIREDO, E. - “ A periferia das periferias: áreas protegidas em espaços rurais” in DENTINHO, Tomaz; RODRIGUES, Orlando - 
“Periferias e espaços rurais: comunicações apresentadas ao II congresso de Estudos Rurais”. Estoril: Princípia Editora, 2007. p. 168.  
65

 Idem, p.158.  
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Figura 53 - Localização das áreas do ensaio exploratório e das acções de erradicação de invasoras e plantação de endémicas. 

 

      

7.7.1. Ensaio exploratório para a erradicação de invasoras e plantação de endémicas 

 

    Na área de instalação do ensaio existia um canavial que foi totalmente erradicado por métodos manuais. A 

densidade do canavial era muito elevada, existindo à partida cerca de 100% de cobertura do terreno com 

canas. Após o corte das canas verificou-se que a densidade era de cerca de 75%, uma vez que aqui também 

se encontravam exemplares de faia (Morella faya) não visíveis antes do início dos trabalhos, facto que 

condicionou a posterior disposição das parcelas. O corte com moto-roçadora das canas foi seguido por uma 

mobilização manual do terreno para arranque dos rizomas até uma profundidade média de 0,20m.
66

 A área 

foi posteriormente limpa, ancinhada e regularizada para a instalação das parcelas. A escolha do terreno teve 

em conta o seu declive e exposição e a necessidade de uma boa acessibilidade a partir da estrada, para 

facilitar os trabalhos de manutenção que iriam decorrer posteriormente.  

     Na instalação do ensaio tomou-se consciência do que é trabalhar uma semana inteira, todos os dias 

consecutivos na erradicação de invasoras. Se a parte de roçar as canas de uma pequena parcela de terreno 

do Monte da Guia se faz em duas ou três horas, a parte de arrancar as raízes é bem mais trabalhosa e 

demorada. É necessário ponderar antes de se propor a erradicação de invasoras de uma determinada área - 

mesmo que esta seja uma área protegida - porque o trabalho de limpeza manual não é fácil. As áreas onde 

se pretende implementar a erradicação de invasoras deverão ser criteriosamente escolhidas em função de 

objectivos específicos e tendo em conta a maior eficácia possível. Mesmo com a ajuda de voluntários a 

erradicação é difícil, especialmente se o terreno for inclinado.  

 

 

                                                      
66

 O corte das canas com moto roçadora demorou três horas, com dois homens a trabalhar. O trabalho de arranque dos rizomas numa 
extensão de aproximadamente 700 m

2 
com enxada foi concretizado por quatro indivíduos durante quatro dias e meio de trabalho. Em 

termos de horas de trabalho, cada indivíduo trabalhou uma média de 28 horas e os quatro indivíduos trabalharam um total de 112 horas. 
Assim, o arranque de rizomas deste terreno fez-se à razão de 6,25 m

2
 por hora. No entanto, o trabalho foi concretizado sob pressão, por 

razões logísticas e de tempo, pelo que um valor de 5m
2
 por hora para a concretização deste tipo de tarefas neste local poderá ser 

considerado aceitável. Os resíduos produzidos por esta erradicação foram transportados para aterro e encheram um camião com 
capacidade para 30 m

3
. 
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Figura 54 - Corte de canas. Figura 55 - Remoção de rizomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Rizomas e seu transporte a vazadouro. 
Figura 57 - Ensaio em Junho de 2009 (Um mês após a 
instalação). 

 

A área onde se instalou o ensaio exploratório possui os seguintes parâmetros: 

 Localização no Monte da Guia, junto ao marco quilométrico que assinala os 800 metros, imediatamente 

abaixo da via de acesso automóvel. Entre esta e o terreno existe um talude de 2.5 metros de altura; 

 Encosta de pendente constante e regular, faixa de terreno de forma rectangular; 

 Entre os 50 e 60 metros de altitude, à cota média dos 55 metros; 

 Declive variável entre os 12 - 25%; declive médio de 20%; 

 Exposição Norte e voltada para o oceano, sem obstáculos directos ao vento; 

 Na carta de usos do solo a área surge no limite da área agrícola; 

 A profundidade do solo é constante e a pedregosidade é baixa devido a maneios antigos; 

 Os solos são andossolos desenvolvidos sobre cobertura de pedra-pomes que fossiliza solos 

desenvolvidos sobre tufos com espessura variável.
67

 São solos relativamente férteis e profundos mas são 

sujeitos a alguma erosão devido à pendente do terreno. 

 

    O propósito do ensaio exploratório de plantação de endémicas era entender que espécies, densidades e 

técnicas de plantação são mais eficazes para a concretização de acções de recuperação da paisagem neste 

local, em termos ecológicos e de sustentabilidade funcional. As espécies usadas foram a faia (Morella faya), 

o pau-branco (Picconia azorica) e urze (Erica azorica), características do tipo de vegetação “matos costeiros”. 
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 RIBEIRO, L.P. et al (2002b) op. cit. p. 16 e cartograma 1.3.a.  
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A forma da plantação foi elaborada tendo em conta critérios ecológicos relacionados com esta comunidade 

uma vez que “na forma típica de organização espacial desta comunidade, existe uma zonação com uma faixa 

frontal de domínio da Erica azorica a que se segue, mais abrigada, uma faixa de Myrica faya [actual Morella 

faya]. Esta, por sua vez, pode já prosseguir com a transição para as matas (…).”
68

 A Picconia azorica é 

também uma espécie característica de baixa altitude, pelo que foi introduzida nos módulos para que as três 

pudessem ser avaliadas em termos de acréscimo de crescimento e possibilidade da sua integração, segundo 

as técnicas mais apropriadas, em estratégias de recuperação de paisagem nesta área protegida. 

      

7.7.1.1. Objectivos 

 

Os objectivos deste ensaio foram: 

 Testar a eficácia da erradicação exclusivamente manual de canas (Arundo donax); 

 Testar a plantação de vegetação endémica, no que diz respeito a espécies, densidades e tratamentos.  

 

     As espécies testadas são a faia (Morellla faya), o pau-branco (Picconia azorica) e a urze (Erica azorica). 

Quanto às densidades compara-se um compasso de plantação mais apertado e outro mais largo e quatro 

técnicas de plantação: plantação simples; plantação com caldeira e mulch; plantação com o terreno coberto 

com manta orgânica e plantação com tubos protectores. Testou-se a sobrevivência das plantas e o 

crescimento da vegetação, medindo-se a altura e diâmetro máximos.
69

  

 

7.7.1.2. Material e métodos 

 

     O ensaio foi constituído por 24 parcelas com características aproximadamente homogéneas em termos de 

geologia, fisiografia e ecologia e da densidade da presença de canas. Apesar de se terem encontrado 

exemplares de faia após o início dos trabalhos optou-se por manter o ensaio neste terreno, considerando que 

estavam reunidas as condições básicas de homogeneidade e por se entender que este possui as 

características de declive e profundidade de solos adequadas, além de oferecer vantagens em termos de 

acessibilidade.
70

 Cada uma das parcelas tem uma área de 9 m
2
, pelo que a área total das parcelas é de 216 

m
2
. 

     Um dos objectivos foi testar a eficácia de uma maior ou menor densidade de plantação quanto ao sucesso 

da própria plantação e quanto à diminuição do aparecimento de invasoras, por competição e 

ensombramento. Para isso recorreu-se a módulos de plantação mistos com posições fixas para cada uma 

das plantas. Mantém-se a proporção das espécies e a posição relativa inter-espécie nos dois tipos de 

módulos, alterando-se apenas a densidade para o dobro. Os compassos estudados são alguns compassos 

de plantação comuns, de 0.50 e de 1.00m. Os módulos de plantação são apresentados seguidamente, assim 

como o número de exemplares plantados em cada módulo e no total do ensaio.  
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 DIAS, E. - “Vegetação natural dos Açores: ecologia e sintaxonomia das florestas naturais”. Angra do Heroísmo: Universidade dos 
Açores, 1996. Tese de doutoramento. p. 80.  
69

 Medições de diâmetro cruzadas no sentido Norte-Sul e Este-Oeste e em centímetros. 
70

 A acessibilidade revelou-se importante para a monitorização e, especialmente, para a manutenção. As necessidades de rega 
verificadas no primeiro Verão foram supridas por meio de tanques portáteis de água colocados na via de acesso automóvel próxima do 
local do ensaio. 
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Figura 58 - Módulo de plantação tipo 1, menos denso. (Módulo de plantação com 3x3m, 

compasso de plantação de 1,00 m de distancia entre dois exemplares consecutivos da mesma 

linha. Mf - Morella faya; Pa - Picconia azorica; Ea - Erica azorica. O alinhamento mais denso de 

Erica azorica encontra-se voltado a Norte para protecção das outras espécies). 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Módulo de plantação tipo 2, mais denso. (Módulo de plantação com 3x3m, compasso 

de plantação de 0.50 m de distancia entre dois exemplares consecutivos de linhas adjacentes. 

Mf - Morella faya; Pa - Picconia azorica; Ea - Erica azorica. O alinhamento mais denso de Erica 

azorica encontra-se voltado a Norte para protecção das outras espécies). 

 

 

 

Quadro 38 - Número de exemplares de vegetação plantados por tipo de módulo e total de exemplares plantados no ensaio. 

 

Espécies Módulo tipo 1 

(menos denso) 

Módulo tipo 2  

(mais denso) 

Total por espécie 

Myrica faya 48 96 144 

Picconia azorica 60 120 180 

Erica azorica 72 132 204 

Total de plantas  180 348 528 

 

Compararam-se quatro tipos de técnicas de plantação, nomeadamente: 

 

 Plantação simples (S); 

 Plantação a covacho com abertura de rego para acumulação de água e cobertura do pé da planta com 

mulch de casca de pinheiro (C); 

 Plantação com tubos protectores (T); 

 Plantação com cobertura do terreno com manta orgânica de fibra de coco (M). 

 

      A plantação simples consiste na plantação dos exemplares seguindo apenas o esquema definido. As 

restantes técnicas são por vezes usadas em arquitectura paisagista e em engenharia biofísica em zonas 

críticas (com problemas de invasoras, de pouca disponibilidade de água para a rega e de erosão)
71

 ou em 

que se prevê baixa manutenção. A plantação a covacho com abertura de rego para acumulação de água e 

cobertura do pé da planta com “mulch” de casca de pinheiro é uma técnica testada para avaliar o acréscimo 

de crescimento das plantas em situações de maior preservação da humidade. Os tubos protectores permitem 

a criação de um microclima junto ao pé da planta mantendo a humidade e o sombreamento mas fomentando 

a circulação e renovação do ar.
72

 Estes tubos protegem as plantas contra os ventos salinos e roedores e 

facilitam a monda do terreno circundante. A plantação com cobertura do terreno com manta orgânica 100 % 

                                                      
71

 SILVA, F. C. - “Métodos de semeaduras e usos de mantas no controlo da erosão em taludes de corte”. Viçosa (Minas Gerais, Brasil): 
Universidade Federal de Viçosa, 2008 (Tese de mestrado). 
72

 Os tubos usados são em polietileno e têm uma parte fechada que foi semi-enterrada e uma parte perfurada. Têm 0,10m de diâmetro e 
0,50m de altura, tendo sido necessário cortar um troço da parte fechada. 
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de fibra de coco pretendeu testar esta técnica para a diminuição da erosão e impedimento do 

desenvolvimento das invasoras.
73

  

    Cada densidade foi cruzada com os quatro tipos de técnica e cada par densidade-técnica foi alvo de três 

repetições. Assim, de entre as 24 parcelas 12 possuem uma densidade de plantação mais elevada e outras 

12 uma densidade de plantação mais baixa; 6 são dedicadas a cada tipo de técnica e três a cada par 

densidade-técnica. A demarcação das parcelas foi realizada com recurso a estacas de madeira e a fio. Em 

cada uma das parcelas foi realizado um ensaio específico. Em redor de cada uma delas foi deixado um 

percurso de 0.50m para que se pudesse proceder à manutenção e monitorização. A vegetação plantada foi 

proveniente de estacaria ou sementeira executada no Jardim Botânico do Faial, 58,3% dos exemplares 

plantados tinham entre 10-20 cm de altura quando da plantação; 28,7% tinham uma altura menor que 10 cm 

e 13 % tinham entre 20-30 cm de altura.
74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Altura das plantas no momento da plantação. (1: menor de 10 cm; 2: 10-20cm; 3: entre 20-30 cm). 

 

     As plantas encontravam-se em boas condições fitossanitárias e com um bom equilíbrio entre o sistema 

radicular e a parte aérea. A disposição das parcelas seguiu o esquema apresentado na figura seguinte. A 

localização de cada par densidade-técnica foi escolhida de modo aleatório. Foram, assim, seguidos os 

princípios da repetição e aleatoriedade na instalação do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Esquema do ensaio no terreno. 

 

     Cada parcela foi identificada no terreno com uma letra de A a Z. Foram plantadas 528 plantas e cada uma 

delas foi identificada e numerada. A instalação do ensaio foi efectuada na última semana de Abril de 2009. A 

monitorização foi concretizada a partir do início de Maio de 2009 e até Dezembro de 2010. A monitorização e 

manutenção iniciaram-se na mesma data, mas pretendeu-se que a primeira abrangesse mais do que um 
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 A manta 100% fibra de coco é biodegradável mas apresenta uma decomposição lenta que impede a erosão, favorece a estabilização 
dos solos e a sua actividade microbiana. Pode ser recortada para que sejam feitas as plantações e fixa-se ao solo por meio de estacas 
metálicas. A sua aplicação fez-se em toda a área das parcelas correspondentes. 
74

 A existência de algumas diferenças em termos de alturas no início da plantação foi tida em conta no tratamento dos dados. 
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ciclo vegetativo pelo que durou 20 meses, enquanto a manutenção durou 12.
75

 A monitorização do 

crescimento das plantas foi efectuada mensalmente, enquanto a do aparecimento de invasoras nas parcelas 

foi quinzenal, coincidindo uma das datas. A manutenção das parcelas foi feita quinzenalmente logo após a 

monitorização das invasoras. Estas acções foram efectuadas segundo protocolos concretizado para o efeito.  

     A monitorização do crescimento das plantas implicou a medição da altura máxima e do diâmetro em dois 

sentidos perpendiculares (Norte-Sul e Este-Oeste) assinalando-se se estas morriam ou apresentavam 

problemas fitossanitários. A monitorização quinzenal das parcelas envolvia a avaliação do estado de 

conservação de cada parcela, dos dispositivos implantados e de cada espécie de vegetação. Mediram-se 

também as espécies invasoras presentes em cada parcela, por número de exemplares ou por classe de 

densidade, conforme a espécie presente. A manutenção implicava a limpeza do terreno e erradicação de 

invasoras nas parcelas logo após a sua monitorização, nos casos em que estas voltaram a surgir. Implicou 

também a rega no primeiro Verão, estabelecendo-se que a mesma seria executada sempre que não 

chovesse durante cinco dias consecutivos. 

 

7.7.1.3. Resultados 

 

        No que diz respeito à erradicação das canas (Arundo donax) observou-se que estas não surgiram logo 

após a mobilização do terreno, ou seja, em Maio de 2009, mas voltaram a surgir em Junho de 2009 em 

conjunto com outras duas espécies de características invasoras, a lantana (Lantana camara) e a silva (Rubus 

sp.). Em Junho de 2009, no total da área de todas as parcelas surgiram 105 exemplares de canas e 29 de 

silvas, o que corresponde a 1,45 canas/m
2
 e a 0,40 silvas/m

2
. Após a monitorização procedeu-se à 

manutenção com limpeza do terreno e arranque dos rizomas presentes. No mês seguinte, em Julho de 2009, 

tornaram a surgir invasoras: 83 exemplares de canas, 18 de silvas, surgindo pela primeira vez a lantana, com 

26 exemplares. Os valores de reincidência tinham baixado mas ainda se encontravam presentes. Tornou-se 

a proceder à manutenção com o arranque dos rizomas. Em Agosto os valores voltaram a baixar e em 

Setembro já só se encontrou um exemplar de cana e três de lantana no conjunto de todas as parcelas. A 

partir de Setembro de 2009 e até ao fim da monitorização não voltou a registar-se a presença de cana nas 

parcelas. A lantana e a silva voltaram a surgir mas de modo muito ocasional desde Setembro de 2009 até 

Maio de 2010. A partir de Junho de 2010 e até ao fim da monitorização do ensaio a ocorrência de silva e 

lantana começou a tornar-se mais frequente, facto que coincidiu com o fim da manutenção.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 62 - Número de exemplares de invasoras presentes na totalidade da área das parcelas. (24 parcelas de 3x3m, ou seja, em 216 
m

2
) ao longo do tempo de monitorização (meses). (1 = Maio de 2009; 20 = Dezembro de 2010) (azul: cana (Arundo donax); encarnado: 

lantana (Lantana camara); verde: silva (Rubus sp.).  
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 A primeira medição foi efectuada logo após a plantação, no dia 04/05/2009 e a ultima no dia 04/12/2010. 
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     Em relação às quatro técnicas de plantação, a monitorização quinzenal dos dispositivos e plantas permitiu 

entender algumas vantagens e desvantagens na aplicação de cada uma delas. Numa fase inicial após a 

plantação e quando as invasoras recomeçaram a aparecer, a manta orgânica foi útil uma vez que as canas 

dificilmente reapareciam numa situação de luminosidade praticamente nula. Os tubos protectores também 

foram úteis nesse aspecto já que permitiam uma manutenção mais facilitada das parcelas, por isolamento 

dos exemplares plantados. Os outros dois tipos de técnica não tiveram grande influência no combate às 

invasoras.  

     A casca de pinheiro terá cumprido as suas funções de manutenção do nível de humidade no solo logo 

após a instalação do ensaio, ou seja, no mês de Maio. No entanto, em Junho de 2009 já se observava que 

esta tinha desaparecido em grande parte das parcelas por arrastamento pela pluviosidade. Procedeu-se a 

uma nova recarga da casca de pinheiro nas parcelas com este tipo de tratamento, mas uma vez que a 

precipitação a voltava a arrastar assumiu-se que este tratamento era ineficaz. Nesta altura houve uma opção 

a tomar: ou se abandonava a medição das parcelas com casca de pinheiro ou se continuava a medir, uma 

vez que estas, na prática, passavam a ser semelhantes à técnica “plantação simples”. Tomou-se a opção de 

continuar as medições. 

     Nas parcelas cuja técnica era a utilização de tubos protectores estes foram colocados na faia e no pau-

branco, uma vez que a urze não cabia nos dispositivos pelo seu porte mais alargado. Nos primeiros dois 

meses estes dispositivos foram úteis tanto para o pau-branco como para a faia, mas a partir de Julho de 

2009 o crescimento em diâmetro da faia dificilmente se continha nestes tubos protectores com 10 cm de 

diâmetro. No entanto, no caso do pau-branco, cujo crescimento se faz mais no sentido vertical, estes 

dispositivos foram úteis até ao fim da monitorização. A principal vantagem dos tubos protectores foi a 

protecção contra o herbivorismo que logo desde o início da monitorização foi observado, quer por coelhos 

quer pelo escaravelho-japonês, especialmente quanto ao pau-branco.  

     A manta orgânica foi útil para a prevenção do surgimento de outra vegetação que não a plantada nas 

parcelas correspondentes, mas não o foi na prevenção da erosão. Apesar do declive não ser excessivamente 

elevado (cerca de 20%) este dispositivo tinha tendência a escorregar no terreno, mesmo com a utilização de 

diversas estacas metálicas, devido ao peso da própria manta. Este facto provocava alguma tracção nos 

exemplares plantados acabando por prejudicar o seu desenvolvimento. A plantação simples acabou por não 

apresentar inconvenientes excepto no que diz respeito à questão do herbivorismo do coelho em relação ao 

pau-branco. 

     Este é um ensaio exploratório com dados apresentados graficamente e por meio de quadros. Ao longo da 

monitorização constatou-se que os potenciais testes estatísticos envolvidos, de elevada complexidade,
76

 à 

partida já não iriam traduzir a realidade do ensaio uma vez que o tratamento “plantação a covacho com 

cobertura do pé da planta com mulch” na realidade passou a ter um comportamento semelhante ao 

tratamento “plantação simples” ao fim de dois meses, já que o mulch foi arrastado pela precipitação. Assim, 

optou-se por proceder a uma descrição pormenorizada dos dados obtidos apresentando-os sempre que 

possível graficamente, entendendo que este será o melhor método de transmitir os resultados, apesar 

destes, por via destas circunstâncias, não poderem ser generalizáveis. 

     Após a análise dos dados obtidos verificou-se que a variável de resposta que melhor traduz o crescimento 

das plantas é a sua altura, uma vez que os dados de medição dos diâmetros se apresentaram com menor 

fiabilidade. A segunda variável de resposta é a sobrevivência dos exemplares plantados. A taxa de 

sobrevivência total no fim do ensaio foi de 69,88%. Não sobreviveram 159 plantas, ou seja, 30,12% das 

plantas.
77
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 Um potencial tratamento estatístico seria um delineamento factorial bastante complexo, com quatro factores: espécie; densidade de 
plantação; técnica de plantação e datas de medição. Para além disso, há uma relação de continuidade no tempo dos dados.  
77

 Em Dezembro de 2010, no final da monitorização do ensaio, o número total de plantas sobrevivente era de 369. 
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Figura 63 - Percentagem de sobrevivência total no final da monitorização do ensaio. (1: exemplares que sobreviveram (69,88%); 2: 

exemplares que não sobreviveram (30,12%)). 

 

     É possível identificar duas fases críticas: nos primeiros dois meses logo ao após a instalação do ensaio 

(de Maio a Junho de 2009) onde desapareceram 32 plantas; e no segundo Verão de monitorização (nos 

meses de Julho, Agosto e Setembro de 2010) onde morreram 32 plantas. O desaparecimento das restantes 

plantas encontra-se distribuído ao longo dos meses. O surgimento de uma fase crítica logo após a instalação 

do ensaio era expectável pelas naturais dificuldades que as plantas pudessem apresentar de adaptação ao 

terreno e também pela altura do ano em que foram plantadas, já a meio da Primavera. A fase crítica 

correspondente ao segundo Verão pode estar relacionada com condições de secura anormais desse ano 

mas indicia a importância que a rega teve no primeiro Verão após a instalação do ensaio. Em relação à 

sobrevivência das plantas nos dois tipos de módulos, os resultados encontram-se expressos no quadro 

seguinte. 

Quadro 39 - Percentagem de sobrevivência relativa aos dois tipos de módulos testados. 

 

 

 

 

 

 

 

     Assim, se fosse possível isolar este factor poder-se-ia colocar a hipótese de que o compasso de plantação 

mais largo, de cerca de 1,00m entre exemplares plantados, tinha sido mais benéfico para a sobrevivência 

das plantas que o compasso mais apertado (de cerca de 0,50m entre plantas). Esta hipótese está de acordo 

com as observações da monitorização que reportaram uma elevada competição entre plantas do módulo de 

plantação mais denso por recursos como a luz. Não se encontraram benefícios na utilização de compassos 

de plantação mais densos, pelo que compassos de plantação maiores poderão ser preferíveis por uma 

questão de economia de recursos. Compassos de plantação de 1,00m ou até maiores (1,50 m ou mesmo 

2,00m) poderão ser apropriados, nestas condições. Em relação à forma da plantação, não se verificaram 

benefícios pelo facto de se terem plantado linhas de urze na frente virada a Norte, uma vez que esta não foi a 

espécie que mais de se desenvolveu. 

     No que diz respeito ao número de plantas sobreviventes relativamente às quatro técnicas testadas podem 

ser apresentados os dados constantes no quadro seguinte. A percentagem de sobrevivência surge como 

mais elevada (84,10%) no tratamento com casca de pinheiro; de 68,18% nas parcelas com manta orgânica e 

plantação simples e mais baixa (59,10%) nas parcelas com tubos protectores. Note-se, no entanto, que 

apesar da técnica com casca de pinheiro surgir à partida como a mais favorável na prática estas parcelas são 

de plantação simples, já que a casca de pinheiro desapareceu ao fim de dois meses. 

 

 

 

Módulo de plantação 
Percentagem de 

sobrevivência 

Tipo 1 (menos denso) 67% 

Tipo 2 (mais denso) 33% 
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Quadro 40 - Percentagem de sobrevivência relativa às quatro técnicas testadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Apresenta-se também o número de exemplares que não sobreviveram tendo em conta tanto as técnicas 

como os dois tipos de densidades testadas. Os valores mais elevados de não sobrevivência ocorreram nos 

pares “módulo de maior densidade / técnica tubos” e “módulo de maior densidade / plantação simples”. O 

tratamento tubos protectores surge referenciado como o tratamento com maior número de exemplares 

mortos também no módulo de densidade menor. O valor elevado respeitante ao par “módulo de maior 

densidade / plantação simples” poderá estar relacionado com condições de competição entre plantas nas 

parcelas, uma vez que estes pares surgem principalmente nas parcelas H e K, onde simultaneamente 

surgem grandes exemplares de faia e uma grande mortalidade de pau-branco e urze. Podem também estar 

relacionadas com condições específicas do terreno nessas parcelas, nomeadamente o abrigo proporcionado 

pela vegetação preexistente. De facto, a presença de exemplares arbóreos de faias fez variar as condições 

de abrigo de algumas parcelas, nomeadamente as parcelas J, K, Q e T que se encontram mais abrigadas e 

ensombradas pelos exemplares preexistentes.  

 

Quadro 41 - Número de exemplares não sobreviventes face às técnicas e densidades de plantação testadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Em relação às espécies testadas observaram-se as percentagens de sobrevivência explicitadas no 

quadro seguinte. Verifica-se que a urze é a espécie cuja percentagem de sobrevivência se aproxima mais da 

percentagem de sobrevivência total do ensaio (69,88%), a percentagem de sobrevivência da faia encontra-se 

acima da média e a percentagem de sobrevivência do pau-branco está abaixo da média, neste ensaio. 

 

Quadro 42 - Percentagem de sobrevivência face às espécies testadas.  

 

     

 

 

 

 

 

Tipo de 

tratamento 

Percentagem de 

sobrevivência 

Manta orgânica  68,18% 

Tubos protectores  59,10% 

Casca de pinheiro 84,10% 

Plantação simples 68,18% 

Número de 

exemplares não 

sobreviventes 

Técnica 1 Técnica 2 Técnica 3 Técnica 4 

Módulo tipo 1 

(densidade menor) 

14 16 10 13 

Módulo tipo 2 

(densidade maior) 

28 38 11 29 

 

Espécie 

Percentagem de 

sobrevivência 

Faia (Morella faya) 80,55% 

Pau-branco (Picconia azorica) 61,67% 

Urze (Erica azorica) 69,60% 
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    Em relação ao crescimento em altura da vegetação verifica-se que de entre as 369 plantas que 

sobreviveram 25 cresceram acima de 1,50 metros atingindo a maior um valor de 1,96 metros, com um 

acréscimo de crescimento desde a primeira medição de 1,81 metros. No que diz respeito às 25 maiores 

plantas todas elas são faias, tiveram acréscimos de crescimento acima de 1,50 metros e localizam-se em 

parcelas com plantação simples.
78

 Quando surgem em parcelas de maior densidade a mortalidade das 

outras espécies é mais elevada. O número de exemplares que não cresceu acima de 0,30 metros mas 

sobreviveu é também de 25. De entre estas últimas 20 são da espécie pau-branco (Picconia azorica), 3 são 

urze (Erica azorica) e 2 são faia (Morella faya). No quadro seguinte apresentam-se as alturas finais dos 

exemplares plantados. 

 
Quadro 43 - Alturas atingidas pelos exemplares plantados no final da monitorização. (Intervalos de altura dos exemplares plantados, 
número e percentagem de exemplares e espécies correspondentes. Acima de 100 cm todos os exemplares são faias, excepto um pau-
branco e uma urze. Resultados de Dezembro de 2010). 

      

 

     Como conclusão, verifica-se que a faia foi a espécie que mais sobreviveu e atingiu valores mais elevados 

em altura, enquanto o pau-branco teve uma maior mortalidade e um acréscimo de crescimento menor. A urze 

encontra-se numa situação intermédia. A plantação simples apresentou resultados considerados 

satisfatórios, excepto na plantação de pau-branco que beneficia da presença dos tubos protectores devido ao 

herbivorismo. Um compasso de plantação mais espaçado - de cerca de 1,00m ou até 2,00m - poderá ser 

adequado para impedir a competição das plantas de crescimento mais rápido, como a faia (Morella faya), 

sem comprometer a naturalmente elevada densidade que caracteriza estas comunidades endémicas e 

nativas. Estes resultados foram-se tornando evidentes por meio da observação ao longo da monitorização e 

por isso foram já utilizados para a plantação de vegetação com voluntários na segunda acção de 

sensibilização ambiental, que se localizou numa área próxima do ensaio, em Abril de 2010.  
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 Surgem também em parcelas de casca de pinheiro, que na prática são simples. 

 

Intervalo de alturas 

 

Número de 

exemplares 

Percentagem  de exemplares 

(face a um total de 369 plantas 

sobreviventes) 

 

Espécies mais frequentes 

[10-40 cm[ 65 17,62% Picconia azorica 

[40-70 cm[ 181 49,05% Picconia azorica, Erica azorica 

[70- 100 cm[ 56 15,18% Picconia azorica, Erica azorica, 

Morella faya 

[100- 130 cm[ 23 6,23% Morella faya 

[130- 160 cm[ 27 7,32% Morella faya 

[160- 190 cm[ 16 4,34% Morella faya 

Superior a 190 cm 1 0,26% Morella faya 



333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 - Parcelas do ensaio em Junho de 2009.                                 Figura 65 - Monitorização em Abril de 2010 (foto de Tomás  Silva). 

 

     Os resultados provenientes do ensaio exploratório são concordantes com outros ensaios realizados em 

diversas ilhas da Macaronésia. De facto, a faia (Morella faya) tem também sido utilizada em experiencias de 

recuperação da floresta laurissilva macaronésica nas Canárias, em conjunto com a urze (Erica arborea) 

existente nesse arquipélago.
79

 Na reconversão de um pinhal (Pinus radiata) numa zona de floresta laurissilva 

no Parque Nacional Garajonay em La Gomera a opção foi a retirada gradual do pinhal e a plantação destas 

duas espécies com exemplares provenientes de viveiro. Também nesta situação a rega foi necessária no 

primeiro Verão.
80

  Numa outra situação de reconversão de um eucaliptal (Eucalyptus globulus) numa zona de 

floresta laurissilva nas Canárias a faia (Morella faya) foi de novo a espécie mais utilizada, em conjunto com a 

urze (Erica arborea) e o louro (Laurus novocanariensis).
81

 Os autores desta última intervenção afirmam 

mesmo que a faia tem um papel muito especial na recuperação de floresta laurissilva pela sua estratégia 

pioneira e persistente.
82

 Para a erradicação do eucaliptal foi tomada a opção de não usar herbicidas mas 

proceder a cortes sucessivos na parte aérea da vegetação até ao enfraquecimento total da raiz, o que 

usualmente acontecia, para esta espécie, ao fim de 4 ou 5 ciclos vegetativos.
83

 Conclui-se assim que a 

recuperação da floresta laurissilva e da paisagem das ilhas Macaronésicas é um tema actual, que se 

relaciona com o carácter da paisagem de cada um dos arquipélagos e para os quais o ensaio de estratégias 

adaptadas a cada lugar é fundamental. Nos Açores para além da faia - que normalmente se encontra em 

baixa altitude mas pode atingir os 700 metros de altitude na ilha do Pico - é importante ter em conta as outras 

espécies estruturantes dos ecossistemas referidas nos capítulos anteriores. A urze prefere condições de 

seca e solos delgados e suporta bem o transplante em pequena, a sua sementeira ou plantação em áreas 

rochosas e em arribas costeiras poderá ser um modo de promover a fixação dos terrenos e diminuir a 

erosão. Apresenta maiores vantagens competitivas em condições ambientais secas e de grande exposição a 

ventos fortes.
84

  

     A necessidade de plantio de vegetação endémica e nativa para programas de recuperação de habitats em 
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 FERNÁNDEZ, A.B; GÓMEZ, L. - “ El programa de restauratión  ecologica de las áreas degradadas del Parque Nacional Garajonay” 
Unpublished report.  cit  por GUIMARÃES, A.; OLMEDA, C. - “Management of Natura 2000 Habitats: 9360* Macaronesian laurel forests 
(Laurus, ocotea)”. Spain: European Commision, 2008.p. 14.  
80

 Idem, ibid.  
81

 HERNÁNDEZ-RODRIGUEZ, C.E.; GONZÁLEZ-DELGADO, G.. - “Restauracíon ecológica del eucaliptal de Jardina”. (MUP, nº 15, La 
Laguna, lote 2) Unpublished report.  cit. por GUIMARÃES, A.; OLMEDA, C.  op. cit. p. 16. 
82

 Idem, ibid. 
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 Idem, ibid.  
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 MELO, C. - “Critérios de avaliação da integridade ecológica das áreas da REDE NATURA 2000: caso de estudo da Serra de Santa 
Bárbara”. Angra do Heroísmo: Universidade dos Açores, 2007.p. 74. 
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cada ilha é uma das questões mais prementes que se relaciona com a gestão das áreas protegidas deste 

arquipélago.
85

 A execução de viveiros das espécies mais resistentes em parcelas abrigadas de cada uma 

das áreas protegidas pode ser uma hipótese, assim como a sua propagação em viveiros exteriores. Outra 

questão é o destino dos resíduos produzidos pela erradicação de invasoras e o seu aproveitamento para 

compostagem, uma vez que o seu volume é geralmente elevado. Para além de se ter em conta as espécies 

estruturantes dos ecossistemas e paisagens é importante ter em atenção as características de cada lugar. 

De facto, a avaliação das condições biofísicas presentes acompanhada por estudos ecológicos e ensaios de 

vegetação, integrada numa equipa multidisciplinar, poderá garantir um maior sucesso das intervenções.  

     A erradicação de invasoras é um trabalho difícil e demorado, especialmente se se pretender limitar a 

utilização de herbicidas e proceder à erradicação manual, por questões de redução do impacto ambiental das 

intervenções. No entanto, desde que convenientemente concretizada e monitorizada (pelo menos nos 

primeiros três meses, no caso específico) a erradicação manual de canas pode ser efectiva, apesar de não 

ser fácil. Os esforços para a erradicação de invasoras de uma determinada área, mesmo que de pequena 

dimensão, são tão intensos que é fundamental uma planificação prévia e a inclusão das acções em 

estratégias mais abrangentes de recuperação de paisagem, que preferencialmente incluam a plantação de 

vegetação endémica ou nativa. As áreas onde se pretendam implementar acções de recuperação de 

paisagem deverão ser criteriosamente escolhidas em função de objectivos específicos e tendo em conta a 

maior eficácia possível. 

    A plantação de espécies endémicas e nativas é um passo fundamental em processos de conservação e 

gestão de áreas protegidas. A sua implementação poderá permitir a recuperação dos ecossistemas e 

paisagens e o restauro do equilíbrio ecológico por vezes ameaçado pela intensidade da presença de 

vegetação invasora. O estudo de espécies, compassos e formas de plantação e de técnicas de plantação 

deverá ser aprofundado e adequado às condições ecológicas de cada lugar. A faia (Morella faya) poderá ter 

um papel importante em acções de recuperação de paisagem, no entanto a investigação de outras espécies 

e de associações entre espécies que possam ser eficazes nas condições ecológicas locais é fundamental. 

Este ensaio exploratório e investigação prática permitem entender a importância do equilíbrio entre a 

vegetação natural e exótica nesta área protegida e apontar algumas direcções no sentido de possibilidade de 

restabelecimento desse equilíbrio, por meio de aplicação de estratégias de gestão adequadas. De facto, é 

em grande parte deste equilíbrio que depende o carácter da paisagem das áreas protegidas do arquipélago. 

Permite também entender a importância da conciliação dos usos humanos com a preservação de 

ecossistemas onde se encontra a presença de espécies endémicas e nativas, de elevado valor natural. 

 

7.8.Participação pública: acções de sensibilização ambiental e inquérito 

 

       O objectivo das acções de sensibilização ambiental foi alertar a população para o valor das áreas 

protegidas e para a mais-valia que é poder usufruir desta área protegida em particular num estado de 

equilíbrio ambiental e paisagístico. De facto, as paisagens devem ser construídas em grande medida com o 

envolvimento e compromisso das pessoas que nelas vivem e trabalham, de dentro para fora,
86

 pelo que se 

pretendeu informar a população para a possibilidade de esta se tornar mais interveniente no processo de 

gestão de áreas protegidas e recuperação das suas paisagens. O entendimento do modo como a população 

percepciona a sua paisagem quotidiana é importante numa metodologia holística de apreensão do carácter 
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86
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da paisagem,
87

 como a que se defende nesta investigação. Esse entendimento permite apoiar e, de certo 

modo, reenquadrar as considerações técnicas sobre a paisagem adicionando uma nova camada de 

informação, relacionada com as preferências da população por essa paisagem e com o seu uso quotidiano, e 

mesmo com o modo como a população interessada perspectiva a gestão da área protegida e se encontra 

disposta a integrar essa gestão.
88

 

     Com este objectivo concretizaram-se duas campanhas de erradicação de invasoras e plantação de 

espécies da flora endémica com voluntários na Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia, onde foram 

preenchidos inquéritos. A primeira acção decorreu na semana de 28 de Setembro a 2 de Outubro de 2009 e 

a segunda decorreu num único dia, a 10 de Abril de 2010. Na primeira testou-se a mobilização da população 

num período mais alargado de tempo,
89

 e na segunda concentraram-se os esforços num dia de sábado. 

Ambas foram suportadas por campanhas publicitárias abrangentes que envolveram diversos suportes de 

informação como artigos e publicidade em jornais locais, spots de rádio, panfletos distribuídos pelo correio 

por todas as habitações e cartazes colocados em pontos estratégicos da ilha. O objectivo foi fazer passar a 

informação da acção a toda a população da ilha, que tem cerca de 15 000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 - Cartaz da primeira acção.                                                    Figura 67 - Cartaz da segunda acção. 

 

     Na primeira acção procedeu-se à erradicação de canavial num terreno com cobertura de canas de cerca 

de 90% e declive de 30%. A escolha do terreno deveu-se a questões de facilidade de acessos e foi 

suportada pelo facto de este se encontrar previamente armado em pequenos socalcos de terra, pelo que os 

riscos de erosão eram menores. A razão da proliferação do canavial terá sido o abandono do tratamento das 

sebes de canas que invadiram as pastagens. Os Serviços de Ambiente do Faial, que apoiaram o 

desenvolvimento desta acção, procederam a um corte prévio das canas e o trabalho dos voluntários consistiu 

na mobilização do terreno, arranque dos seus rizomas e remoção do material vegetal. A inexistência de 

exemplares de vegetação endémica para plantação no local na altura da acção determinou que esta apenas 

consistisse em acções de erradicação. 
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Figura 68 - Erradicação de invasoras por voluntários.                   Figura 69 - Erradicação de invasoras por voluntários. 

 

    A segunda acção decorreu após uma intervenção no Monte da Guia no âmbito do programa PERCEFIAS, 

no Outono de 2009, que teve como consequência a erradicação de canas e incenso por meio de corte 

manual e luta química em 2,5 hectares do Monte da Guia mas sem arranque da parte radicular. Foi numa 

parcela de terreno tratada ao abrigo deste programa, localizada a cerca de 50 metros de distância e em 

condições de referência próximas das do ensaio exploratório, que se procedeu à segunda acção de 

sensibilização ambiental. Esta última consistiu na erradicação de invasoras e plantação de vegetação 

endémica e as espécies, densidade e técnicas usadas reflectiram já a experiencia do ensaio.  

    Os exemplares plantados foram disponibilizados para o efeito pelos Serviços do Ambiente e consistiram 

maioritariamente em pau-branco (Picconia azorica) e alguns exemplares de faia (Morella faya). O compasso 

de plantação foi de 1,5-2,00m entre cada exemplar e o pau-branco foi plantado com recurso a tubos 

protectores enquanto na faia se usou a técnica da plantação simples. Os locais de plantação foram 

predeterminados e tanto quanto possível tentou plantar-se o pau-branco em zonas abrigadas e protegidas 

por outros exemplares de vegetação preexistentes, enquanto a faia foi plantada na primeira linha em relação 

à exposição quanto aos ventos salinos. No que diz respeito à erradicação de invasoras, e uma vez que o 

corte das canas já tinha sido concretizado assim como a aplicação de herbicida, a acção realizada por cada 

voluntário antes da plantação foi a limpeza de rizomas em cerca de 1m
2
 de terreno no local da plantação.  

    A primeira acção decorreu na prática durante três dias uma vez que as condições atmosféricas não 

permitiram a realização dos trabalhos nos dias 30 de Setembro e 1 de Outubro. Compareceram 40 

voluntários que realizaram 66 saídas de campo. Destes, 7 participaram durante três dias, 12 participaram 

dois dias e 21 participaram uma vez. A presença de estudantes do curso de ambiente da Escola Profissional 

da Horta foi bastante activa, contabilizando-se 14 participantes alunos desta escola. Na segunda acção 

participaram 29 voluntários adultos e 6 crianças. O intervalo de tempo entre as duas acções foi de cerca de 6 

meses e das pessoas que participaram na primeira acção 5 voltaram a participar na segunda. 

 

Quadro 44 - Número de indivíduos voluntários e participações nas duas acções de sensibilização ambiental.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Acções  

Número de  

voluntários 

 

Número de participações  

Primeira acção de sensibilização ambiental 40 66 

Segunda acção de sensibilização ambiental 29 + 6 crianças 29 

Total das duas acções  69  95 
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Figura 70, 71 e 72 - Erradicação de invasoras e plantação de endémicas por voluntários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 e 74 - Erradicação de invasoras e plantação de endémicas por voluntários. (Fotos desta página de António José Viana). 

 

 

7.8.1. O inquérito  

 

     O modo como a população olha para as suas paisagens e para as suas áreas protegidas, os significados 

que lhes atribui e as expectativas quanto à sua gestão são muito importantes nos processos de planeamento 

e gestão.
90

 Isto porque o ordenamento e gestão de áreas protegidas não deve ser feito com o 

desconhecimento ou oposição da população que aí vive e trabalha, sob risco das acções planeadas não se 

constituírem como eficazes. Através do conhecimento dos significados individuais atribuídos a uma 

determinada paisagem ou área protegida e dos desejos e necessidades dos seus utilizadores será possível 

aos decisores a proactividade no desenvolvimento de estratégias de gestão socialmente aceites, que 

deverão contribuir para o reforço do carácter da paisagem.
91

 As campanhas de sensibilização ambiental, a 

inclusão dos principais interlocutores políticos e sociais nos processos de planeamento e os inquéritos têm 

um papel importante neste processo de diálogo.
92

 Com o objectivo de incluir a população no processo de 
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apreensão do carácter da paisagem e de conhecer as suas preferências em termos de acções de gestão foi 

concretizado um inquérito aos voluntários participantes nas acções de sensibilização ambiental. 

    O universo do questionário consistiu no grupo de pessoas que foram voluntárias nas acções de 

sensibilização ambiental e a amostra corresponde ao universo inteiro. A construção do inquérito teve em 

conta o facto de as respostas aos inquéritos serem dadas no local que é alvo do mesmo. Refira-se que a 

avaliação da paisagem tendo em conta os valores atribuídos pela população interessada é uma das medidas 

preconizadas pela Convenção Europeia da Paisagem, pelo que se considera que ao inquirir o conjunto de 

pessoas que se mostraram disponíveis para efectuar uma acção de voluntariado nesta área protegida se 

está efectivamente a inquirir um subconjunto da população interessada. Estes dados, apesar de não 

poderem ser generalizáveis porque relacionados com uma área protegida concreta são importantes para 

melhor entender o carácter da paisagem do caso de estudo à escala do lugar.
93

 

     Cada participante foi alvo de um inquérito que tinha como objectivo entender a relação entre este e a Área 

de Paisagem Protegida do Monte da Guia; a avaliação da importância de diversos elementos da paisagem 

desta área protegida; a identificação das ameaças a que esta área protegida se encontra sujeita e das 

acções de intervenção que, na óptica do inquirido, seriam mais importantes. Inquiriu-se também sobre o uso 

das outras áreas protegidas da ilha para o recreio. Colocaram-se também questões de resposta aberta e 

avaliaram-se os diversos meios publicitários usados e a disponibilidade para os voluntários repetirem este 

tipo de acções de voluntariado. Este inquérito encontra-se no anexo III. Foram inquiridos 69 indivíduos 

considerando-se 62 como o número de inquéritos válidos.  

     A construção do inquérito seguiu normas habituais para este tipo de instrumentos e iniciou-se pela 

caracterização do inquirido. Dos 62 inquiridos 43% eram mulheres e 57% homens, 70% reside na cidade da 

Horta e os restantes são residentes na ilha.
94

  No que diz respeito às profissões 37% são estudantes e 61% 

têm actividade no sector terciário. Os voluntários eram arquitectos, engenheiros, engenheiros do ambiente, 

professores, enfermeiros, jornalistas, funcionários públicos, mas também carpinteiros, jardineiros e 

cantoneiros, entre outros. Na análise dos inquéritos é patente uma distinção entre padrões de maturidade e 

imaturidade na avaliação das áreas protegidas e paisagem, relacionada com a idade, nível educacional e 

interesses ambientais dos inquiridos, facto que também é referenciado em outros estudos deste género.
95

 No 

entanto, apesar de 35% dos inquiridos serem estudantes e com idades até aos 20 anos a sua formação 

ambiental permitiu-lhes, em muitos casos, uma apreciação consistente das questões referidas no inquérito. 

As faixas etárias são apresentadas no quadro 45. 

 
Quadro 45 - Faixas etárias dos 
inquiridos. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     O inquérito inicia-se por um conjunto de quatro respostas fechadas introdutórias ao tema, relacionadas 

com a frequência de visitação da área protegida e o valor a ela atribuído. A questão 5 relacionada com o 
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Faixa etária (anos) Número de inquiridos 
Percentagem de 

inquiridos 

12-15 7 11% 

15-20 15 24% 

21-30 7 11% 

31-40 24 39% 

41-50 6 10% 

51-65 3 5% 
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valor que os diversos elementos da paisagem têm para a imagem desta é subjectiva mas formulada de modo 

fechado.
96

 Pretende contribuir para o entendimento do carácter da paisagem do Monte da Guia por parte 

desta amostra da população, através do ordenamento de um conjunto de elementos da paisagem do valor 

mais elevado para o mais baixo. Este procedimento foi também aplicado às questões relativas às acções de 

intervenção e ameaças (questões 7 e 9, respectivamente), deixando-se contudo em aberto na questão 7 a 

possibilidade de ocorrerem respostas abertas. Quanto às três questões em que se propõe aos inquiridos 

ordenar as suas preferências (questões 5,7,e,9), na análise dos dados tem-se em consideração as opções 

escolhidas entre o primeiro e o terceiro lugar (quarto na questão 5) do maior número de inquiridos. Não 

invalidado as outras opções apresentadas em cada questão é possível, deste modo, estabelecer as 

preferências dos inquiridos a partir de um conjunto alargado de respostas fechadas.
97

   

     A partir da análise dos inquéritos é possível referir que uma grande parte dos inquiridos tem hábitos de 

visitação regular do Monte da Guia e que este é considerado um espaço de recreio e lazer quotidiano. De 

facto, 74,19% afirma que visita regularmente este local e 46 % considera que este tem uma importância 

elevada no seu quotidiano como espaço de recreio e lazer.
98

 Apesar de nem todos os inquiridos utilizarem a 

área protegida como lugar de recreio 88 % declaram que o valor atribuído a esta área de paisagem protegida 

é elevado. De entre as actividades praticadas o “apreciar da vista” e o “passeio a pé” foram as mais 

apontadas. O “passeio automóvel” e a “visita à fábrica da baleia ou ao seu café” surgiram respectivamente na 

terceira e quarta posição, a “corrida” na quinta e a “prática de ciclismo” na última.
99

 No que diz respeito ao 

ordenamento dos elementos que contribuem para a imagem da paisagem do Monte da Guia a partir do valor 

que lhes é atribuído (questão 5), os resultados encontram-se expressos no quadro seguinte. São 

apresentadas as respostas colocadas na primeira, segunda e terceira posição pelo maior número de pessoas 

até ao quarto nível de soma de respostas. 

 
 Quadro 46 - Respostas à questão 5, relacionada com o valor dos elementos do carácter da paisagem. (Elementos a que são atribuídos 

os três valores mais elevados pelo conjunto mais alargado de inquiridos). 
 

  

 

     A partir da análise dos resultados é possível referir que, de entre os 14 elementos listados na questão, 

existem sete a que é atribuído um maior valor por um conjunto mais alargado de inquiridos, que são:  
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 GHIGLIONE, R.; MATALON, B. - “ O inquérito; teoria e prática”. Oeiras, Celta Editora, 1992. p. 115.  
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 Do conjunto dos inquiridos 37% consideraram que importância para o seu recreio quotidiano era média e apenas 17% referiram que 
este local não é importante para o seu recreio e lazer.  
99

  Ver inquérito no Anexo III. Outras actividades que foram referenciadas para esta área foram o trabalho, a visita com turistas, o yoga e 
a prática de karaté. 

Elemento a que é atribuído valor 1 

(mais elevado) 

Elemento a que é atribuído 

valor  2 

 

Elemento a que é atribuído  

valor  3 

 

1º - Vista panorâmica (12 pessoas) 

2º - Linha de costa / relação com o mar (9) 

2º - Proximidade da baía e praia de Porto 

Pim (9) 

3º - Formas de relevo (8) 

4º - Vegetação endémica (6) 

 

1º - Linha de costa / relação com 

o mar (9) 

1º - Vista panorâmica (9) 

2º - Caldeirinhas (8) 

3º - Vegetação endémica (7) 

3º - Aves e fauna terrestre (7) 

4º - Proximidade da baía e praia 

de Porto Pim (4) 

1º - Linha de costa / relação com o 

mar (12) 

2º - Formas de relevo (8) 

2º - Proximidade da baía e praia de 

Porto Pim (8) 

3º - Caldeirinhas (7) 

3º - Vista panorâmica (7) 

4º - Vegetação endémica (6) 
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1. Vista panorâmica; 

2. Linha de costa / relação com o mar; 

3. Proximidade da baía e praia de Porto Pim; 

4. Formas de relevo; 

5. Vegetação endémica; 

6. Caldeirinhas; 

7. Aves e fauna terrestre. 

 

     Estão elementos estão sobretudo relacionados com a apreciação estética da paisagem e seguidamente 

com a dimensão natural da mesma, incluindo aspectos da geomorfologia e componentes bióticas. Os 

elementos culturais desta paisagem não foram tão valorizados pelos inquiridos, podendo este facto estar 

relacionado com actividade de recuperação da componente natural que se encontravam a praticar. No 

entanto a preferência quanto à dimensão natural da paisagem em processos de inquérito ao público é 

também referenciada por outros autores.
100

 A proximidade da baía e praia do Porto Pim poderá também ter 

sido valorizada pelo seu uso balnear. 

 
Quadro 47 - Elementos de paisagem mais valorizados pelos inquiridos, relação com os pontos-chave do carácter da paisagem e 

abordagens de onde são provenientes. 

 

 

Elementos da paisagem valorizados 

pelos inquiridos 

 

 

Pontos-chave do carácter da 

paisagem relacionados 

 

Abordagem de onde são 

provenientes os 

 pontos-chave 

Vista panorâmica  

Pontos de vista em cada ilha e entre 

ilhas Abordagem paisagista 

Linha de costa / relação com o mar  

Relação entre as ilhas e o mar, zonas 

costeiras como espaço de fronteira Abordagem fenomenológica 

Proximidade da baía e praia de Porto 

Pim  Zonas costeiras Abordagem paisagista  

Formas de relevo  Geomorfologia 

Abordagem paramétrica/ 

componentes telúricas 

Vegetação endémica  Vegetação natural endémica  

Abordagem paramétrica/ 

componentes bióticas 

Caldeirinhas 

Geomorfologia  e  

unidades de paisagem 

Abordagem paramétrica/ 

componentes telúricas;  

Abordagem paisagista 

Aves e fauna terrestre 

Aves endémicas, nativas, nidificantes 

e migradoras; 

Fauna endémica, vertebrada e 

invertebrada 

Abordagem paramétrica/ 

componentes bióticas 

 

     Os elementos valorizados pelos inquiridos podem ser relacionados com os pontos-chave do carácter da 

paisagem do arquipélago com aplicação a esta área protegida apresentados na figura 52. Verifica-se que a 

grande maioria dos elementos valorizados pelos inquiridos tinham sido considerados pontos-chave do 

carácter da paisagem. Existe, contudo uma excepção, que diz respeito às aves e fauna terrestre. De facto, 

este aspecto não tinha sido considerado um ponto-chave do carácter da paisagem uma vez que não surge 

referenciado na bibliografia específica relativa a esta área protegida. No entanto os inquiridos referenciam as 

aves e fauna terrestre como sendo elementos importantes, que contribuem para a importância desta área 
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protegida. Assim, a percepção do valor das aves e fauna terrestre por parte dos inquiridos é mais elevada do 

que as referências técnicas. Existem pontos-chave que não foram valorizados pelos inquiridos apesar de se 

constituírem como opções do inquérito, de entre estes destacam-se todos os elementos construídos e de 

valor cultural e os campos agrícolas, ou seja, os elementos relacionados com as componentes antrópicas da 

paisagem.  

    No que diz respeito à opinião sobre o estado de conservação do Monte da Guia, 75% dos inquiridos 

consideram que este se encontra em médio estado de conservação, 14% consideram que se encontra em 

mau estado e 11 % consideram-no em bom estado. Em relação à questão das ameaças mais importantes no 

Monte da Guia (questão 9) o maior valor atribuído por um número alargado de inquiridos (34) foi a ameaça 

resultante da “presença de vegetação invasora”. No entanto, também foram frequentemente assinaladas as 

opções que dizem respeito à “presença de poluição e lixo”; de “erosão”; de “vandalismo e criminalidade” e de 

“caça e pesca”. Estas foram as opções assinaladas nas três primeiras posições. Quanto às acções que, na 

opinião dos inquiridos, fariam sentido no Monte da Guia (questão 7) as respostas mais frequentes 

encontram-se listadas no quadro seguinte.  

 
Quadro 48 - Respostas à questão 7, relacionada com as acções de intervenção na paisagem com maior preferência. (Elementos a que 

são atribuídos os três valores mais elevados pelo conjunto mais alargado de inquiridos). 

 

    Em primeiro lugar destaca-se a acção de recuperação da vegetação endémica. Não obstante, é também 

colocada na primeira posição a recuperação de construções existentes (como a casa dos Dabney e 

percursos envolventes), de campos agrícolas e a criação de percursos de interpretação ambiental e cultural. 

Na segunda e terceira posições, para além das intervenções já referidas, surgem a preservação das 

muralhas e estruturas de defesa existentes, a organização de actividades de recreio activo, a criação de 

zonas de ensaio e estudos científicos e a criação de zonas de estar e miradouros. Assim, todas as oito 

opções listadas foram colocadas nas três primeiras posições, destacando-se a recuperação da vegetação 

endémica como aquela que colheu maior unanimidade na primeira posição. No âmbito desta questão 

admitia-se a formulação de sugestões para outras acções de intervenção no Monte da Guia e seis inquiridos 

aproveitaram esta oportunidade. Uma das sugestões referenciadas por dois inquiridos diz respeito à 

necessidade de uma estratégia global de preservação e manutenção desta área protegida que integre o seu 

ordenamento. Outras sugestões foram a abertura ao público da estrutura defensiva da Segunda Guerra 

Elemento a que é atribuído valor 1 

(mais elevado) 

Elemento a que é atribuído 

valor  2 

 

Elemento a que é atribuído 

valor  3 

 

1º - Recuperação da vegetação 

endémica (41 pessoas) 

2º - Recuperação de construções 

existentes (6) 

3º - Recuperação de campos 

agrícolas (5) 

3º - Percursos de interpretação 

ambiental / cultural (5) 

 

1º - Percursos de interpretação 

ambiental / cultural (16) 

2º - Preservação das muralhas e 

estruturas de defesa (8) 

2º - Recuperação de campos 

agrícolas (8) 

2º - Actividades de recreio activo (8) 

3º - Recuperação de construções 

existentes (5) 

3º - Zonas de ensaio e estudos 

científicos (5) 

3º - Zonas de estar / miradouros (5) 

1º - Preservação das muralhas e 

estruturas de defesa (12) 

2º - Actividades de recreio activo (10) 

3º - Percursos de interpretação 

ambiental / cultural (9) 

3º - Zonas de ensaio e estudos 

científicos (9) 
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Mundial, o condicionamento do trânsito automóvel, a criação de sinalética interpretativa e a criação de um 

parque de campismo.  

     No que diz respeito às outras áreas protegidas da ilha, 98% dos inquiridos considera que as conhece, 

referindo já ter praticado actividades de recreio nas seguintes:  

 
Quadro 49 - Percentagem de inquiridos que refere ter visitado cada uma das áreas protegidas da ilha do Faial tendo praticado 

actividades de recreio. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     Na questão aberta relacionada com a escolha de uma área protegida que mais valoriza e com a 

justificação dessa escolha, na primeira posição encontra-se a Caldeira que é apontada por 43% inquiridos. 

Os argumentos prendem-se com a sua beleza natural e vistas panorâmicas, com o facto de ser uma 

singularidade e constituir “um dos ex-libris da ilha em conjunto com o Vulcão dos Capelinhos”.
101

 Algumas 

outras justificações prendem-se com a geologia, com o enquadramento geomorfológico e paisagístico, com o 

valor florístico e com a presença de vegetação endémica. Existiu mesmo um inquirido que referiu esta área 

protegida “devido à importância das turfeiras para a regulação dos ciclos da água, estando as mesmas a ser 

substituídas por pasto”. Em segundo lugar com 27% das referências surgiu o Vulcão dos Capelinhos que foi 

apontado como uma singularidade de paisagem e associado à história recente da ilha. O Monte da Guia 

encontra-se na terceira posição com 19% das referências sendo salientado o seu potencial por ser uma área 

protegida muito próxima da cidade e uma presença quotidiana para os seus moradores. Existiram ainda 

outros inquiridos que referiram o Varadouro, o Morro de Castelo Branco e a Baixa do Canal.  

     Quanto à questão sobre a utilidade da acção de erradicação de invasoras (e plantação de endémicas) 

efectuada pelos voluntários 98% referiram que a consideravam útil e 91% referiram que estariam dispostos a 

voltar a entrar numa acção deste género, para esta ou outra área protegida: 34% indivíduos referiram que 

estariam dispostos a concretizar uma acção deste género com uma periodicidade trimestral; 34% escolheram 

uma frequência mensal; 21% referiram uma periodicidade semestral; 7% uma periodicidade quinzenal e 4% 

semanal. Estes dados vão de encontro à informação proveniente de outros estudos onde se procederam a 

inquéritos relacionados com a percepção ambiental, neste arquipélago.
102

 Em inquéritos realizados à 

população do Concelho da Povoação, em São Miguel, a grande maioria dos inquiridos (80, 7%) mostrou-se 

interessada em participar em projectos de conservação da natureza ligados às áreas naturais do seu 

concelho, contra 13,3% que não se mostraram interessados em participar.
103

 

    A segunda questão exclusivamente aberta (questão 16) dava oportunidade ao inquirido de expressar 

opiniões ou sugestões sobre esta ou outras áreas protegidas da ilha. Esta questão era opcional e 22 
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 CARVALHO, M.C.P. - “Percepção ambiental da população do concelho da Povoação”. Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 
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Área Protegida Percentagem de inquiridos  que refere ter 

visitado a área protegida tendo praticado 

actividades de recreio 

Caldeira 91% 

Morro de Castelo Branco 61% 

Vulcão dos Capelinhos 100% 

Área Protegida do Cabeço do 

Fogo e Zona Central 
43% 

Área protegida da Costa do 

Varadouro 
62% 



343 

 

inquiridos optaram por responder. Sobre o Monte da Guia as sugestões incidiram essencialmente sobre a 

recuperação do património cultural, sendo referidas a recuperação da casa dos Dabney e das fortificações e 

muralhas existentes, a recuperação da casa dos cabos submarinos e a identificação das esculturas 

existentes na base do Monte da Guia. A necessidade de resolução dos conflitos decorrentes da presença de 

estruturas aeroportuárias e militares foi também mencionada. Assim, apesar de terem valorizado na questão 

5 essencialmente os elementos naturais, a preocupação dos inquiridos vai também a recuperação do 

património cultural presente. No que diz respeito a outras áreas protegidas a única referência foi quanto à 

necessidade de uma intervenção mais cuidada na Caldeira.  

     Em relação a sugestões mais gerais as opiniões foram muitas, mas focaram essencialmente quatro 

questões base: a necessidade de erradicar invasoras e preservar a vegetação endémica; a necessidade de 

acções de efectiva recuperação e gestão do património natural e cultural presente nas áreas protegidas; a 

vontade de proximidade do cidadão às suas áreas protegidas e de existência de uma maior comunicação 

entre as entidades envolvidas e o público; e o continuar de acções deste género desde que integradas numa 

estratégia coerente para cada uma das áreas protegidas.
104

 A maior parte destas opiniões vai no sentido de 

que as pessoas estão disponíveis para colaborar desde que esse trabalho seja efectivamente útil para a área 

protegida e esteja integrado num plano com uma abrangência temporal alargada, em que estas entendam o 

que vão fazer e que resultados as suas acções vão produzir. As intervenções isoladas têm frutos muito 

reduzidos e alguns inquiridos demonstraram ter consciência disso. Verifica-se que uma parte significativa dos 

voluntários tinha opiniões formadas sobre esta e outras áreas protegida da ilha do Faial. No que diz respeito 

ao modo como estes tomaram conhecimento das acções realizadas, 37% referiram que tinham tomado 

conhecimento a partir de cartazes, 32% através de panfletos distribuídos em casa, 51% responderam que 

tinham tomado conhecimento por amigos e 12% através de associações. Apenas 6% referiram os artigos de 

jornal e 4% os anúncios de rádio.  

      Considera-se que as duas acções de sensibilização ambiental organizadas tiveram uma adesão 

considerável, embora as pessoas tenham aderido mais facilmente à segunda, onde se publicitava a 

plantação de vegetação endémica, do que à primeira, exclusivamente de erradicação de invasoras. A 

primeira acção durou uma semana, que constatou ser um período de tempo demasiado longo para 

actividades deste tipo. No entanto, é importante que as acções abranjam tanto um período da semana como 

uma parte do fim-de-semana, para que tanto as escolas como pessoas que trabalham possam participar. A 

publicidade dos eventos é muito importante mas também é necessário fazer passar uma mensagem positiva 

das acções que se vão realizar e especialmente que essas acções não se vão encontrar isoladas no tempo: 

que o trabalho concretizado pelos voluntários tem continuidade temporal e consequências benéficas para as 

áreas protegidas em questão. Na primeira actividade surgiram principalmente escolas e grupos organizados 

mas também diversos estudantes isolados, pessoas que trabalham em outras profissões que não estão 

relacionadas com o ambiente e até residentes estrangeiros. Na segunda actividade para além dos grupos 

anteriores surgiram também diversas famílias com crianças. Todo o trabalho de campo foi gratificante mas a 

plantação de endémicas com crianças foi o culminar de um ciclo de sensibilização ambiental.  

    Os elementos do carácter da paisagem mais valorizados pela população inquirida foram elementos 

relacionados com a apreciação estética e com a dimensão natural da paisagem, no entanto a recuperação de 

elementos de valor cultural é também referenciada como importante para estes inquiridos. Nas três primeiras 

posições em termos dos elementos a que é atribuído valor para a imagem da paisagem desta área protegida 

foram considerados a vista panorâmica; a linha de costa e relação com o mar e a proximidade da baía e 

praia do Porto Pim. O primeiro e o terceiro relacionam-se com pontos-chave do carácter da paisagem 
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 A necessidade de uma melhor comunicação entre a administração e a população e um ponto já assinalado por outros estudos 
relativos à participação publica em áreas protegidas. FONSECA, C. ; CALADO, H.; PEREIRA DA SILVA, C.; GIL, A. - “New approaches 
to environment conservation and sustainability in small islands: the project SMARTPARKS. “Journal of Coastal Research” Special Issue 
64 (2011) p. 1970-1974. p.1972. 
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provenientes da abordagem paisagista e o segundo pode ser relacionado com dados provenientes da 

abordagem fenomenológica. Estes aspectos, valorizados pelos inquiridos, poderiam não ser tidos em conta 

se não se tivesse procedido à conjugação de metodologias proposta por esta investigação. 

     À vegetação natural foi dada uma elevada importância, tanto no que diz respeito ao seu valor para a 

imagem da paisagem como, acima de tudo, à percepção da ameaça que constitui a presença de vegetação 

invasora para o equilíbrio dos ecossistemas e da paisagem. A recuperação da vegetação endémica foi a 

acção de intervenção requerida por um maior número de inquiridos. A importância desta área protegida como 

local de observação panorâmica da paisagem é salientada por um número considerável de inquiridos, assim 

como a relação do lugar com a linha de costa, mar, baía e praia de Porto Pim.  

    Tal como no caso do ensaio exploratório, os resultados da acção de sensibilização ambiental e inquérito 

são aplicáveis à área protegida específica que constitui o caso de estudo à escala do lugar e não pretendem 

ser extrapoláveis às outras áreas protegidas, mesmo àquelas que se localizam no litoral das ilhas, uma vez 

que as condições em que o trabalho de campo foi executado são específicas desta área protegida. A 

proposta de uma estratégia de gestão para cada uma das áreas protegidas poderá integrar a apreensão do 

carácter da paisagem de cada uma das áreas protegidas à escala do lugar, podendo para esse efeito ter-se 

por base a apreensão do carácter da paisagem à escala do arquipélago concretizada no capítulo 5.  

     No entanto, a partir da aplicação da metodologia relativa à apreensão do carácter da paisagem e do 

consequente trabalho de campo concretizado é possível concluir a importância da pesquisa de acções de 

intervenção e gestão adaptadas a cada área protegida, que incluam a recuperação da paisagem nos casos 

em que esta se justifique. Esta recuperação de paisagem poderá ser concretizada através da plantação de 

vegetação endémica e nativa, associada à recuperação de condições ambientais específicas e ao 

reequilíbrio da paisagem. É também possível concluir a importância da sensibilização ambiental para a 

participação pública em acções de conservação e gestão da paisagem. O trabalho voluntário na erradicação 

de vegetação invasora e na plantação de vegetação endémica pode ser um valioso contributo para a gestão 

de áreas protegidas desde que integrado em estratégias de gestão que sejam apoiadas pela população. A 

concretização de inquéritos à população interessada pode fornecer um precioso contributo para a apreensão 

do carácter da paisagem, por meio da compreensão do valor atribuído aos diversos elementos de paisagem 

presentes. Pode também contribuir para a gestão das suas áreas protegidas, já que permite entender as 

acções de intervenção requeridas e aceites pela população. A elaboração de estratégias de gestão em áreas 

protegidas deverá ter em conta os interesses da população,
105

 e a criatividade que é necessária para 

continuamente responder às situações que vão surgindo no próprio processo de protecção, gestão e 

ordenamento das suas paisagens.
106
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8. Conclusões  

     O conceito de carácter da paisagem é relevante para a apreensão das características identitárias e da 

singularidade das paisagens. Esta tese e a investigação que a envolveu tiveram como objectivo demonstrar a 

operacionalidade deste conceito, assim como a sua abrangência e utilidade na definição de estratégias para 

a protecção e gestão de paisagens, nomeadamente em áreas protegidas. A apreensão do carácter da 

paisagem do arquipélago dos Açores foi concretizada por meio de uma metodologia própria proposta no 

âmbito desta investigação. Esta metodologia é constituída por uma síntese holística que integra dados 

provenientes de abordagens do tipo paramétrico, paisagista e fenomenológico. Como resultado da sua 

aplicação é possível obter um conjunto de pontos-chave e propriedades fundamentais, a partir do qual se 

pode caracterizar a paisagem do arquipélago no que concerne à sua identidade e singularidade. A presença 

dos diversos pontos-chave e propriedades fundamentais nas paisagens pode ser verificada nas diversas 

escalas de trabalho testadas. A sua aplicação às áreas protegidas, e particularmente ao caso de estudo à 

escala do lugar, permitiu a validação e confirmação da operacionalidade do conceito. 

     No âmbito desta investigação o carácter de uma paisagem é aquilo que a torna única e irrepetível, é o 

conjunto coerente de pontos-chave e propriedades fundamentais que contribuem para a sua singularidade e 

que lhe conferem uma ambiência própria, que apesar de dinâmica é intemporal. Esses pontos-chave são 

marcas identitárias paisagem mas dependem também do observador e da relação que este estabelece com 

a mesma. As propriedades fundamentais são entendidas como propriedades gerais da paisagem, 

transversais e aplicáveis a toda a paisagem. O carácter da paisagem advém das suas características 

naturais e culturais, mas também do uso humano, a população do lugar também faz parte do carácter da 

paisagem e influencia-o por meio dos usos e da imagem que tem dela, dos significados simbólicos e das 

experiências sensoriais e emocionais que lhe são atribuídas. Existem alguns atributos que surgem 

frequentemente associados ao carácter da paisagem, os mais comuns são: identidade, singularidade, 

diversidade, equilíbrio, unidade e coerência. Estes são atributos de uma paisagem em que o seu carácter se 

encontra expresso de forma a que esta revele todo o seu potencial. 

     O conceito de carácter da paisagem adoptado no âmbito desta investigação sofreu uma evolução ao 

longo do processo de investigação, em resultado da sua aplicação concreta ao caso de estudo. Se no início 

da presente investigação o carácter de uma paisagem foi definido como o conjunto coerente de elementos 

físicos e propriedades fundamentais que contribuem para a sua singularidade e que lhe conferem uma 

ambiência própria, a aplicação da metodologia proposta permitiu distinguir outros aspectos importantes que 

caracterizam a paisagem e que não podem ser abrangidos pela denominação de elementos físicos ou 

propriedades fundamentais. Denominaram-se estes aspectos de pontos-chave do carácter da paisagem. Os 

pontos-chave integram os elementos físicos da paisagem mas também outro tipo de atributos que não 

podem ser categorizados como elementos com uma presença física concreta, nem como propriedades 

fundamentais. Assim, os pontos-chave são constituídos pelo conjunto de elementos físicos da paisagem mas 

também pela ocorrência de determinados processos que se desenvolvem na paisagem, como os distúrbios 

ou a erosão ou os próprios processos ecológicos. Os pontos-chave integram também o homem como 

interveniente e observador da paisagem, assim como as suas percepções mais habituais. Os pontos-chave 

podem ou não ocorrer em cada uma das sub-unidades da paisagem que se possam posteriormente analisar 

(mas quando ocorrem contribuem sempre para o seu carácter), enquanto as propriedades fundamentais se 

encontram sempre presentes.  

    O carácter da paisagem surge na Convenção Europeia da Paisagem como um atributo da mesma, que 

resulta da interacção de factores naturais e/ou humanos e que é aprendido por um conjunto vasto de 

indivíduos que com ela se relacionam. A Convenção Europeia da Paisagem distingue-se das anteriores 
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cartas e convenções internacionais por se referir à paisagem como um todo, incidindo sobre todos os tipos 

de paisagem e não apenas sobre as de reconhecido valor patrimonial. O carácter da paisagem é encarado 

como um atributo de qualquer tipo de paisagem, podendo no entanto ocorrer com um maior um menor grau 

de identidade, coerência ou diversidade. Para a sua preservação é essencial o envolvimento da população 

que aí vive, que deverá ser trabalhado gradualmente, de modo a que se desenvolva uma determinada 

sensibilidade e afecto pela paisagem, que tenderá a transformar-se em vontade de acção - protecção, gestão 

ou ordenamento da paisagem, conforme as situações. A metodologia proposta, por integrar dados 

provenientes de uma abordagem fenomenológica - que incluem dados provenientes da perspectiva pessoal 

da autora, da percepção de escritores e dos inquéritos à população - pode permitir um melhor entendimento 

do modo como as pessoas vivem a sua relação com a paisagem e com as áreas protegidas, cumprindo-se 

deste modo objectivos preconizados pela Convenção Europeia da Paisagem.  

     A reflexão concretizada sobre o carácter da paisagem conduziu a uma evolução do conceito empregue ao 

longo da investigação decorrente da sua aplicação prática. A metodologia proposta e aplicada no âmbito 

desta investigação para a apreensão do carácter da paisagem permite evidenciar a utilidade deste conceito e 

torná-lo operativo. A conjugação de abordagens do tipo paramétrico, paisagista e fenomenológico possibilita 

a apreensão de pontos-chave da paisagem provenientes de diversas fontes, pelo que é possível uma 

articulação de dados provenientes de metodologias tão diversificadas como a paramétrica e a 

fenomenológica. O conceito torna-se deste modo integrador e abrangente, importante para um entendimento 

global da paisagem. A aplicação a áreas protegidas, a diversas escalas de intervenção, demonstra as suas 

possibilidades de utilização prática e pode contribuir para uma melhor compreensão das paisagens à escala 

da ilha e do lugar. A aplicação do conceito de carácter da paisagem a áreas protegidas à escala do lugar 

pode também permitir uma tomada de decisão mais consciente sobre o modo adequado para a sua 

protecção e gestão, numa óptica de desenvolvimento sustentado.  

    A metodologia proposta pode ser aplicada a outras paisagens no sentido de se apreender o seu carácter. 

Apesar deste tema poder ser estudado a uma escala mais abrangente, como a de um arquipélago ou de uma 

ilha, a sua efectiva aplicação a acções de protecção e gestão de paisagens deverá também ter sempre em 

conta a escala do lugar, uma vez que é à escala do lugar que as questões de descaracterização de 

paisagem se podem colocar mas também que as soluções se encontram. As acções de intervenção em 

áreas protegidas concretas, quando apoiadas por investigações que permitam compreender os pontos-chave 

da paisagem que necessitam de reequilíbrio, e se entendidas e apoiadas pela população poderão ser 

efectivas no sentido de contribuir para uma gestão mais eficaz das mesmas. 

     As conclusões a que esta tese permitiu chegar apresentam-se organizadas de acordo com os temas 

teóricos e de aplicação prática em que se organiza esta dissertação, nomeadamente:  

 Resultados relativos à relevância do conceito de carácter da paisagem e à proposta metodológica para a 

sua apreensão, ou seja, à abordagem teórica; 

 Resultados da aplicação da metodologia proposta na apreensão do carácter da paisagem dos Açores; 

 Resultados da aplicação do conceito de carácter da paisagem à gestão das áreas protegidas açorianas; 

 Resultados da aplicação do conceito de carácter da paisagem ao caso de estudo à escala do lugar, 

apontando-se estratégias para a gestão desta área protegida concreta.  

 

8.1. Resultados relativos à relevância do conceito de carácter da paisagem e à 

proposta metodológica para a sua apreensão 

 

     A investigação sobre o conceito de carácter da paisagem foi iniciada com uma revisão bibliográfica sobre 

o conceito de paisagem e incluiu aspectos relacionados com os conceitos de lugar e de espírito do lugar 
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(genius loci), que informam e se relacionam com o primeiro, aspectos que integram o capítulo 1. O conceito 

de carácter de uma paisagem com que se iniciou esta tese foi definido como o conjunto coerente de 

elementos físicos e propriedades fundamentais que contribuem para a sua singularidade e que lhe conferem 

uma ambiência própria. No entanto, a experiencia da aplicação da metodologia ao caso de estudo do 

arquipélago permitiu entender que existem determinados aspectos do carácter da paisagem que não se 

encaixam nem numa nem noutra categoria, por não se constituírem nem como elementos físicos nem como 

propriedades fixas. Assim, propõe-se a denominação de pontos-chave do carácter da paisagem para o 

conjunto de aspectos que fazem parte do carácter da paisagem mas que não são identificáveis como 

propriedades fixas desta. Os pontos-chave incluem elementos físicos da paisagem mas também a ocorrência 

de determinados processos e o próprio homem. Podem ou não estar presentes em cada paisagem concreta 

mas quando estão são reveladores do seu carácter. Os pontos-chave do carácter da paisagem inter-

relacionam-se uns com os outros e a sua conjugação permite entender a singularidade de cada paisagem.  

     O carácter da paisagem, tal como é entendido nesta investigação, é um instrumento de apresentação das 

características fundamentais de uma paisagem, que a distingue de outras com que possam ter familiaridade. 

Esta é uma metodologia qualitativa que pretende trazer à compreensão aquilo que caracteriza uma paisagem 

mas sem pretender fazer a avaliação dos pontos-chave que a caracterizam. Apresentam-se em iguais 

circunstâncias as características que podem constitui-se como ameaças à integridade da paisagem e 

aquelas que podem promover o seu valor. Ao incluir todos os pontos-chave num único sistema holístico - tal 

como se encontra na figura 33 (pg. 226) - está-se a dar expressão tanto aos elementos mais apelativos da 

paisagem como às suas condicionantes e possibilita-se uma posterior avaliação da paisagem concretizada 

em função de objectivos específicos.
1
  As propriedades fundamentais distinguem-se dos pontos-chave pelo 

facto de as primeiras se constituírem como aspectos transversais a todas as paisagens enquanto os 

segundos podem ou não encontrar-se expressos em cada paisagem específica. As propriedades 

fundamentais são provenientes das abordagens paramétrica, paisagista e fenomenológica e da própria 

abordagem holística e surgem independentemente de cada uma das hipotéticas conjugações de pontos-

chave. As propriedades fundamentais constituem-se como uma matriz ou pano de fundo que agrega os 

diversos pontos-chave, conferindo coerência e estabilidade ao carácter da paisagem. 

    A apreensão do carácter da paisagem pretende proporcionar o reconhecimento simultâneo de aspectos da 

paisagem que, à partida, poderiam ser considerados elementos que potenciam o carácter da paisagem mas 

também de aspectos que podem ser considerados fragilidades da paisagem ou ameaças ao seu carácter. 

Reconhecendo de igual modo os aspectos que podem ser valorizados positivamente como os que são 

considerados negativos poderá ser mais fácil o estabelecimento de estratégias de intervenção que visem o 

reequilíbrio da paisagem nos casos em que tal se justifique. Por outro lado, é muitas vezes na “sinfonia” das 

condicionantes que se encontra o carácter de uma paisagem, pelo que o reconhecimento destas 

condicionantes é também o reconhecimento do seu carácter. Salvaguarda-se deste modo o potencial de 

evolução da paisagem, uma vez que pontos-chave que actualmente podem ser considerados ameaças ao 

carácter da paisagem no futuro poderão vir a ser considerados valores de paisagem. Um exemplo poderá ser 

a presença de uma determinada espécie de vegetação exótica invasora para a qual se descobre 

posteriormente um potencial de utilização humana elevado. 

     O conceito de carácter da paisagem é importante porque se relaciona com a apreensão da identidade e 

singularidade de paisagens concretas. A metodologia proposta distingue-se de outras metodologias holísticas 

                                                      
1
 Uma concretização possível relativa ao arquipélago dos Açores é que um dos pontos-chave do carácter da paisagem dos Açores é o 

domínio das pastagens como uso do solo enquanto outro é a presença de vegetação natural endémica. Embora se saiba que na 
actualidade ambos os pontos-chave coexistam e são conflituantes, a sua apreensão em iguais circunstâncias poderá conduzir à 
concretização de soluções criativas como por exemplo a extensificação de pastagens para criação de prados naturais, benéficos à 
vegetação natural endémica, em locais específicos. 
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usadas em arquitectura paisagista por se encontrar relacionada com paisagens concretas e não com 

tipologias de paisagem, e diferencia-se da determinação de unidades de paisagem por poder ser 

generalizável, enquanto as unidades de paisagem se encontram relacionadas com a corologia. Diferencia-se 

também de metodologias que conduzem à determinação de aptidões e condicionalismos por nela não se 

proceder a uma avaliação no sentido da concretização de uma ou várias possibilidades de propostas, mas 

sim à apreensão de um conjunto de características definidoras que podem posteriormente ser usadas em 

processos de avaliação, a diversas escalas.  

     Os pontos-chave, depois de apreendidos, podem ser aplicados a diferentes escalas e sub-unidades da 

mesma paisagem. Nesse sentido é uma metodologia onde se procede a uma abstracção, mas também 

permite o surgimento de novas soluções criativas. Distingue-se também por permitir a conciliação de um 

conjunto abrangente de dados de características muito diferentes, obtidos pelas abordagens paramétrica, 

paisagista, fenomenológica e holística. Por incluir tanto a paisagem como o homem - como interveniente e 

observador - esta metodologia acentua o carácter integrador do conceito. Tornando operativo o conceito de 

carácter da paisagem estabelece-se um conjunto de directrizes que são um ponto de referência e que nos 

permitem compreender se determinado lugar está a expressar todo o seu potencial de paisagem e - caso não 

o esteja - o que se poderia fazer para que o expresse. O objectivo é que a partir da identificação dos pontos-

chave se possa planear e gerir de modo mais eficiente a paisagem, contribuindo para o seu equilíbrio. 

    A posição metodológica adoptada na presente investigação foi definida após uma pesquisa relativa a 

metodologias para a apreensão do carácter da paisagem que incluíram o estudo de abordagens 

paramétricas, paisagistas, fenomenológicas, holísticas e a utilização de casos de estudo. Pesquisou-se 

também o modo como a ecologia e a geografia apreendem o objecto-paisagem. A metodologia proposta 

considera o “state of the art” em arquitectura paisagista e as recomendações de convenções internacionais 

como a Convenção Europeia da Paisagem e inclui dados provenientes das abordagens paramétrica, 

paisagista e fenomenológica, mas possui uma componente holística própria que provém da integração dos 

dados das anteriores e da sua reunião num todo coerente que é mais do que a soma das suas partes. As 

vantagens atribuídas a esta posição metodológica são a sua abrangência, transversalidade e 

operacionalidade. 

    Assim, após a análise e diagnóstico da paisagem recorrendo às metodologias paramétrica, paisagista e 

fenomenológica procede-se a sínteses parcelares quanto à informação relevante para a apreensão do 

carácter da paisagem proveniente de cada uma delas. De cada uma destas sínteses provém pontos-chave 

que são articulados numa proposta de definição do carácter da paisagem, em conjunto com as suas 

propriedades fundamentais. A operacionalidade resulta do facto de, uma vez que identificado o carácter da 

paisagem este poderá ser usado no interior dessa paisagem a outras escalas. No presente caso de estudo a 

apreensão do carácter da paisagem foi concretizada à escala do arquipélago, mas tendo em conta a escala 

de cada ilha. A sua aplicação prática foi concretizada às áreas protegidas de cada ilha e a uma área 

protegida à escala do lugar, a Paisagem Protegida do Monte da Guia na ilha do Faial. Considera-se que esta 

metodologia é útil para apreender o carácter da paisagem à grande escala e que essa informação pode ser 

utilizada para a gestão da paisagem e comunicação com os diversos actores intervenientes na paisagem - 

técnicos e população - mas que não deve fazer esquecer a escala do lugar. Pretende-se com esta 

metodologia tornar o conceito de carácter da paisagem directo e conciso, facilmente apreensível tanto pelos 

técnicos como pelo público em geral e, simultaneamente, aberto para incluir um conjunto abrangente de 

percepções da paisagem.  

     A abordagem paramétrica - que inclui um estudo aprofundado das componentes telúrica, climática, biótica 

e antrópica - permite fornecer os dados de base a partir dos quais se constrói a primeira ideia do carácter da 

paisagem. Constitui uma base de trabalho e de relacionamento com as outras disciplinas científicas que 
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elaboram sobre aspectos da paisagem e cujo contributo é de fundamental importância para a apreensão do 

carácter da paisagem. A abordagem paisagista, por outro lado, permite acrescentar dados relacionados com 

a escala da ilha e integrar os dados provenientes da abordagem paramétrica de um modo criativo e 

conducente à leitura de uma estrutura de paisagem que se repercute no seu zonamento corológico - sob a 

forma de unidades de paisagem e elementos singulares. Contribui com aspectos relacionados com a forma 

da paisagem, relacionando-a com morfologia de cada ilha, com os usos do solo e com elementos concretos 

da sua paisagem. A identificação de unidades de paisagem e elementos singulares é a base da apreensão 

da paisagem por meio desta última metodologia, no âmbito desta investigação. Por ser uma metodologia 

mais integradora que a paramétrica permite um pré-diagnóstico, onde se abordam as dimensões natural e 

cultural da paisagem e a sua dinâmica. No entanto, apesar de se permitirem a frequentes transposições de 

escala, constituindo-se deste modo também como instrumentos transversais, as unidades de paisagem e 

elementos singulares continuam profundamente ligadas a aspectos da corologia de cada lugar e não 

consideram a abstracção e operacionalidade que o conceito de carácter da paisagem pode abarcar.  

    A abordagem fenomenológica contribui para este estudo com aspectos relacionados com diferentes 

percepções de um mesmo lugar. Esta abordagem permite a inclusão da perspectiva pessoal da investigadora 

enquanto observadora que experiencia os lugares por meio da linguagem natural. É, deste modo, possível 

aceder a uma camada de informação importante sobre os lugares que de outro modo não estaria disponível 

uma vez que é habitualmente desvalorizada. A percepção de escritores, que é referenciada por diversos 

autores, revela-se uma mais-valia efectiva em estudos deste tipo. Foi também estudada a percepção da 

população tendo-se recorrido a inquéritos. Existem dados provenientes de inquéritos à população em dois 

momentos da investigação, o primeiro quando se estuda o açoriano e a sua relação com a paisagem (ver 

4.3.2) e o segundo quando se inquire os voluntários participantes em acções se sensibilização ambiental 

sobre o valor que estes atribuem a diversos elementos da paisagem de uma área protegida determinada (ver 

7.8.1). No capítulo 5 concretiza-se a abordagem holística por meio da integração dos dados provenientes das 

metodologias anteriores, tal como já foi explicitado. 

     A aproximação ao conceito de carácter da paisagem formulada pode ser usada para se proceder a uma 

posterior avaliação da paisagem do arquipélago, no que diz respeito ao seu valor natural, cultural e sensorial. 

Desta avaliação resultam a identificação de ameaças ao carácter da paisagem que se expressam nos 

desequilíbrios presentes; e a identificação de potencialidades dessa mesma paisagem, que se expressam no 

equilíbrio dinâmico da mesma. Assim, o carácter de uma paisagem não é uma condição fixa: apesar de 

possuir propriedades fundamentais e incluir pontos-chave que o definem e lhe conferem estabilidade pode 

também transformar-se, por vezes muito rapidamente. É então, necessário encarar as propostas 

concretizadas no âmbito desta investigação de um modo dinâmico e ter em conta a subjectividade inerente a 

estudos deste género. Isto não significa que o genius loci deverá mudar, ou mesmo perder-se. Proteger e 

gerir o carácter de uma paisagem significa concretizar o sentido do lugar, num contexto histórico sempre 

novo, “pode-se assim dizer que a história de um lugar se deverá auto-realizar.”
2
 O conceito de carácter da 

paisagem pode contribuir para essa visão dinâmica da paisagem, uma vez que com ele não se pretende 

proceder a uma avaliação prévia dualística da paisagem - em termos do que beneficia ou prejudica a 

paisagem - mas sim a uma caracterização dos aspectos mais impressivos dessa paisagem, sejam eles 

ameaças ao carácter da paisagem ou potencialidades da mesma. Por permitir olhar para todos os aspectos 

da paisagem sem pré-concepções este conceito permite introduzir um dinamismo próprio ao processo de 

gestão da paisagem que é o de contribuir para a resolução das questões que surjam à medida que estas são 

identificadas, à escala de cada lugar. Permite ainda o abandonar de soluções combativas e restritivas em 

relação aos condicionalismos de cada paisagem (como por exemplo a presença de vegetação invasora) 

                                                      
2
 SCHULZ, Christian Norberg - “Genius loci : Paysage, ambiance, architecture”. Bruxelles : Pierre Mardaga éditeur, 1981. p.18. 
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encarando cada ponto-chave de igual modo, como uma ameaça ou como uma potencialidade, à medida que 

as soluções criativas vão surgindo. 

 

 

8.2. Resultados da aplicação da metodologia proposta à apreensão do carácter da 

paisagem dos Açores  

 

     A aplicação da metodologia proposta à apreensão do carácter da paisagem dos Açores permitiu pôr em 

evidência um conjunto de elementos físicos, atributos e processos a que se convencionou denominar pontos-

chave do carácter da paisagem, que se encontram expressos na figura 33 do capítulo 5. Permitiu também 

reconhecer um conjunto de propriedades fundamentais da paisagem açoriana, que são propriedades gerais, 

aplicáveis a toda a paisagem. Os pontos-chave relacionam-se com aspectos provenientes das abordagens 

paramétrica (capítulo 2), paisagista (capítulo 3),fenomenológica (capítulo 4) e holística (capítulo 5). A 

selecção de determinados elementos físicos, atributos e processos para pontos-chave implicou uma 

avaliação prévia e esta foi concretizada em função da persistência com que os referidos aspectos da 

paisagem se revelaram ao longo de toda a investigação. A utilização simultânea de diversas metodologias de 

abordagem a um mesmo objecto de estudo permitiu o cruzamento de informação e a validação dos pontos-

chave por uma ou mais metodologias. No entanto, como existem pontos-chave que são provenientes apenas 

de uma das abordagens e outros que se expressam mais frequentemente por meio de uma das metodologias 

optou-se por referenciar na figura 33 a qual das metodologias cada ponto-chave se encontra mais 

comummente associado. Esta opção permite também entender, na utilização do conceito proposto a casos 

de estudo à escala do lugar, que tipo de abordagem poderá ser mais eficaz numa análise mais minuciosa da 

paisagem em função de objectivos específicos.  

    No entanto, a importância da aplicação da metodologia proposta não residiu apenas nos resultados 

alcançados, em termos de determinação do carácter da paisagem do arquipélago, mas também no próprio 

processo, que permitiu o aprofundamento do conhecimento por diversas vias de investigação, e do qual 

resulta um melhor entendimento da paisagem. Assim, pode referir-se que nos Açores a geologia e a 

geomorfologia são a base do carácter da paisagem, devido aos processos tectónicos, vulcânicos e sísmicos 

mais ou menos longínquos e aos processos erosivos que continuamente a afectam. A localização isolada no 

meio do Atlântico e os fenómenos climáticos ditam os aspectos principais do clima que são mais ou menos 

constantes para todas as ilhas mas é mais uma vez a geomorfologia que permite distinguir as condições 

climáticas locais de cada ilha ou lugar. A vegetação natural também se encontra condicionada à 

geomorfologia, uma vez que só em condições de declive ou exposição muito adversas à agricultura ela se 

manteve, para além das áreas protegidas.  

    Existe uma relação evidente e estreita entre a geologia e a geomorfologia, os usos do solo e a paisagem, 

sendo que a geologia e a geomorfologia condicionam fortemente o clima local destas ilhas, e que as 

componentes telúricas (e as climáticas delas decorrentes) são fundamentais para o estabelecimento da 

vegetação natural, da fauna e das comunidades humanas. Os distúrbios climáticos como as grandes 

tempestades dão origem a processos erosivos nas zonas mais altas das ilhas, que permitem a abertura de 

clareiras fundamentais para a regeneração de comunidades vegetais naturais. Estas comunidades 

endémicas e nativas retêm a água nas zonas mais elevadas das ilhas e por isso desempenham um 

importante papel na regulação de processos erosivos nas zonas mais baixas, onde a maior parte da 

população vive. Este é um exemplo da importância de pontos-chave do carácter da paisagem que à partida 

poderiam ser considerados condicionantes para o todo que é a paisagem - os distúrbios - e da importância 

da auto-regulação dos processos naturais. Como tal, é importante que esses processos sejam tidos em conta 
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numa concepção de carácter da paisagem. A biodiversidade das diversas ilhas é, actualmente, em grande 

parte decorrente da acção humana, quer por meio da preservação da vegetação natural endémica, 

geralmente em áreas protegidas, quer pela introdução mais ou menos acidental de novas espécies de flora e 

fauna. Os usos do solo e especialmente a agricultura são - a par da geomorfologia - os principais factores da 

dinâmica da paisagem actual. 

    A agricultura é a actividade económica com maior visibilidade na paisagem, sendo que os diversos ciclos 

de exportações agrícolas ditaram, ao longo da história, as diversas tipologias de paisagem, a sua 

compartimentação, as espécies de vegetação presentes e as cores e texturas associadas. Os aspectos mais 

relevantes da transformação recente da paisagem são diversificados. A Política Agrícola Comum, a 

prevalência das pastagens e das matas de produção, o desinvestimento na agricultura de subsistência, a 

emigração e consequente diminuição de mão-de-obra são alguns aspectos que conduziram à transformação 

da paisagem, em que actualmente impera a agro-pecuária e a produção florestal intensiva. A agro-pecuária 

se concretizada de modo intensivo conduz a desequilíbrios nos processos naturais com impactos negativos 

tanto para a paisagem como para o homem. No entanto, se praticada de modo extensivo pode até ser um 

meio muito eficaz de controlo da progressão das espécies invasoras para áreas de vegetação natural 

pristina. Este é um exemplo de como o homem pode introduzir desequilíbrios nos processos naturais por 

meio de acções de intensidade descontrolada ou, por outro lado, contribuir para o equilíbrio da paisagem 

através do equilíbrio da intensidade das suas acções. 

     Um outro importante aspecto do carácter da paisagem açoriana é a sua componente cultural. Existem 

muitas marcas da cultura actual e de gerações anteriores na paisagem dos Açores que têm um apreciável 

valor patrimonial mas que não são alvo de protecção. Para além da paisagem da cultura da vinha do Pico - 

amplamente reconhecida - existem outras paisagens de vinha, de laranja, armações particulares de terreno, 

elementos da arquitectura de produção tradicional e da arquitectura religiosa de valor patrimonial, 

considerados pontos-chave do carácter da paisagem. Todos estes elementos em conjunto com as sebes, 

muros de pedra seca, linhas de água e mosaicos de usos do solo tradicionais formam uma estrutura de 

paisagem que, apesar da hegemonia das pastagens dos últimos anos, ainda prevalece no território e que 

urge observar atentamente. Uma paisagem o mais possível auto-suficiente em termos agrícolas e equilibrada 

em termos de desenvolvimento económico e turístico é o melhor garante de uma paisagem equilibrada em 

termos visuais e mesmo ecológicos. Uma aposta na agricultura biológica de qualidade e adaptada aos tipos 

específicos de condições edafo-climáticas de cada lugar e ilha, direccionada para consumo próprio e 

exportação, poderá ter condições para funcionar nesta paisagem, devido aos recursos disponíveis 

identificados ao longo da investigação. Uma maior aplicação das medidas agro-ambientais poderia também 

contribuir para reverter a preponderância das pastagens em termos de usos do solo. A paisagem é o suporte 

da agricultura mas também do turismo. A aposta do turismo de natureza em conjugação com as opções mais 

tradicionais é importante para abarcar todos os perfis de potenciais turistas e fidelizá-los, conciliando a 

preservação da paisagem com a divulgação dos valores naturais, culturais e sensoriais presentes. 

    As dimensões natural e cultural da paisagem são ambas importantes na paisagem do arquipélago. A 

dimensão natural da paisagem expressa-se pelas componentes telúricas, climáticas e bióticas da paisagem e 

tem repercussões tanto na paisagem das ilhas, tal como foi estudada a partir da abordagem paisagista, como 

na sua percepção, proveniente da abordagem fenomenológica. A dimensão cultural da paisagem advém do 

relacionamento do homem com a componente natural e encontra-se principalmente nas componentes 

antrópicas e nas abordagens paisagista e fenomenológica. No que diz respeito à dimensão cultural da 

paisagem podem distinguir-se pontos-chave do carácter da paisagem de elevado valor patrimonial - como é o 

caso da presença de sebes e muros, jardins ou matas de recreio, por exemplo - de outros cuja presença não 

tem esse valor mas que necessitam de ser geridos, como os usos do solo actuais ou determinadas áreas de 
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aglomerados urbanos em expansão. Assim, a gestão da componente cultural da paisagem, sendo ela 

protegida ou não, é de essencial importância para a preservação de todos os valores presentes, sejam eles 

naturais, culturais ou sensoriais. 

    Da dimensão natural da paisagem fazem parte aspectos relacionados com a vegetação natural e 

comunidades endémicas e nativas associadas, cuja importância e raridade é reconhecida internacionalmente 

e que contribuem de forma muito marcada para o carácter da paisagem do arquipélago. De facto, algumas 

espécies de flora e fauna endémicas e nativas, cuja capacidade de dispersão e de adaptação às condições 

do arquipélago permitiu vencer o isolamento geográfico em que estas ilhas se encontram, são 

representativas de formas de vida reliquial ou bem adaptadas às condições insulares específicas dos Açores. 

No entanto, os locais onde estas comunidades de elevado valor natural se encontram são actualmente 

bastante restritos devido à intervenção humana na maior parte da área das ilhas, ocorrendo actualmente 

especialmente nas áreas protegidas. Em termos de valor natural é também possível referir a importância das 

zonas costeiras, pelos ecossistemas e espécies que albergam, e das zonas húmidas como as turfeiras e 

zonas encharcadas que surgem nas zonas mais altas das ilhas. As áreas protegidas são, então, de especial 

importância para a conservação e gestão dos valores naturais destas ilhas e para a conservação do carácter 

da sua paisagem. 

     O valor sensorial de uma paisagem está relacionado com a percepção que cada indivíduo tem desta, com 

a relação emocional com o lugar e com o nível de conhecimento intelectual sobre a realidade concreta 

observada. É, portanto, um aspecto pessoal que se encontra associado à relação estabelecida entre o 

indivíduo e o seu meio. A sua subjectividade não lhe confere, no entanto, menor valor no que ao carácter da 

paisagem diz respeito. É do consenso entre diversas subjectividades, ou seja, na intersubjectividade que 

residem os aspectos que é possível - até certo ponto - “fixar” sobre a percepção do carácter da paisagem dos 

Açores. Estes aspectos podem também ser expressos pelos pontos-chave relacionados com a abordagem 

fenomenológica e que têm em conta a importância da relação entre as ilhas e os limites destas como espaço 

de fronteira, mas também a variabilidade de condições atmosféricas que caracterizam este arquipélago, por 

exemplo.  

   A apreensão do carácter da paisagem à escala do arquipélago por meio da metodologia proposta permite 

entender aspectos da paisagem que de outro modo não seriam apreendidos, através de uma metodologia 

paramétrica, paisagista, fenomenológica ou mesmo holística mais instituídas. Estes aspectos podem ser 

bastante concretos - como a importância da floresta laurissilva ou das espécies arbóreas endémicas e 

nativas estruturantes dos ecossistemas por exemplo - como também mais subjectivos, como a importância 

da variabilidade das condições atmosféricas e o seu efeito na paisagem. Em relação às propriedades 

fundamentais pode referir-se a localização e juventude do arquipélago; a importância das características 

climáticas globais para a paisagem das ilhas; a singularidade de cada ilha que complementa a unidade que 

se observa no conjunto do arquipélago (conferida especialmente pelos elementos climáticos e usos do solo); 

a importância do relacionamento entre as diversas ilhas; e a grande capacidade de adaptação à mudança, 

tanto por parte da paisagem como da população. 

 

8.3. Resultados da aplicação do conceito de carácter da paisagem à gestão das 

áreas protegidas açorianas 

 

     A metodologia proposta para a apreensão do carácter da paisagem e para a sua identificação à escala do 

arquipélago permite uma visão abrangente e unificada do conjunto das áreas protegidas existentes, podendo 

contribuir para facilitar a identificação dos valores naturais, culturais e sensoriais presentes, assim como as 

ameaças e potencialidades da paisagem presentes nas áreas protegidas. Após a identificação do carácter da 
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paisagem procedeu-se à aplicação do esquema proposto na figura 33 à análise dos objectivos de gestão 

preconizados para cada uma das áreas protegidas do arquipélago e para as diversas tipologias de áreas 

protegidas estudadas no capítulo 6. Esta aplicação permitiu por um lado, verificar a operacionalidade do 

conceito, e por outro, aprofundar o conhecimento relativo aos espaços classificados. Permitiu também 

efectuar um conjunto de generalizações proporcionando uma perspectiva unificada das diversas tipologias de 

áreas protegidas e dos valores presentes em cada uma delas. Procedeu-se ainda à associação de cada uma 

das tipologias de áreas protegidas às acções de intervenção preconizadas pela Convenção Europeia da 

Paisagem - protecção, gestão e ordenamento da paisagem - em função dos objectivos de gestão 

considerados no âmbito dos Parques Naturais de Ilha (PNI). Em relação às Reservas Naturais encontram-se 

apenas associadas acções que permitem a protecção da sua paisagem. As Áreas Protegidas para a Gestão 

de Habitats e Espécies, as Áreas Protegidas para a Gestão de Recursos e os Monumentos Naturais admitem 

acções que se inserem nas definições de protecção e de gestão da paisagem, segundo a referida 

convenção. As Áreas de Paisagem Protegida são as únicas que, para além da protecção e gestão da 

paisagem admitem o seu ordenamento, segundo os objectivos de gestão preconizados pelos PNI e a 

definição de ordenamento da paisagem proveniente da referida convenção. 

    A dimensão natural da paisagem encontra-se patente nos objectivos de gestão da maior parte dos 

espaços classificados, espacialmente no que diz respeito às componentes bióticas da paisagem mas 

também às componentes telúricas. É frequente, quando se analisam as áreas protegidas existentes, a 

identificação de pontos-chave do carácter da paisagem relacionados com as componentes bióticas como a 

ocorrência de floresta laurissilva; de turfeiras; de espécies arbóreas estruturantes dos ecossistemas; de 

espécies de vegetação de estratégia primária associadas à linha de costa ou ao interior da ilha; de fauna 

endémica, vertebrada e invertebrada; e de aves endémicas, nativas, nidificantes e migradoras. Alguns 

pontos-chave associados às componentes telúricas referem-se à presença de formas geomorfológicas 

particulares, produtos vulcânicos e manifestações de vulcanismo secundário.  

     A dimensão cultural da paisagem não se encontra tão patente nos objectivos de gestão das áreas 

protegidas, apenas se encontra evidente em algumas áreas de paisagem protegida. Apenas a vinha e alguns 

aglomerados urbanos particulares (como é o caso das Fajãs do Norte, na ilha de São Jorge) ou algumas 

composições de paisagem de grande escala (presentes nas Furnas e Sete Cidades, em São Miguel) são 

alvo de protecção específica. Existem, no entanto, elementos e paisagens de elevado valor cultural que 

justificariam a sua inclusão na rede de áreas protegidas. A título de exemplo referem-se as ilhas de Santa 

Maria e a Graciosa, aquelas em que a percentagem de área terrestre protegida é menor e onde persistem 

formas tradicionais agrícolas de elevado valor cultural, tanto no que diz respeito ao uso do solo como quanto 

à arquitectura de produção tradicional, no primeiro caso associada à paisagem agrícola do interior da ilha e 

no segundo caso associada à paisagem agrícola do interior da ilha, à arquitectura da água e à vinha. 

     Apesar do elevado interesse dos valores naturais presentes existem ameaças à sua conservação que 

determinam desafios à sua gestão, especialmente relacionadas com a pressão antrópica e com o impacto da 

flora e fauna exóticas nos ecossistemas endémicos e nativos. A resolução destas questões deverá passar 

pelo reequilíbrio dos ecossistemas mas também pela sensibilização ambiental e pela participação do público 

na gestão, uma vez que apenas com o apoio da população é possível uma acção sustentável nas áreas 

protegidas. É importante que a protecção de ecossistemas e espécies de maior valor seja acautelada, 

nomeadamente no que diz respeito a zonas húmidas, turfeiras, laurissilva e vegetação endémica costeira. A 

protecção da vegetação natural é o melhor garante da protecção dos recursos hídricos, prevenção da erosão 

e preservação da biodiversidade das ilhas. A resolução dos conflitos nas linhas de água e um olhar atento 

sobre a rede viária são essenciais para a preservação das áreas protegidas na sua globalidade, uma vez que 

estes são os espaços canais por onde tudo tem tendência a progredir, especialmente os propágulos de 
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invasoras e a pressão humana. Para a resolução destes conflitos não basta impedir determinados usos ou 

acessos, é necessário também encontrar estratégias de reequilíbrio dos ecossistemas e de gestão de 

paisagem.  

     As zonas de maior altitude das ilhas são importantes pelas manchas de vegetação endémica rara que 

albergam e pelo papel que estas desempenham na preservação solo e da água. De facto, dos nove habitats 

prioritários da Rede Natura 2000 presentes nestas ilhas cinco encontram-se preferencialmente nas zonas de 

maior altitude das ilhas e apenas dois são exclusivos das zonas de litoral. A preservação do solo e da água 

em altitude são primordiais para a preservação dos ecossistemas e paisagens na sua globalidade, uma vez 

que é aí que a precipitação é maior e que as suas consequências - em termos de potencial erosivo ou, em 

alternativa, de recarga dos ecossistemas em água - têm um impacto mais elevado e por isso afectam toda a 

paisagem de jusante.  

     O reconhecimento dos valores naturais e da paisagem como recursos fulcrais desta região por parte das 

entidades responsáveis tem conduzido a uma cada vez maior relevância das questões do ambiente e das 

áreas protegidas e tem garantido a preservação dos ecossistemas e paisagens. Existem, no entanto 

fragilidades devido à pressão antrópica e ao avanço das invasoras. Uma outra fragilidade é a falta de 

aceitação das áreas protegidas por parte da população, só a conciliação das populações com as suas áreas 

de maior valor ambiental e paisagístico poderá conduzir a uma efectiva preservação a médio/longo prazo. A 

importância do tratamento das questões que vão surgindo à escala da ilha, como a que está a ser 

concretizada a partir da implementação dos PNI, e da investigação de estratégias de intervenção concretas 

relacionadas com áreas protegidas específicas é essencial para a eficácia das acções de gestão. Após os 

processos de generalização que conduziram à implementação dos PNI seria importante agora proceder aos 

processos de adequação ao lugar que os Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP) solicitam. 

Esta adequação ao lugar requer, para além de outros aspectos, uma observação atenta do carácter da 

paisagem de cada área protegida. Verifica-se a necessidade de estratégias de intervenção que passem pela 

efectiva preservação e recuperação dos ecossistemas e paisagens por meio da conservação de processos 

ecológicos a uma escala mais lata do que a das áreas protegidas, no sentido de se atingir a 

multifuncionalidade da paisagem numa visão mais global.  

     Os planos que existem ao nível do ordenamento do território, os Parques Naturais de Ilha e a Rede 

Natura 2000 são instrumentos de gestão territorial válidos para a gestão da paisagem dos Açores, segundo a 

análise efectuada. A questão será a efectiva articulação das políticas de desenvolvimento económico e 

turístico, agrícolas, florestais e ambientais na defesa da qualidade e desenvolvimento sustentável da 

paisagem. Seria importante a integração da “componente de paisagem” nas diversas políticas por meio de 

directivas transversais que estejam alicerçadas na Convenção Europeia da Paisagem. A implementação 

alargada das medidas agro-ambientais, com particular incidência para as silvo-ambientais, e o seu 

acompanhamento e monitorização poderão ser preponderantes para a resolução dos conflitos presentes em 

áreas protegidas, contribuindo para a resolução de ameaças de descaracterização da paisagem.  

     A especificidade das paisagens das áreas protegidas conduz a que a sua componente estética seja 

questionada:
3
 por um lado aos estádios de maior equilíbrio ecológico nem sempre correspondem os aspectos 

estéticos da paisagem com que a população se identifica, como é o caso das turfeiras; por outro a 

informação sobre a importância das características ecológicas de uma determinada paisagem pode ampliar 

as conexões que se geram com essa paisagem podendo até “expandir ou alterar as concepções de beleza”.
4
 

                                                      
3
 JORGENSEN, A. - “ Beyond the view: future directions in landscape aesthetics research”. “Landscape and Urban Planning”. 100 (2011) 

p. 354. 
4
 MEYER , E.K. - “Sustaining beauty: The performance of appearance: a Manifesto in three parts”. “Journal of Landscape Architecture” 

(2008) p. 15 cit. por JORGENSEN, A. - “ Beyond the view: future directions in landscape aesthetics research”. “Landscape and Urban 
Planning”. 100 (2011) p. 354. 
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É necessário ter em conta não só os aspectos funcionais e ecológicos dos ecossistemas como também as 

necessidades e expectativas da população de modo a que as directrizes de gestão sejam efectivas. A aposta 

na descentralização e na resolução dos possíveis conflitos a um nível local, com a participação das diversas 

entidades intervenientes e a supervisão de técnicos informados sobre as questões locais é um caminho 

possível. É fundamental a prossecução de uma estratégia de intervenção nas áreas protegidas, que em vez 

de ter como objectivo a erradicação de invasoras e a procura de um estado ideal de paisagem natural per si, 

integre o homem na paisagem e procure o equilíbrio dinâmico desta relação. As medidas mais eficazes para 

reduzir os desequilíbrios na paisagem são medidas que afectam todo o ecossistema. São técnicas de 

reequilíbrio e gestão da paisagem, que contudo, têm como consequência a redução das invasões.
5
 

     A conjugação da investigação sobre as paisagens e suas áreas protegidas com as aspirações e 

necessidades da população interessada poderá resultar num conjunto de acções concretas e criativas para a 

paisagem, se alicerçadas em conhecimentos sólidos e numa observação atenta de cada lugar, tanto por 

parte da comunidade técnico-científica como por parte da própria população. A conservação e gestão da 

paisagem deve começar a ser entendida como uma responsabilidade individual e que os habitantes possam 

olhar para a paisagem com que convivem todos os dias como a sua paisagem, e a poder tomar atitudes de 

preservação dos recursos - integradas em esquemas organizados - em função das relações de afecto que 

com ela criam. Isto porque “a experiência é uma componente chave da estética, na qual tanto as 

capacidades intelectuais como afectivas se congregam num indivíduo para compreender, apreciar, e até agir 

sobre o ambiente de uma maneira construtiva.”
6
 Assim, a participação pública nos processos, ao nível da 

recuperação efectiva de ecossistemas e paisagens, poderá possibilitar a execução de estratégias de 

protecção, gestão e ordenamento das suas paisagens para as quais é requerida uma atenção continuada e 

uma maior identificação da população com as suas áreas protegidas. O conceito de carácter da paisagem 

proposto para o arquipélago pode ser simultaneamente um instrumento de gestão e um meio de 

comunicação facilitado com a população.  

 

8.4. Resultados da aplicação do conceito de carácter da paisagem ao caso de estudo 

à escala do lugar 

    Na aproximação ao carácter da paisagem à escala do lugar coloca-se a seguinte questão: como gerir uma 

área protegida preservando o carácter da sua paisagem? A identificação do carácter da paisagem da Área de 

Paisagem Protegida do Monte da Guia, na ilha do Faial, foi concretizada no capítulo 7 com a aplicação das 

abordagens paramétrica, paisagista e fenomenológica a este caso de estudo específico, utilizando-se a 

informação recolhida para a identificação dos pontos-chave do carácter da paisagem presentes à escala do 

lugar. Esta transposição de escala permitiu demonstrar a operacionalidade da metodologia e a sua utilidade 

na determinação dos pontos-chave e propriedades que fazem parte do carácter da paisagem deste espaço 

classificado. Permitiu também identificar algumas ameaças a que esta área protegida se encontra sujeita e 

as suas potencialidades, que estão relacionadas com o seu elevado valor natural e cultural e, 

simultaneamente, com o elevado interesse que esta área protegida apresenta para a população que vive nas 

imediações. Este tipo de conclusões só pode ser concretizado à escala do lugar uma vez que à escala da 

ilha as diferenças entre as diversas áreas protegidas quanto a estes aspectos são bastante elevadas. 

     Esta área protegida é, à semelhança de diversas outras localizadas na zona costeira, uma área onde a 

paisagem sofre uma intensa pressão antrópica. Localiza-se junto à cidade da Horta e numa zona 

intensamente frequentada pela população para actividades de recreio e lazer. Para além disso possui um 

                                                      
5
 CRONK, Q.; FULLER, J. - “Plant invaders: the treat to natural ecosystems”. London: Chapman and Hall, 1995. p. 58. 

6
 GOBSTER, P. - “ An ecological aesthetic for forest landscape management”.“Landscape journal”. 18 (1999) (1) p. 61. 
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valor natural e cultural relevante. O valor natural é essencialmente decorrente de uma geomorfologia muito 

particular e da presença de comunidades de vegetação endémica e nativa de grande valor para a 

conservação da natureza. O valor cultural é resultante de condições naturais singulares, como é o caso de 

uma localização privilegiada e de condições de abrigo que ditaram um aproveitamento ancestral para 

diversas actividades, como a portuária, a defesa e industrial (baleação) que legaram elementos cuja 

persistência confere um especial carácter à paisagem, a que actualmente se acrescentam importantes usos 

recreativos. A conciliação da protecção da paisagem com os usos requeridos é fundamental neste caso para 

o sucesso de eventuais acções de intervenção propostas e para a preservação do carácter desta paisagem. 

    As principais ameaças identificadas estão relacionadas com os perigos de erosão e com a proliferação de 

vegetação invasora, com a pressão antrópica e com a degradação do património cultural. O desequilíbrio 

entre a vegetação natural endémica e nativa e a vegetação invasora é, no entanto, a principal questão. As 

potencialidades identificadas relacionam-se com os valores presentes mas também com o elevado interesse 

suscitado por esta área protegida na população da ilha. Nesse sentido, foi concretizado trabalho de campo 

nesta área protegida, que consistiu num ensaio exploratório para erradicação de infestantes e implementação 

da vegetação endémica, e em duas acções de sensibilização ambiental com participação pública. Nestas 

acções o público respondeu a inquéritos com vista ao esclarecimento do modo como percepciona a 

paisagem, no que diz respeito aos elementos da paisagem a que atribui maior valor, às ameaças à paisagem 

e às estratégias de intervenção mais valorizadas. 

     Com o objectivo de entender o modo como se poderia intervir activamente na gestão da paisagem, 

potenciando o carácter da paisagem e resolvendo os desequilíbrios presentes, procedeu-se a um ensaio 

exploratório de erradicação de invasoras e plantação de vegetação endémica e nativa. Neste ensaio testou-

se a plantação de três espécies de vegetação - a faia (Morella faya), o pau-branco (Picconia azorica) e a urze 

(Erica azorica) - dois compassos e quatro técnicas de plantação. Como conclusão, verifica-se que a faia 

(Morella faya) foi a espécie que mais sobreviveu e atingiu valores mais elevados em altura, enquanto o pau-

branco (Picconia azorica) teve uma maior mortalidade e um acréscimo de crescimento menor. A urze (Erica 

azorica) encontra-se numa situação intermédia. A plantação simples apresentou resultados considerados 

satisfatórios excepto na plantação de pau-branco (Picconia azorica) que beneficia da presença dos tubos 

protectores devido ao herbivorismo do coelho. Estes resultados são apenas referentes a este ensaio e não 

são passíveis de generalizações a outras áreas protegidas, pelo que em futuras intervenções em outras 

áreas protegidas se deverá proceder a ensaios adaptados a cada lugar. No entanto, os dados apontam para 

a importância da execução de investigações em cada uma das áreas protegidas, que considerem as 

questões específicas surgidas em cada uma delas e o papel da população como participante nas soluções. 

Isto porque a plantação de espécies endémicas e nativas, se integrada em estratégias de recuperação de 

paisagem coerentes, é um passo fundamental em processos de conservação e gestão de áreas protegidas. 

A sua implementação poderá permitir, em determinados casos, o restauro do equilíbrio ecológico ameaçado 

pela presença de vegetação invasora. O estudo de espécies, compassos e formas de plantação e de 

técnicas de plantação deverá ser aprofundado e adequado às condições ecológicas de cada área protegida. 

    Nas acções de sensibilização ambiental procedeu-se à erradicação de vegetação de espécies invasoras e 

plantação de vegetação de espécies endémicas com voluntários. Nas duas campanhas surgiram um total de 

69 voluntários, com 95 participações. Estes voluntários contribuíram para a recuperação desta paisagem 

específica e preencheram inquéritos, que permitiram entender o modo como se relacionam com esta 

paisagem específica, os elementos de paisagem que mais valorizam, as ameaças que consideram afectar a 

área protegida e as acções de intervenção de intervenção com que se identificam. Estes dados são 

essenciais para a identificação de carácter da paisagem numa óptica de gestão participativa tal como é 

preconizado pela Convenção Europeia da Paisagem. Permitiram também entender que, apesar de 
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valorizarem a componente natural da paisagem, estes voluntários se encontram também atentos à 

componente cultural da paisagem e estão dispostos a integrar-se em acções de recuperação da paisagem.  

     O universo do questionário consistiu no grupo de pessoas que foram voluntárias nas acções de 

sensibilização ambiental e a amostra corresponde ao universo inteiro. O inquérito foi principalmente 

direccionado para a apreciação de aspectos relacionados com a área protegida alvo da acção de 

sensibilização ambiental pelo que os seus resultados dizem exclusivamente respeito a este espaço 

classificado. Os elementos do carácter da paisagem desta área protegida principalmente valorizados pelos 

inquiridos encontram-se sobretudo relacionados com a sua apreciação estética, e seguidamente com a 

dimensão natural do lugar, incluindo aspectos da geomorfologia e componentes bióticas. Os elementos 

culturais desta paisagem não foram tão valorizados pelos inquiridos, no entanto a sua recuperação foi uma 

acção de intervenção bastante requerida. A ameaça da presença da vegetação invasora foi a mais 

identificada e a recuperação da vegetação endémica foi a acção de intervenção mais solicitada. 

     As cartas e convenções internacionais sobre a paisagem preconizam a importância da participação 

pública nos processos de ordenamento e gestão de paisagem, e por consequência da paisagem de áreas 

protegidas. A sensibilização ambiental e o voluntariado podem ser importantes vectores desta participação, 

como se preconiza nesta investigação. A intervenção na Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia 

revelou que as acções de sensibilização ambiental e as campanhas de erradicação de invasoras e plantação 

de endémicas delas decorrentes podem ser eficazes e aceites por uma parte da população, desde que 

alicerçadas em estratégias de intervenção mais abrangentes e campanhas publicitárias coerentes. Os 

resultados do trabalho de campo efectuado permitem fazer entender a importância das acções de 

recuperação da paisagem e da participação do público na resolução das questões que se colocam às 

diferentes áreas protegidas. A conciliação dos usos humanos com a preservação de ecossistemas 

endémicos e nativos de elevado valor natural requer uma participação pública activa. É na observação 

destes aspectos à escala do lugar que se encontram as respostas para as questões relacionadas com a 

gestão de áreas protegidas, sabendo-se que o potencial de uma relação equilibrada entre a paisagem e o 

homem é muito elevado. 

     O conceito de carácter da paisagem e a sua apreensão segundo a metodologia preconizada permitem 

uma visão abrangente que pode ser considerada de algum modo inovadora, quanto às questões da 

caracterização da paisagem e da identificação das suas marcas identitárias e singularidade. A identificação 

dos pontos-chave e propriedades fundamentais do carácter da paisagem e a sua articulação posterior de 

modo coerente e adaptado às especificidades de cada lugar podem apoiar processos de intervenção e 

gestão da paisagem a diversas escalas, como se verifica pelo caso de estudo analisado. O conceito de 

carácter da paisagem pode tornar-se operativo e é importante para um entendimento global da paisagem, 

podendo ser aplicado à gestão de paisagens, nomeadamente à gestão de áreas protegidas. 
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 ANEXO I 
 

Caracterização da paisagem das ilhas  

 

 

 



1. Santa Maria 

    Santa Maria é a ilha mais antiga dos Açores e as suas características geomorfológicas e fisiográficas estão 

directamente relacionadas com a idade, cerca de 8.12 milhões de anos. Distingue-se das restantes 

precisamente pela sua antiguidade, uma vez que tem mais do dobro da idade da ilha seguinte, S. Miguel, e 

apenas se aproxima  dos ilhéus das Formigas, que actualmente se encontram quase totalmente erosionados. 

Esta ilha de natureza vulcânica encontra-se localizada no extremo mais oriental do arquipélago sob a 

influência da Falha Gloria da qual depende a sua sismicidade, reduzida no contexto do arquipélago. A 

localização, mais oriental e principalmente mais a Sul, o facto de se encontrar bastante mais erosionada e 

ser mais baixa do que as outras ilhas determina características climáticas próprias, de maior calor e secura.
1
 

De facto, nesta ilha há uma nítida diferenciação climática decorrente da geomorfologia em que na zona 

ocidental, plana, as temperaturas são mais elevadas a pluviosidade e a humidade relativa é menor, enquanto 

na zona oriental, mais montanhosa, se verificam condições climáticas aproximadas às das outras ilhas.
2
 

     No entanto, não são a localização geográfica e o clima os únicos factores responsáveis pela identidade 

distinta da ilha de Santa Maria. A sua maior idade permite que tenha vivido diversas oscilações do nível do 

mar, que aliadas às diversas fases de actividade vulcânica e erosiva intensas contribuíram para uma elevada 

diferenciação geológica.
3
 As formas vulcânicas originais encontram-se muito erodidas ou mesmo 

desmanteladas,
4
 e as sucessivas fases de actividade vulcânica alternadas com oscilações do nível do mar 

deram origem a produtos vulcânicos intercalados com rochas sedimentares marinhas e terrestres.
5
 Esta é a 

ilha onde ocorrem as mais antigas formações geológicas do arquipélago. Aqui se encontram extensos 

afloramentos de rochas sedimentares que incluem calcários, calcarenitos e conglomerados, frequentemente 

com conteúdo fóssil abundante e diversificado.
 6

 É também à única ilha do arquipélago onde existem 

afloramentos de lavas em almofada (pillow lavas) abundantes e significativos.
7
 A peculiaridade dos 

afloramentos de rochas sedimentares fossilíferas no contexto regional conduziu a que se tenham criado 

áreas protegidas para a preservação deste património, como é o caso da Pedreira do Campo.
8
 Nesta ilha 

encontram-se estruturas recifais fossilizadas do tipo daquelas que foram encontradas em outros arquipélagos 

da Macaronésia, nomeadamente na ilha de Porto Santo, nas Selvagens, em algumas ilhas das Canárias e 

em Cabo Verde.
9
  

     Em termos geomorfológicos existem duas zonas distintas e bem delimitadas: a Zona Ocidental e a Zona 

Oriental. A Zona Ocidental é de um modo geral plana ou com relevo muito suave, formada essencialmente 

por um espesso manto de escoadas lávicas basálticas que integram geologicamente o Complexo dos Anjos. 

Esta zona corresponde a uma fase antiga de formação da ilha e que foi bastante moldada pela erosão 

marinha. Aqui, as linhas de água são raras e pouco hierarquizadas. A Zona Oriental é comparativamente 

muito mais acidentada, é aqui que se encontram os pontos mais altos da ilha, nomeadamente o Pico Alto, 

que corresponde ao único estratovulcão que se evidencia na ilha e que pode evocar algum paralelismo com 

as restantes ilhas do arquipélago. O relevo acidentado da zona oriental surge numa fase de maior 

intensidade vulcânica posterior, cujos produtos se integram no Complexo do Facho-Pico Alto
10

 e tem uma 

                                                      
1
 Altitude máxima de 590m, aproximadamente metade das outras ilhas. Só a Graciosa é mais baixa com uma altitude máxima de 402m. 

O efeito de Föehn não é tão patente nestas ilhas devido à suavidade do relevo, pelo que há menor nebulosidade.  
2
 A partir de FORJAZ, V. H. et al - “Atlas básico dos Açores”. Ponta Delgada: Observatório Vulcanológico dos Açores (OVGA), 2004. p. 

34,43,46. A cartografia desta publicação é produzida a partir do modelo CIELO. p.  
3
 NUNES, J.C.; LIMA, E.A.; MEDEIROS, S. - “Os Açores, ilhas de geodiversidade: o contributo da ilha de Santa Maria”. “Açoreana: 

revista de estudos açoreanos”. Ponta Delgada: Sociedade Afonso Chaves. Suplemento V (2007). p. 74-111. p. 76.  
4
 Idem, p. 78. 

5
 Idem, p. 85. 

6
 Idem, p. 76. 

7
 Idem, ibid. 

8
 Integrada no Monumento Natural da Pedreira do Campo, do Figueiral e Prainha, conforme Decreto Legislativo Regional nº47/2008/A de 

7 de Novembro.  
9
 PENA, A.; CABRAL, J. - “Região Autónoma dos Açores”. Lisboa: Temas e Debates, 1997. (Roteiros da Natureza). p. 16. 

10
 NUNES, J.C.; LIMA, E.A.; MEDEIROS, S., op. cit. p. 81-83.  



orientação Norte-Sul. Nesta zona as linhas de água são francamente hierarquizadas e de regime quase 

permanente com cascatas nas arribas litorais. Em ambas as zonas se notam os efeitos da passagem de um 

intervalo de tempo mais lato que nas restantes ilhas no ondulado do relevo. De facto, a erosão dulcificou o 

relevo desta ilha, que não tem tão marcadamente expressas as marcas da sua origem vulcânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Unidades geomorfológicas de Santa Maria. (1 - Zona oriental; 2 - Zona ocidental. Adaptado de SRAM - “Plano de gestão de 
recursos hídricos: Caracterização e diagnóstico da situação de referência e perspectivas de evolução”. Horta: Secretaria Regional do 
Ambiente e do Mar (SRAM), 2010. Santa Maria, p. 9). 
 

     A alteração profunda de escoadas lávicas em épocas anteriores de clima quente e húmido deu origem a 

espessos níveis argilosos em dois lugares específicos da ilha de Santa Maria, os barreiros da Faneca e da 

Malbusca. A extrema alteração destas escoadas lávicas conduz a argilas de um vermelho intenso e a sua 

compacidade conduz à dificuldade de sobrevivência da vegetação e à permanência de um tipo de paisagem 

muito peculiar e único nos Açores, que toma o nome de “deserto vermelho”. Estes são elementos singulares 

da paisagem.
11

 No litoral, a acção erosiva conjugada das linhas de água e das ondas do mar na base de 

altas vertentes rochosas é preponderante para a criação de imponentes baías escarpadas em que os 

depósitos de vertente conformam a fajãs detríticas, como ocorre na Maia e em São Lourenço.
12

  A paisagem 

destas baías é única no arquipélago devido ao estabelecimento da vinha em socalcos. Na Baía da Maia 

encontra-se uma cascata com cerca de 80 metros de altura, a cascata do Aveiro, uma das maiores do país.
13

 

Para além da geologia e geomorfologia é possível também referir o uso do solo actual como factor modelador 

da paisagem desta ilha, que é apresentado na figura seguinte. A esta carta do uso do solo estão já 

sobrepostas as unidades de paisagem propostas por Cancela d´Abreu et al, sendo possível nesta fase 

compreender que às duas unidades geomorfológicas apresentadas correspondem usos do solo 

diferenciados. 

     Os ilhéus das Formigas localizam-se a 37 quilómetros a NE da ilha de Santa Maria e são aquilo que 

resta da actividade vulcânica subaérea ocorrida acerca de 4.65 milhões de anos naquele lugar. Com uma 

orientação Norte-Sul e uma extensão de cerca de 1000 metros, estes oito pequenos ilhéus de origem 

vulcânica são formados por escoadas lávicas basálticas submarinas, pontualmente intercaladas por veios 

calcários. O ponto mais alto deste conjunto de ilhéus é o Formigão, que se eleva até aos 11 metros de 

                                                      
11

 Correspondem aos elementos singulares ESSMA2 - Barreiro da Faneca e ESSMA 7 - Ponta da Malbusca (este último também com 
praia extinta, com fósseis marinhos,e elevada numa escarpa). CANCELA D’ABREU, A. et al - “Livro das paisagens dos Açores: 
Contributos para a identificação e caracterização das paisagens dos Açores”. Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar 
/Direcção Regional do Ordenamento do Território e Recursos Hídricos [2005]. p. 62.  
12

 CALADO H. et al (coord.do estudo)- “Plano de Ordenamento de Orla Costeira de Santa Maria (Litosost): Fase 1 caracterização e 
diagnóstico”. Horta e Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar e Universidade dos Açores. Novembro de 2006. p. 68.  
13

 NUNES, J.C.; LIMA, E.A.; MEDEIROS, S., op. cit. p. 97. 



altura.
14

  Apesar de se encontrarem relativamente distantes de Santa Maria são integrados no seu Parque 

Natural de Ilha, razão pelo que em termos da sua descrição sumária se encontram também aqui.  

 

 

Figura 2- Uso do solo e Unidades de paisagem de Santa Maria. (A partir de SRAM/DROTRH - “Carta de Ocupação do Solo da Região 
Autónoma dos Açores.” Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) /Direcção Regional do Ordenamento do 
Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH), 2007 e SRAM - “Caracterização e identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: 
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
 

     Em Santa Maria verifica-se uma nítida distinção entre zonas em que se realizam as actividades agro-

pecuária e agrícola e a floresta: as duas primeiras nas áreas planas e de baixa altitude a ocidente e ao longo 

da costa e a floresta concentrada na maior elevação da ilha ou dispersa por algumas manchas na parte  

oriental da ilha.
15

 As zonas de vegetação natural surgem geralmente junto à costa, assim como os incultos e 

zonas descobertas. Estas são, no entanto, bastante reduzidas e surgem principalmente nas costas Norte, 

Nascente e Sul, que onde também se encontram as diversas áreas protegidas.
16

 Nos incultos estão incluídas 

as zonas de barros do Barreiro da Faneca e da Malbusca e nas áreas descobertas encontram-se tanto as 

pedreiras e praias como as zonas de rocha nua, ou seja, falésias e arribas costeiras. Na cartografia 

apresentada as zonas de floresta poderão estar um pouco inflacionadas pelo facto de se ter incluído na 

categoria de floresta as áreas com incenso, uma das principais invasoras de campos agrícolas abandonados 

e zonas costeiras. 

     O povoamento tem tendência para a dispersão o que é uma característica incomum no arquipélago e que 

se deve às características particulares da ilha, uma vez que a sua maior idade adoçou o relevo e permite a 

existência de um ondulado suave onde os primeiros povoadores provenientes essencialmente do Sul de 

Portugal implantaram os seus núcleos habitacionais como se de montes alentejanos ou algarvios se 

tratassem.
17

 A implantação do aglomerado populacional de Vila do Porto teve como principal motivo as boas 
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 Dados sobre Ilhéus das Formigas provenientes de MEDEIROS, A. et al - “Geologia dos Açores” [on line] Ponta Delgada: CVARG - 
centro de vulcanologia e avaliação de riscos geológicos da universidade dos Açores. Disponível em 
http://www.cvarg.azores.gov.pt/Cvarg/CentroVulcanologia/geologiaacores/GA+-+Formigas.htm. [consulta em 10/06/2010] 
15

 A causa da baixa percentagem de espaços agrícolas poderá estar relacionada com a rotação de culturas ou então com a data da 
fotografia aérea que serviu de base à carta de uso do solo, uma vez que no local se verifica a sua existência. 
16

 Com excepção do Pico Alto, a única área protegida que não se encontra na proximidade da linha de costa. O Pico Alto é a única área 
protegida que deverá ter vegetação endémica laurissilva com alguma semelhança relativamente à existente nas outras ilhas. (decorrente 
da análise da cartografia de DIAS, E. et al - ““Distribuição das principais manchas de vegetação natural: Açores” in SILVA, J.S. (coord.) - 
“Açores e Madeira: a floresta das ilhas” Lisboa: Edição Público, Comunicação social SA e Fundação Luso-Americana para o 
Desenvolvimento, 2007(b). Colecção Árvores e Florestas de Portugal vol. 6. pp. 312-318. 
17

 SANTOS, J.M. - “ Os Açores nos séculos  XV e XVI (volume I)”. Ponta Delgada: Secretaria Regional de Educação e Cultura, 1990. p. 
175. 



condições de acessibilidade costeira deste local, protegido pelas pontas do Malmerendo e do Marvão e 

virado a Sul. Às óptimas condições como porto natural para pequenas embarcações alia-se a existência de 

um festo recuado, relativamente alto mas arredondado, que funciona como uma fortificação natural. Neste 

lugar foi implantada uma ermida, ponto focal e de entrada na Vila que a partir daí se desenvolve em ruas 

paralelas. O primeiro aglomerado populacional poderá ter sido localizado na baía dos Anjos, porém as 

melhores condições de defesa terão ditado o maior desenvolvimento de Vila do Porto.
18

 

     Apesar da maior secura climática a presença da água é uma constante na paisagem de Santa Maria
19

 

assinalada já por Gaspar Frutuoso que, ao longo da costa, ia referindo a existência de diversas cascatas e 

fontes no seu interior e frisa “ e é de muito notar nesta ilha, que sendo tão pequena como é (…) [soma em 

termos de fontes] cento e treze, e todas estas estão em partes onde se podem aproveitar delas, algumas das 

quais são grandes e muito formosas e frescas, e a mor parte pequenas, mas correm todo o ano. E pelas 

rochas, ao longo do mar, há tantas que se não podem contar.”
20

 No entanto esta abundância de água é 

patente apenas nos dois terços orientais da ilha, já que no seu terço ocidental os terrenos são não favoráveis 

à criação de aquíferos subterrâneos. Estes eram os terrenos dedicados à produção de cereais, trigo e 

cevada, sendo que “o trigo dela [ilha], especialmente o de massapez, é o melhor de todas as ilhas dos 

Açores”.
21

 A presença de linhas de água permanentes permitia a existência de moinhos de água em muitas 

delas. O cronista refere já a cultura da vinha em diversas zonas do litoral situando-a em locais que 

actualmente ainda servem essa produção, como a baía da Maia e de São Lourenço, comparando mesmo os 

vinhos aqui produzidos aos vinhos da ilha da Madeira.
22

 A grande produtividade e valor do vinho justificaram 

a armação do terreno em socalcos de pedra com vista ao maior aproveitamento possível do terreno em 

grande parte da costa Leste e mesmo na costa Sul. Assim se iniciou a criação das paisagens de vinha em 

socalcos que caracterizam a zona costeira desta ilha, nos dois lugares referidos. A vinha também existiu na 

costa Norte mas o acesso mais difícil às zonas de fajã deverá ter ditado o seu abandono mais cedo. Esta era, 

no século XVI, a cultura de maior rendimento da ilha uma vez que a produção cerealífera já se encontrava 

em declínio. Quanto à baía a Maia o cronista refere que se dão nesta fajã melões, abóboras, pepinos, trigo e 

cevada, para além de frutos como figos, marmelos e maçãs.
23

 A presença da pecuária é já bastante patente 

e o cronista refere inclusive que a “ ilha de Santa Maria, que parece um torrão de terra da que em Alentejo 

serve de criar gado” fazendo especial referência aos carneiros.
24

 A cultura de cucurbitáceas é assinalada nas 

diversas fajãs da ilha e continua a ser praticada pelo menos na Praia.    

     Actualmente João de Melo escreve sobre esta ilha que “são duas ilhas unidas como duas siamesas que 

nunca sobreviveriam à separação. A primeira ocupa toda a faixa litoral, desde a rocha elevada da costa oeste 

até à orla marítima desta forma ossuda que pouco a pouco se foi distendendo em todas as direcções, através 

de amplas e formosas enseadas, bicos pedregosos, cerros e declives por vezes escarpados. A segunda ilha, 

que se pôs de costas para o mar, vive no verde e nas alturas, ou então fechada nas planícies interiores (…) 

Esta segunda ilha (verde, ondulante e povoada) tem no Pico Alto a sua excelsa torre de vigia. Vejo esta 

segunda ilha (…) como se ela estivesse numa redoma de vidro. É o regresso à paisagem típica ou 

característica dos Açores: a fuga ao deserto e à rudeza do litoral.”
25

 Realça também as vinhas e as baías da 

Maia e de São Lourenço. 
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 FRUTUOSO, G. - “Saudades da Terra”. Livro III.(edição de Instituto Cultural, Ponta Delgada, 1977-1981), p. 80. 
19

 Devido às características geológicas da mesma que proporcionam a presença de aquíferos.  
20

 FRUTUOSO, G. - “Saudades da Terra”. Livro III, p. 73. 
21

 Idem, p. 98. 
22

 Idem, p. 57. 
23

 Idem, p. 61. 
24

 Idem, p. 197.  
25

 MELO, J. - “ Açores: o segredo das ilhas”.Lisboa: Dom Quixote Editora, 2000. p.156. 



 

Figura 3 - Unidades de paisagem e localização dos elementos singulares de Santa Maria. (Adaptado de SRAM - “Caracterização e 
identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
 

    As unidades de paisagem evidenciam os dados da geomorfologia e usos do solo explicitados. Existem tês 

grandes unidades com um carácter mais marcado, a Plataforma Ocidental (SMA1) pela sua planura e aridez, 

a Serra do Pico Alto (SMA4) por ser a unidade mais elevada e com o relevo mais acidentado da ilha e a 

Encosta Norte (SMA2) por se apresentar como uma zona de costa alta muito recortada onde a vegetação 

natural surge com maior frequência. Outras três unidades de paisagem são pequenas baías, bastante bem 

delimitadas quer em termos físicos como visuais, a Praia Formosa (SMA5) a Baía de São Lourenço (SMA7) e 

a Maia (SMA9). Em todas estas baías a vinha (ainda que actualmente muitas vezes abandonada) surge 

como uso do solo preferencial e que contribui fortemente para a identidade da paisagem. Na Zona Agrícola 

Oriental (SMA6) são factores como a forte presença da agricultura, o povoamento disperso e a sensação de 

interioridade que conferem identidade à paisagem.
26

 As unidades de paisagem SMA3 e SMA8 são unidades 

de transição entre outras com um carácter identitário mais forte. Os elementos singulares são ilhéus, o 

Barreiro da Faneca, a Baia do Cura e duas pontas, a do Castelo e a Malbusca. São todos elementos 

singulares devido a factores naturais, sedo que a Baía do Cura é apenas visitável por mar. Apenas na Ponta 

do Castelo a impressão da cultura na paisagem é maior, devido à presença de vinha e do farol. A 

revalorização da vinha e a compartimentação da zona ocidental com sebes arbóreas e arbustivas por forma a 

alterar as condições edafo-climáticas e proporcionar melhores condições para o estabelecimento de culturas 

agrícolas são algumas das orientações para a gestão da paisagem propostas por Cancela d’Abreu et al.
27
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 CANCELA D’ABREU, A. et al [2005] op. cit. p.58. 
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 Idem, p.49, 61. 



2. São Miguel 

 

    A ilha de São Miguel é a ilha mais recente do Grupo Oriental, com uma idade isotópica máxima de 4.01 

milhões de anos. Caracteriza-se por ser a maior ilha do arquipélago com cerca de 745 km
2
, com 66 km de 

comprimento e 16 km de largura máximos. Caracteriza-se também, em termos geomorfológicos, pelo grande 

número, diversidade e complexidade dos aparelhos vulcânicos existentes e pela escala das paisagens 

vulcânicas presentes, mais vasta do que nas outras ilhas. Esta riqueza de formas, cores e texturas surge 

associada a fenómenos telúricos diversos: alguns que tiveram origem muito tempo atrás e se encontram 

encerrados ou adormecidos e outros que ainda hoje têm uma expressão activa na paisagem quotidiana, 

como os campos de fumarolas e as nascentes de águas termais. De facto São Miguel é a ilha onde se 

observa uma maior concentração de expressões secundárias de vulcanismo. Em termos climáticos é uma 

ilha bastante homogénea, com os valores de temperatura, precipitação e humidade a variar 

fundamentalmente em função da altitude.
28

 Não se verificam grandes diferenças entre as costas Norte e Sul 

mas notam-se os efeitos das vastas caldeiras no topoclima local, nomeadamente na zona da Povoação e 

Ribeira Quente.
29

 

     Não existe total unanimidade sobre a cronologia do aparecimento das diversas formações geológicas que 

deram origem a esta ilha. É, no entanto, consensual que o crescimento da ilha se iniciou no extremo oriental, 

com o Complexo Vulcânico do Nordeste a surgir a partir de actividade vulcânica fissural efusiva. 

Posteriormente surgiu estratovulcão da Povoação, imediatamente contíguo à formação anterior, para 

ocidente. As fases iniciais dos estratovulcões que deram origem aos maciços da Serra da Água de Pau e das 

Sete Cidades terão surgido há mais de 200 mil anos, ambos bastante mais para Ocidente. Seguidamente 

terá surgido a base do sistema vulcânico fissural do Congro (onde se localiza a lagoa como mesmo nome) e 

depois o estratovulcão das Furnas. A formação geológica mais recente da ilha é o sistema vulcânico fissural 

dos Picos, que liga o maciço das Sete Cidades ao resto da ilha.
 30

 Assim, existiu uma época em que se 

encontravam individualizadas duas ilhas distintas que só numa idade relativamente recente se uniram por 

meio da formação da zona mais baixa e aplanada da ilha. Os grandes aparelhos vulcânicos considerados 

activos são os estratovulcões da Serra da Água de Pau, das Sete Cidades e as Furnas. Fases relativamente 

recentes dos primeiros dois - de carácter explosivo - deram origem às caldeiras existentes, que integram a 

lagoa do Fogo no primeiro caso, e o intrincado sistema de lagoas das Sete Cidades no segundo, de onde se 

destacam as lagoas Verde e a Azul. O vulcão das Furnas é, aparentemente, o mais recente dos grandes 

aparelhos desta ilha, e o vulcanismo muito explosivo associado à sua natureza deu origem ao sistema de 

caldeiras presente onde se localiza a Lagoa das Furnas. 

     A geomorfologia desta ilha é geralmente integrada em oito grandes unidades.
31

 A Região da Tronqueira e 

do Nordeste é a mais antiga a ilha e encontra-se bastante alterada, devido a movimentos tectónicos e à 

erosão hídrica. Apresenta um relevo extremamente movimentado que alterna picos de grande altitude com 

linhas de água intensamente ravinadas, sendo aqui que se encontra o ponto mais alto da ilha, o Pico da 

Vara. Os picos de grande altitude correspondem a zonas difíceis de erodir constituídas por escoadas lávicas 
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  Nas zonas mais povoadas de Ponta Delgada, Vila Franca do campo e Ribeira Grande a temperatura média anual é de 18-19ºC mas à 
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basálticas de grande espessura. A unidade seguinte é a Plataforma Litoral Norte que se caracteriza por ser 

uma zona de planalto onde ocorrem linhas de água mais ou menos paralelas e bastante profundas que 

conformam um relevo ondulado muito pronunciado que forma lombas. Esta plataforma estende-se ao longo 

do litoral norte da ilha, desde o Nordeste e acompanhando as vertentes norte dos vulcões da Povoação e das 

Furnas.  

     O Vulcão da Povoação - outra unidade - é o estratovulcão mais antigo da ilha e encontra-se algo 

desmantelado, com os seus produtos vulcânicos frequentemente encobertos por produtos mais recentes 

provenientes de aparelhos vulcânicos limítrofes. A caldeira, de grandes dimensões, integra as lombas da 

Povoação e está aberta para o mar a Sul. O Vulcão das Furnas (quinta unidade) imediatamente adjacente, 

tem também uma abertura para Sul. A actividade vulcânica, predominantemente explosiva, originou um 

sistema de caldeiras de diferentes dimensões, com um diâmetro máximo aproximado de 6 km e altura 

máxima da vertente de 290 metros. No seu interior encontram-se a lagoa e o aglomerado urbano das Furnas, 

mas também numerosos cones vulcânicos intra-caldeira, domos, fumarolas e nascentes de águas termais.
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Unidades geomorfológicas de São Miguel. ( 1 - Maciço Vulcânico das Sete Cidades; 2 -Região dos Picos;3 - Maciço Vulcânico 
da Água de Pau; 4 - Planalto da Achada das Furnas; 5 - Vulcão das Furnas; 6 - Vulcão da Povoação; 7 - Região da Tronqueira e do 
Nordeste; 8 - Plataforma litoral Norte. Adaptado de SRAM - “Plano de gestão de recursos hídricos: Caracterização e diagnóstico da 
situação de referência e perspectivas de evolução”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2010. São Miguel, p. 10). 
 
 

     No Planalto da Achada das Furnas (quarta unidade) encontra-se um sistema vulcânico fissural constituído 

por diversos pequenos domos
33

 e cones vulcânicos monogenéticos. Aqui se encontra também uma 

depressão vulcânica, uma cratera de explosão encaixada no terreno (que toma o nome de maars) onde se 

localiza a Lagoa do Congro. Este planalto faz a ligação entre o vulcão anterior e o Maciço Vulcânico da Serra 

da Água de Pau que integra o estratovulcão com o mesmo nome. No interior da caldeira de subsidência 

deste último, com vertentes interiores muito inclinadas que chegam a atingir os 300 metros de altura, 

encontra-se a Lagoa do Fogo. A Região dos Picos é constituída por uma região relativamente aplanada e 

baixa pontuada por alinhamentos de cones monogenéticos. Tem origem em vulcanismo do tipo fissural e faz 

a ligação entre o Maciço Vulcânico da Serra da Água de Pau e o Maciço Vulcânico das Sete Cidades. Este 

último tem origem no imponente estratovulcão com o mesmo nome, que domina a parte ocidental da ilha. A 

caldeira de subsidência tem um diâmetro aproximado de 5 km e integra diversas lagoas e cones secundários. 
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A ilha de São Miguel distingue-se pela profusão e diversidade de aparelhos vulcânicos presentes que 

contribuem, em conjunto com a grande escala da ilha, para o carácter da sua paisagem.  

     A partir da análise da carta de ocupação do solo de São Miguel é possível constatar que nesta ilha os 

espaços urbanos têm protagonismo, não só na cidade de Ponta Delgada e ao longo de todo o litoral como 

também em algumas situações mais interiores nas Furnas e Sete Cidades. No entanto, o povoamento ao 

longo do litoral é diferente das outras ilhas já que se encontra principalmente nas zonas de festo mais largas, 

denominadas lombas, e é interrompido pelos vales, especialmente na costa Norte onde estes são mais 

profundos. Esta particularidade deve-se à grande movimentação do relevo, mesmo próximo da linha de 

costa. A ocupação urbana na zona da Povoação é um exemplo bastante singular desta preferência de 

ocupação pelas lombas que se estende até zonas mais interiores, integrada na caldeira do vulcão com o 

mesmo nome e virada a Sul, e por isso usufruindo de um microclima particular. Nesta ilha a vegetação 

natural surge no interior, especialmente nas zonas da serra da Tronqueira e Nordeste e também em zonas 

planálticas de altitude. A ocupação agrícola encontra-se em redor dos aglomerados urbanos e na zona mais 

plana e baixa da região dos Picos. As manchas florestais encontram-se geralmente nas zonas mais altas e 

íngremes como no Nordeste, na serra de Água de Pau e em redor das Sete Cidades. Esta ilha é - apesar do 

desenvolvimento urbano - essencialmente agrícola, com as pastagens e a agricultura a ocuparem cerca de 

61% da área da ilha, acima da média regional.
34

 A área florestal e de vegetação natural embora atinja cerca 

de 30% situa-se abaixo do valor médio regional.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Uso do solo e Unidades de paisagem de São Miguel. (A partir de SRAM/DROTRH - 
“Carta de Ocupação do Solo da Região Autónoma dos Açores.” Ponta Delgada: Secretaria 
Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) /Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos 
Recursos Hídricos (DROTRH), 2007 e SRAM - “Caracterização e identificação das Paisagens 
dos Açores”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 

   

     A ilha de São Miguel foi considerada por Gaspar Frutuoso muntuosa e regada de ribeiras. Difere de Santa 

Maria pelo seu relevo acidentado e também pela maior humidade. “Era logo, quando se achou, coberta de 

arvoredo, graciosa em sua situação e, por ser húmida com as águas das chuvas e das ribeiras e quente do 
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sol, criou tantos e tão espessos arvoredos que com a sua sombra conservavam nela esta humidade sempre 

fresca e durável.”
36

 No século XVI nas zonas mais baixas encontrava-se toda a diversidade de culturas 

agrícolas da época, mas a meia altitude estas só se encontravam em vales mais abrigados e são mais 

limitadas: trigo pelado, centeio, cevada e pastel. Nas zonas mais altas criava-se gado mas a aposta nas 

cabras conduziu a uma rápida depleção da vegetação natural, pelo que foi abandonada. As culturas de 

exportação eram o pastel e o trigo, e adicionalmente o vinho e o açúcar. O principal aglomerado urbano era 

Vila Franca do Campo até ao terramoto que a destruiu. No tempo de Gaspar Frutuoso era já Ponta Delgada 

cidade.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 - Unidades de paisagem e localização dos elementos singulares de São Miguel. (Adaptado de SRAM - “Caracterização e 
identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
 

     A maior ilha tem, simultaneamente, o maior número de unidades de paisagem, de elementos singulares e 

de pontos de vista. No entanto, se o maior número de unidades de paisagem está relacionado com a escala 

do território e sua diversidade, o número de elementos singulares (8) não difere muito do das outras ilhas. O 

número de pontos de vista (50) é manifestamente superior ao de todas as outras ilhas e está relacionado 

com a presença de um grande número de bacias visuais com interesse panorâmico, preferencialmente no 

interior mas também no litoral. O escritor João de Melo destaca as caldeiras e as lagoas - do Fogo, das Sete 

Cidades, das Furnas mas também muitas outras que surgem disseminadas ao longo da ilha - e a melancolia 
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das paisagens, que aqui podem ser vistas de cima, como no miradouro da Vista do Rei para as Sete 

Cidades. Os diversos miradouros existentes ao longo da ilha são valorizados por este autor.
37

 

     Para além dos elementos singulares relativos à geologia e geomorfologia observa-se que duas áreas 

particulares onde se encontraram usos do solo coerentes e integrados foram também elas classificadas 

como elementos singulares, as plantações de chá da Gorreana e a zona da Caloura, onde tradicionalmente 

se plantava vinha. Nas apreciações quanto à gestão da paisagem Cancela d’Abreu et al referem como 

principais problemas da paisagem a pressão urbanística e a erosão. A pressão urbanística encontra-se 

associada à expansão dos núcleos urbanos existentes, especialmente Ponta Delgada, e dos núcleos com 

aptência para veraneio existentes ao longo da costa, como Mosteiros, Ferraria, Porto Formoso, entre outros. 

A erosão encontra-se associada às arribas escarpadas costeiras mas também - e principalmente - às linhas 

de água e encostas íngremes no interior da ilha. Um correcto ordenamento do uso do solo, com o 

estabelecimento de manchas de vegetação arbustiva e arbórea (preferencialmente de espécies endémicas) 

com vista à protecção dos solos nas zonas mais íngremes, e a criação de adequadas galerias ripícolas nas 

linhas de água são opções possíveis para minorar os efeitos destas fragilidades da paisagem.  

     Outras fragilidades da paisagem apontadas por estes autores são a presença de vegetação invasora, de 

indústrias extractivas em zonas com grande impacto visual a partir dos miradouros existentes e a presença 

de grandes manchas de criptoméria que, como povoamentos monoespecíficos que são, não favorecem a 

biodiversidade. Segundo estes autores “a gestão racional das suas matas deverá ser feita de forma 

coordenada e integrada, de modo a respeitar a conservação da flora indígena mais representativa ou rara 

não avançando indiferenciadamente a área de pastagem para zonas mais inclinadas (…). Deverá igualmente 

considera-se a compartimentação da paisagem com sebes vivas, de composição adequada aos solos e 

climas locais e incluindo espécies autóctones. Deverá, ainda, evitar-se a dispersão de construções fora dos 

perímetros urbanos, bem como a abertura indiscriminada de novas estradas e caminhos.”
38

 

     
 

3. Terceira 

 

     A Terceira é a ilha mais oriental do grupo central e também a mais velha deste grupo, com uma idade 

máxima de 3.52 milhões de anos, ou seja, menos 500 mil anos que São Miguel. É dominada pela existência 

de quatro estratovulcões com diferentes idades e em diferentes estágios de evolução: o mais antigo é o 

vulcão dos Cinco Picos, depois o vulcão de Guilherme Moniz, seguido do vulcão de Santa Bárbara e o mais 

recente é o maciço do vulcão do Pico Alto.
39

 O primeiro apresenta-se muito desmantelado, correspondendo a 

Serra do Cume e da Ribeirinha aos flancos NE e SW da antiga caldeira, respectivamente.
40

 Os outros três 

exibem caldeiras de subsidiência, por vezes soterradas por outros produtos vulcânicos mais recentes.  
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Figura 7 - Unidades geomorfológicas da Terceira. (1 -Vulcão dos Cinco Picos; 2 -Vulcão Guilherme Moniz;3 - Vulcão do Pico Alto; 4 - 
vulcão de Santa Bárbara; 5 -Sistema vulcânico fissural; 6 - Graben das Lajes. Adaptado de SRAM - “Plano de gestão de recursos 
hídricos: Caracterização e diagnóstico da situação de referência e perspectivas de evolução”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e 
do Mar (SRAM), 2010. Terceira, p. 11). 
 

     A Serra de Santa Bárbara domina o extremo ocidental da Terceira e caracteriza-se pelas suas dimensões 

mais impressivas em relação aos outros aparelhos da ilha, pela altitude alcançada (1021 metros, o ponto 

mais alto da ilha) e pelos flancos escarpados e bastante ravinados onde se localizam diversos cones 

secundários. O vulcão de Santa Bárbara integra uma caldeira onde se localizam algumas lagoas de 

pequenas dimensões e domos.
41

 Posterior a estes grandes aparelhos vulcânicos é o sistema vulcânico 

fissural, que se dispersa na zona central e Sudeste da ilha e que é responsável por ocorrências mais 

recentes. O graben das Lajes, localizado no extremo NE da ilha é uma das mais expressivas formações 

deste tipo no arquipélago. A ilha Terceira caracteriza-se pela sua horizontalidade da sua geomorfologia 

dominante, se comparada com S. Miguel, por exemplo. As zonas planas ou de declive suave, mesmo em 

altitude, são dominantes, à excepção dos maciços de Santa Bárbara e do Pico Alto em que o relevo se 

apresenta mais movimentado. As duas caldeiras mais antigas terão sido muito extensas mas apresentam-se 

bastante desmanteladas, com os bordos remanescentes conformando actualmente pequenas serras. Em 

termos geomorfológicos destacam-se o Algar do Carvão - uma de entre as diversas cavidades vulcânicas 

visitáveis de grande interesse espeleológico e dimensões - e o campo fumarólico das Furnas do Enxofre. O 

primeiro encontra-se associado ao sistema vulcânico fissural e o segundo ao vulcão do Pico Alto, ambos 

encontram-se classificados como Monumento Natural Regional.
42

  

     A temperatura média anual é de 17,5ºC ao longo da costa, excepto nas zonas de arriba costeira em que 

baixa um pouco e na Praia da Vitória, que é ligeiramente superior. À semelhança do que acontece nas outras 

ilhas a temperatura desce gradualmente com a altitude atingindo valores médios anuais de 14-15ºC nos 

Cinco Picos e na Caldeira de Guilherme Moniz e baixando a valores inferiores a 12ºC na Serra de Santa 

Bárbara, serra onde a pluviosidade chega a ultrapassar os 3000 mm.
43
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Figura 8 - Uso do solo e Unidades de paisagem da Terceira. (A partir de SRAM/DROTRH - “Carta de Ocupação do Solo da Região 
Autónoma dos Açores.” Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) /Direcção Regional do Ordenamento do 
Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH), 2007 e SRAM - “Caracterização e identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: 
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
 

    Esta é a segunda ilha mais populosa, mas os espaços urbanos estão nitidamente sobredimensionados na 

cartografia COSRAA pela presença da base das Lajes. Para além dos núcleos de Angra do Heroísmo, base 

das Lajes e Praia da Vitória o povoamento é caracteristicamente linear e surge praticamente em redor de 

toda a ilha. A percentagem de área ocupada pelas pastagens e espaços agrícolas é aproximadamente igual 

a São Miguel mas existem menos áreas de floresta de produção e uma área consideravelmente maior com 

vegetação natural (14,15%) que se localiza no interior, na zona da serra de Santa Bárbara e Pico Alto e nos 

planaltos em altitude. A área de floresta (14,35%) encontra-se abaixo da média das restantes ilhas. 

Encontram-se vastas zonas de pastagem mesmo nas zonas de planalto interior competindo por vezes com 

as zonas de vegetação natural herbácea.  

     As unidades de paisagem definidas por Cancela d’Abreu et al respeitam em traços largos a 

geomorfologia, distinguindo-se como situações particulares a Caldeira de Santa Bárbara (T4) a Caldeira de 

Guilherme Moniz (T7) e a Área Natural do Pico Alto (T2), todas referenciadas pela presença de vegetação 

endémica. Encontram-se também zonas no planalto interior mais vocacionadas para a produção agro-

pecuária como a unidade de paisagem denominada Bagacina (T6) mas a zona de pastagens mais 

impressiva encontra-se na Achada (T8). Na zona do Ramo Grande (T3) a ocupação agrícola e as pastagens 

foram gradualmente substituídas por uma ocupação urbana mais intensiva devido à presença da base das 

Lajes. A unidade de paisagem da Encosta de São Bartolomeu/Serreta (T5) corresponde à vertente Sul do 

vulcão de Santa Bárbara e a unidade Raminhos/Altares (T1) corresponde à vertente Norte. A unidade de 

paisagem da Encosta da Ribeirinha / S. Sebastião é uma unidade de paisagem costeira agrícola enquanto 

Angra do Heroísmo e Envolvente (T9) é mais urbana. Na Terceira João de Melo refere o papel 

historicamente central da ilha e aponta a Caldeira de Guilherme Moniz e o Algar do Carvão como pontos 

centrais e quase umbilicais desta ilha por si só uma centralidade do arquipélago. As extensas manchas de 

vegetação endémica são também valorizadas assim como a paisagem rural rigorosamente esquadriada do 

vale da Achada. A cidade património mundial de Angra do Heroísmo e os Impérios do Espírito Santo são 

evidenciados.  



     Os quatro elementos singulares referenciados neste estudo são a zona dos Biscoitos pela sua paisagem 

de vinha (EST1), a Furna do Enxofre (EST2), o Monte Brasil junto a Angra (EST3) e o Ilhéu das Cabras 

(EST4). Nesta ilha são referidos 15 pontos de vista, oito no interior e sete ao longo da costa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 - Unidades de paisagem e localização dos elementos singulares da Terceira. (Adaptado de SRAM - “Caracterização e 
identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 

      

4. Graciosa 

 

     A Graciosa localiza-se no extremo WNW do alinhamento que também contém as ilhas de São Miguel e da 

Terceira e tem 2.5 milhões de anos de idade máxima. Caracteriza-se pela sua forma alongada que 

acompanha o desenvolvimento do Rift da Terceira, por ser a segunda menor ilha do arquipélago e aquela 

onde a cota máxima é mais baixa, apenas 402 metros no bordo SE da Caldeira. A suavidade do relevo é 

uma das características desta ilha, que apresenta uma rede hidrográfica de uma maneira geral pouco 

desenvolvida. O desenvolvimento geológico da ilha é dividido por Gaspar
44

 em três fases: a mais antiga 

corresponde à formação do Complexo Vulcânico da Serra das Fontes, seguidamente terá surgido o 

Complexo Vulcânico da Serra Branca e posteriormente o Complexo Vulcânico de Vitória - Vulcão Central, 

que integra tanto a plataforma NW da ilha como o vulcão central da Caldeira, que serão contemporâneos. O 

primeiro corresponde à relíquia do vulcão em escudo que começou por originar a ilha depois surgiu o vulcão 

da Serra Branca (que actualmente se encontra quase completamente erodido) e só seguidamente os 

fenómenos vulcânicos que deram origem à ilha tal como actualmente se encontra.
45

 O vulcão central da 

Caldeira é a forma de relevo mais marcante da ilha e integra a Furna do Enxofre. 
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Figura 10 - Unidades geomorfológicas da Graciosa. (1 -Vulcão central da Caldeira; 2 - Complexo Vulcânico da Serra das Fontes; 3 - 
Complexo Vulcânico da Serra Branca; 4 - Complexo Vulcânico de Vitória / Plataforma noroeste. Adaptado de SRAM - “Plano de gestão 
de recursos hídricos: Caracterização e diagnóstico da situação de referência e perspectivas de evolução”. Horta: Secretaria Regional do 
Ambiente e do Mar (SRAM), 2010. Graciosa, p. 10). 
 

     À semelhança de Santa Maria encontram-se nesta ilha duas zonas distintas de paisagem: a zona NW é 

mais plana, com cotas que rondam os 50 metros e com uma rede de drenagem rara e pouco hierarquizada, 

onde apenas sobressaem formas de relevo relíquia de épocas anteriores: a Serra das Fontes e o complexo 

da Serra Branca. A zona SE é dominada pelo estratovulcão da Caldeira que ditou o surgimento de uma área 

de relevo bastante mais acidentado que corresponde às vertentes deste vulcão. Aqui as linhas de água são 

hierarquizadas e a vegetação mais luxuriante. Na base deste estratovulcão encontram-se nascentes de 

águas termais, na zona do Carapacho. A Furna do Enxofre é uma caverna lávica que integra um lago 

subterrâneo e um campo fumarólico. A sua génese deverá estar associada a um lago de lava que foi drenado 

pela cavidade onde se encontra esta formação. Esta cavidade vulcânica é considerada um elemento singular 

pela sua génese, dimensões e características, reconhecido a nível nacional e mesmo internacional.
46

 

    Nesta ilha as temperaturas médias anuais são amenas altas e a humidade relativa é baixa. Nas serras e 

vulcão a temperatura baixa e a humidade relativa sobe, porém a zona com maior precipitação da ilha 

localiza-se no vale entre as serras das Fontes e Dormida. Os valores de precipitação média anual são, de 

acordo com a cartografia analisada, os mais baixos do arquipélago, mesmo menores que em Santa Maria.
47

 

À semelhança do que é relatado historicamente a ilha Graciosa continua a ser a mais agrícola de todas as 

ilhas. A área ocupada pelas culturas agrícolas é de 35,26% da área total da ilha, valor bastante superior ao 

das restantes, e apenas seguido pela Terceira com 19,00%. Este maior peso da actividade agrícola deverá 

estar relacionado com a presença de uma área considerável de vinha localizada na zona norte da Graciosa,
48

 

ainda que actualmente bastante abandonada. A ilha é praticamente ocupada por espaços agrícolas e 

pastagens (em conjunto 78,49% da ilha) e a área de floresta é a segunda mais baixa do arquipélago, apenas 

maior que a do Corvo. A vegetação natural é praticamente residual. Na Graciosa, para além da vila de Santa 

Cruz e da Furna do Enxofre, das paisagens rurais e do seu progressivo abandono João de Melo destaca a 

zona da costa e refere que “há ilhas que têm cabos, ilhéus, formas e formações de terra ao longo da costa. A 
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Graciosa tem as suas baías. Mais numerosas a sul e a sudeste, do que nas bandas opostas. (…).” 
49

 Realça, 

de entre estas, a de Porto Afonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 - Uso do solo e Unidades de paisagem da Graciosa. (A partir de SRAM/DROTRH - “Carta de Ocupação do Solo da Região 
Autónoma dos Açores.” Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) /Direcção Regional do Ordenamento do 
Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH), 2007 e SRAM - “Caracterização e identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: 
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 - Unidades de paisagem e localização dos elementos singulares da Graciosa. (Adaptado de SRAM - “Caracterização e 
identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
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     Para além da paisagem cultural da vinha esta ilha destaca-se pela sua linha de costa, pelos ilhéus e 

vegetação endémica costeira e pelas potencialidades de recreio das diversas baías. As zonas do Barro 

Vermelho (ESG1) e de Porto Afonso (ESG3), as zonas balneares de Santa Cruz da Graciosa e da Praia, a 

zona de costa Sul entre o Carapacho e a Baía do Filipe (ESG7) são áreas de elevado potencial balnear, 

desde que conciliados com a preservação dos valores biológicos presentes. Também as termas do 

Carapacho (ESG6) têm um potencial turístico assinalável. As unidades de paisagem desenvolvem-se, tal 

como em Santa Maria, no sentido de Poente para Nascente e encontram-se mais relacionadas com os usos 

do solo do que com a geomorfologia, à excepção das unidades de paisagem da Caldeira (G6) e das 

encostas marítimas da Caldeira (G7). Nesta última verificam-se alguns problemas de erosão hídrica e 

costeira. 

 

5. São Jorge 

 

     A ilha de S. Jorge distingue-se de todas as outras pelo facto do mecanismo associado à sua génese e 

evolução - vulcanismo do tipo fissural - se ter mantido sempre constante ao longo dos tempos.
50

 Enquanto 

nas outras ilhas este tipo de vulcanismo pode ter estado de algum modo na origem de uma base menos 

erodível para a ilha, aqui a intensidade dos fenómenos vulcânicos apesar de ter variado nunca foi suficiente 

para que tivessem surgido fenómenos mais explosivos: esta é a única ilha onde não se encontram 

estratovulcões ou vestígios destes. Com uma forma muito estreita e alongada - 55 km de comprimento e 7 de 

largura máxima - com uma direcção semelhante ao Rift da Terceira (WNW-ESE) e posicionamento paralelo a 

este, torna-se visível a estreita ligação entre a génese desta ilha e os movimentos tectónicos ocorridos na 

região.
51

 É uma ilha bastante alta constituída por um grande planalto ondulado ou mesmo acidentado, 

sobreelevado em relação ao mar, onde se evidencia um alinhamento de cones aproximadamente com a 

mesma direcção da ilha. A linha de costa é frequentemente constituída por falésias que ultrapassam os 300 

metros de altura: aqui a erosão marinha e os deslizamentos de terras são os grandes agentes modeladores 

da paisagem. Os aglomerados urbanos localizam-se junto à costa, em fajãs de origem lávica ou detrítica, que 

são os locais mais favoráveis em termos de conforto bioclimático, com maior temperatura, menor 

precipitação e humidade. No topo das arribas as condições climáticas tornam-se radicalmente diferentes, 

com a temperatura a decrescer a precipitação a aumentar gradualmente à medida que se sobe em altitude. A 

gradação da precipitação é bem demarcada, enquanto a humidade relativa é de um modo geral elevada.
52

 A 

elevada precipitação conduz à existência de linhas de água bem demarcadas e a erosão hídrica surge com 

frequência nesta ilha. 

     Em termos geológicos evidenciam-se três complexos vulcânicos: o mais antigo é o do Topo, que ocupa a 

parte oriental da ilha, seguido do complexo dos Rosais, localizado no extremo ocidental, e o mais recente é o 

de Manadas que ocupa a parte central da ilha e onde se localiza o seu ponto mais alto, o Pico da 

Esperança.
53

 Os dois primeiros são maioritariamente constituídos por lavas basálticas, enquanto o último, 

que sobrepõem aos anteriores, integra também produtos piroclásticos.
54

A geomorfologia da ilha foi dividida 

por Madeira em duas zonas desiguais em termos de área, a Região Ocidental e a Região Oriental, 

separadas genericamente pelo vale da Ribeira Seca.
55
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Figura 13 - Unidades geomorfológicas de São Jorge. (1 -Região Ocidental; 2 - região Oriental. Adaptado de SRAM - “Plano de gestão de 
recursos hídricos: Caracterização e diagnóstico da situação de referência e perspectivas de evolução”. Horta: Secretaria Regional do 
Ambiente e do Mar (SRAM), 2010. São Jorge, p. 10). 
 

     A Região Oriental, que se entende até à ponta do Topo, apesar de ser a mais antiga é a que conserva 

uma zona de planalto mais alta, fruto de uma actividade fissural ocorrida em tempos recuados que terá tido 

maior intensidade. O relevo do topo do planalto encontra-se aplanado e os cones vulcânicos encontram-se 

desmantelados e erodidos em direcção ao mar gerando arribas que apresentam altura variável entre os 300 

e os 400 metros. A Região Ocidental, que se desenvolve até à ponta dos Rosais, apresenta um relevo fresco 

e vigoroso com formas vulcânicas recentes, como o alinhamento de cones que acompanha o 

desenvolvimento da ilha e atinge maior altitude na zona central.
56

 Aqui a erosão ainda não teve tempo de se 

fazer sentir com tanta intensidade nas zonas de planalto, mas é muito acelerada nas arribas costeiras. Para 

além da diferença entre as regiões Ocidental e Oriental encontra-se também uma considerável diferença 

entre as costas Norte e Sul, com a primeira muito mais abrupta do que a segunda. Nesta ilha existem fajãs 

lávicas e detríticas, no entanto na região Oriental apenas se encontram fajãs detríticas, uma vez que não 

existe vulcanismo recente.
57

 

    Para Gaspar Frutuoso a ilha de São Jorge é “toda é um alto espinhaço e lombada de serrania, e pela 

banda do Topo mostra mais rosto e é mais larga que pelas outras partes, e por ser muito fragosa não tem 

caminho por terra, que é de muito mato, senão com muito trabalho."
58

 A presença de matos era uma 

constante e por isso “da banda do norte não tem esta ilha de São Jorge freiguesia alguma, por ser terra tão 

áspera, que não se pode habitar, nem se poderem substentar os que nela quisessem viver.”
59

 A pecuária e a 

riqueza de águas surgem com frequência nas suas descrições. Esta ilha é apelidada por João de Melo como 

“ o sáurio que dorme” e que “desliza à tona destas águas que lhe açoitam o corpo e o levam numa deriva de 

mar, entre o Pico e a Graciosa.”
60

 Para além das zonas planálticas do interior são realçadas por este escritor 

também as fajãs e as arribas costeiras já que, surpreendentemente, “o negro da pedra não faz sentido nesta 

costa exuberante, viva”
61

 onde coexistem todas as cores da vegetação. A relação de paralelismo entre o Pico 

                                                      
56

 FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.61. 
57

 NUNES, J.C. (1998) op. cit. p. 47; MADEIRA, J. cit. por FRANÇA, Z. et al, op. cit. p.63. 
58

 FRUTUOSO, G. - “Saudades da Terra”. Livro IV, p. 233.  
59

 Idem, p. 238. 
60

 MELO, J. op. cit. p. 79. 
61

 Idem, p. 80. 



e São Jorge é realçada: “Sim, agora há uma reciprocidade quase perfeita entre São Jorge e o Pico: de cada 

lado deste largo rio de mar a que deram o nome de Canal, são duas ilhas longas, paralelas entre si (…).”
62

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Uso do solo e Unidades de paisagem de São Jorge. (A partir de SRAM/DROTRH - “Carta de Ocupação do Solo da Região 
Autónoma dos Açores.” Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) /Direcção Regional do Ordenamento do 
Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH), 2007 e SRAM - “Caracterização e identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: 
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
 

    São Jorge tem uma percentagem de espaços urbanos quase semelhante à do Pico mas o povoamento 

concentra-se essencialmente nas fajãs, sendo que os principais aglomerados se encontram na costa sul, de 

entre os quais se destacam as vilas das Velas e da Calheta. Os espaços agrícolas não têm muita 

representatividade cartográfica e as pastagens e espaços florestais situam-se acima da média da região 

(45,97% e 26,37%, respectivamente). A área de vegetação natural encontra-se também acima da média da 

região (14,71%) e localiza-se nas zonas de maior altitude do interior - no Pico da Esperança e na serra do 

Topo. Nas grandes arribas costeiras que se encontram na parte central e oriental da ilha deveriam também 

existir manchas de vegetação natural mas na cartografia estas áreas são classificadas como manchas 

florestais, provavelmente devido à dominância do incenso. Ao longo de toda a ilha a presença das pastagens 

é muito visível, tanto no topo das arribas litorais como no interior, e especialmente na metade Ocidental da 

ilha. Os espaços agrícolas surgem em redor dos aglomerados e especialmente na zona das duas pontas, 

Topo e Rosais. 

     As unidades de paisagem propostas distinguem as situações de arribas costeiras e fajãs das situações 

planálticas interiores. Na costa Sul as diversas unidades de paisagem correspondem a áreas de usos do solo 

diferenciados, enquanto na costa Norte, apesar da existência de fajãs consideradas elementos singulares a 

morfologia da costa abrupta das arribas costeiras e o uso do solo homogéneo permitiram a sua inclusão 

integral numa única unidade de paisagem (SJ10). Nesta unidade de paisagem existem três fajãs 

consideradas elementos singulares, a Fajã do Ouvidor (ESSJ3), a Fajã dos Cubres (ESsJ4) e a Fajã da 

Caldeira de Santo Cristo (ESSJ5). Todas estas têm um elevado interesse ecológico e paisagístico até porque 

nas duas últimas se encontram lagoas costeiras que são habitats invulgares à escala do arquipélago. Os 

outros três elementos singulares propostos para esta ilha são as Pontas e Ilhéus dos Rosais e do Topo 
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(respectivamente ESSJ1 e ESSJ6) e a baía de Entre Morros, junto às Velas (ESSJ2). No interior da ilha 

evidenciam-se duas unidades com uma paisagem mais natural (SJ5 e SJ12), uma unidade de paisagem com 

aglomerados urbanos em planalto de altitude (SJ6) e diversas outras unidades onde dominam as pastagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 - Unidades de paisagem e localização dos elementos singulares de São Jorge. (Adaptado de SRAM - “Caracterização e 
identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 

 

6. Pico 

 

     O Pico é a segunda maior ilha dos Açores em termos de área e aquela onde se atinge maior altitude. É 

também a ilha mais recente, com cerca de 250 mil anos. Esta montanha imponente que se ergue no meio do 

mar é por si só um dos elementos marcantes da paisagem açoriana, no entanto um olhar mais atento revela 

também a diversidade geomorfológica que se encontra em elementos de menor escala como os “mistérios” 

(nome dado localmente às extensões de lava fresca que surgiram em tempos históricos) e as cavidades 

vulcânicas. De entre as 270 cavidades naturais inventariadas no arquipélago 129 encontram-se nesta ilha,
63

 

assim como o mais extenso tubo lávico
64

 conhecido em Portugal - com 5150 metros - que se encontra 

parcialmente aberto ao público e se denomina Gruta das Torres.
65

  

     Tal como S. Jorge, esta ilha teve origem no vulcanismo do tipo fissural, mas a ocorrência de maior 

intensidade vulcânica permitiu a concentração de energia e magma num determinado ponto preferencial e 

surgiu o vulcão em escudo do Topo, próximo do aglomerado urbano das Lajes do Pico.
 66

 A primeira unidade 

geológica, denominada complexo vulcânico Topo-Lajes, integra aquilo que resta do vulcão do Topo e a 
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Caldeira de Santa Bárbara, uma cratera do tipo poço originada numa fase mais explosiva deste vulcão em 

escudo.
67

 O vulcanismo fissural continuou a estar activo e esteve na origem do complexo vulcânico S. 

Roque-Piedade, formado por uma cordilheira de cones vulcânicos com a direcção WNW-ESE, que inflectem 

para a direcção E-W na parte oriental da ilha. Nesta fase o tipo de crescimento do Pico terá sido semelhante 

ao ocorrido em S. Jorge. França et al referem que “ em determinado momento, no extremo ocidental daquela 

longa cordilheira (…) novas movimentações eventualmente associadas 1) ao sistema de falhas do graben da 

ilha do Faial; 2) à zona de fractura Faial-Pico; 3) a acidentes de expressão local, terão potenciado uma maior 

extrusão de lavas numa zona mais circunscrita da ilha do Pico o que vai contribuir fortemente para a 

edificação do estratovulcão da Montanha do Pico”.
68

 O complexo vulcânico da Montanha, o mais recente, 

integra não só o vulcão central principal como também numerosos cones secundários que se instalaram ao 

longo dos flancos deste vulcão e na proximidade da sua base. Refira-se no entanto que todo o processo de 

formação da ilha não deverá ter sido apenas sequencial mas sim integrado, uma vez que se julga que os três 

complexos referidos anteriormente terão tido, numa determinada fase, desenvolvimento simultâneo.
69

 Refira-

se também que o conjunto das ilhas do Faial, Pico e São Jorge definem um sistema tectónico e vulcânico 

activo, que na opinião de alguns investigadores “apresenta uma provável interligação”.
70

Prova disso será o 

facto da edificação da montanha do Pico poder estar fortemente relacionada com o sistema Faial-Pico.   

     A geomorfologia da ilha obedece à sua progressão geológica. As unidades geralmente individualizadas 

são o vulcão do Topo, o Planalto da Achada e o vulcão do Pico. Este último domina a parte ocidental da ilha, 

não só em termos de altitude como também área de influência. O Planalto da Achada desenvolve-se desde a 

parte oriental da montanha até à extremidade Leste da ilha e integra numerosos cones vulcânicos 

monogenéticos. O vulcão do Topo conforma uma área morfologicamente diferenciada na costa Sul do Pico, 

actualmente bastante alterada pela acção conjugada dos movimentos tectónicos e dos processos erosivos.
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Unidades geomorfológicas do Pico. (1 - Vulcão do Pico; 2 - Planalto da Achada; 3 - Vulcão do Topo. Adaptado de SRAM - 
“Plano de gestão de recursos hídricos: Caracterização e diagnóstico da situação de referência e perspectivas de evolução”. Horta: 
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2010. Pico, p. 10). 
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     Os processos conducentes à formação de solo ainda não tiveram tempo de ocorrer em muitas partes do 

litoral da ilha onde se encontram escoadas lávicas do tipo aa e pahoehoe. As escoadas lávicas aa 

apresentam uma superfície muito irregular e áspera, e são cobertas à superfície por pequenas partículas 

soltas de dimensões variadas e são vulgarmente designados por terrenos de “biscoito”.
72

 As lavas do tipo 

pahoehoe formam superfícies mais contínuas e lisas ou ligeiramente onduladas, constituindo a forma 

habitualmente designada por “lajes” ou “lajidos”.
73

 Ambas constituem o principal substrato da cultura da 

vinha. Esta ilha tem as temperaturas médias mais elevadas do arquipélago, com lugares com temperatura 

média superior a 20ºC
74

 facto que se deve não só à geomorfologia mas também à presença de escoadas 

lávicas do tipo aa e pahoehoe, negras e com pouca vegetação que aquecem mais do que a maioria dos 

outros terrenos.
75

 É a ilha onde se encontram as precipitações mais elevadas, com 3500-4000mm no 

Planalto da Achada e 5000 mm na montanha do Pico.
76

 Sobre o Pico Gaspar Frutuoso refere que “É quase 

toda é terra fragosa de biscoito, pedraria viva, e não tem mais terra que a que se faz das folhas das árvores, 

a qual se gasta o primeiro ano que se cultiva, e daí fica em pedra viva.”
77

 Quanto à maior riqueza da ilha, à 

época - e que ainda mantém alguma presença - a vegetação natural, o cronista refere que “há por toda esta 

ilha em redondo muita e grossa madeira de cedro, sanguinho, ginja, pau branco, faias, louros e, sobre toda, a 

madeira de teixo (…).”
78

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 - Uso do solo e Unidades de paisagem do Pico. (A partir de SRAM/DROTRH - “Carta de Ocupação do Solo da Região 
Autónoma dos Açores.” Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) /Direcção Regional do Ordenamento do 
Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH), 2007 e SRAM - “Caracterização e identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: 
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
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     Ainda hoje a ilha do Pico tem a maior percentagem de espaços florestais do arquipélago (32,47%) e uma 

das maiores percentagens de zonas com vegetação natural (13,69%). A vegetação natural encontra-se no 

planalto interior da Achada e em redor da montanha, mas também ao longo da linha de costa. Para além das 

florestas e das zonas de vegetação natural são as pastagens que ocupam uma maior área (40,32%). O 

povoamento é linear ao logo de toda a costa e os espaços agrícolas encontram-se em redor dos 

aglomerados. É de referir a importância dos espaços agrícolas em redor da Madalena, que correspondem à 

vinha que constrói a Paisagem Património Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 - Unidades de paisagem e localização dos elementos singulares do Pico. (Adaptado de SRAM - “Caracterização e 
identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
 

   As unidades de paisagem relacionam-se com a geomorfologia, com a P1, P2 e P4 a corresponder 

respectivamente às encostas Ocidental, Norte e Sul da montanha do Pico, esta última lugar de diversas 

erupções históricas. A unidade de paisagem dos Matos e Prados de Altitude (P2) corresponde ao planalto da 

Achada e a unidade de paisagem das Lajes (P6) à zona do vulcão do Topo. As faixas litorais Cais do Pico-

Piedade (P5) e Piedade - Ribeiras (P7) surgem diferenciadas pelo tipo de costa e ocupação do solo e a 

Ponta da Piedade (P8) é uma unidade particular pelo tipo de relação com o ar (mais baixa que a envolvente) 

pela bacia visual que conforma e usos do solo agrícolas diferenciados. Os elementos singulares 

considerados para esta ilha são a zona dos “mistérios” de Cachorro/Santa Luzia a norte (ESP1), os ilhéus 

Deitado e em Pé em frente à vila da Madalena (ESP2), a montanha do Pico e a sua Caldeira (ESP4) e as 

lagoas no planalto superior (ESP4). Sobre o Pico João de Melo escreve que “ Tudo o que há a escrever 

sobre o Pico está nele patente e dito por escrito [talvez na linguagem surda dos muros de pedra]; paira no ar 

como algo que falta captar e que nunca ninguém há-de dizer ou escrever: uma intimidade exposta, uma 

evidência oculta que nem os estranhos nem os seus naturais conseguem revelar. Porque o Pico não existe 

na nossa realidade (…). A sua montanha vai e volta, levada e trazida sobre um andor de nuvens (…).”
79
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7. Flores 

 

     A ilha das Flores faz parte do Grupo Ocidental e encontra-se localizada já em plena continental Norte-

Americana, a ocidente da Crista Médio-Altântica. Terá uma idade máxima de cerca de 2.16 milhões de anos, 

ou seja, terá surgido depois da Terceira e Graciosa mas antes das restantes ilhas do grupo central. A sua 

localização confere-lhe estabilidade, não são conhecidos nem vulcões nem sismos de grande intensidade em 

tempos históricos. Distingue-se, em conjunto com o Corvo, pela orientação no sentido Norte-Sul. A 

diversidade e complexidade das formações presentes, a intensidade dos fenómenos erosivos e o seu 

isolamento conduzem a que esta ilha tenha sido menos estudada em termos geológicos e geomorfológicos. 

A intensidade dos fenómenos erosivos é precisamente um dos factores que diferencia a dinâmica 

geomorfológica desta ilha e é devida às condições climáticas da zona, com maior pluviosidade e tendência 

para a ocorrência de tempestades que originam erosão hídrica e costeira, actualmente muito intensas. O 

vento é também responsável por muitas das formas de erosão que se encontram nesta ilha.  

     Na ilha das Flores existem dois níveis geomorfológicos bem diferenciados, o Maciço Central e a Orla 

Periférica.
80

 O Maciço Central desenvolve-se num patamar altimétrico mais elevado, que se encontra 

geralmente acima dos 500 metros de altitude e atinge os 915 metros no Morro Alto. Neste planalto é possível 

distinguir dois degraus: o mais elevado mas também mais irregular encontra-se localizado a Norte; o mais 

baixo e aplanado encontra-se a Sul.
81

 Este último é rasgado pelo vale das Lajes, ou vale da Boca da Baleia, 

que segundo Azevedo poderá corresponder a uma estrutura do tipo graben.
82

 No planalto central encontram-

se resquícios das erupções mais importantes - do vulcão ou vulcões centrais da ilha - que terão originado 

“grandes caldeiras actualmente bastante camufladas na sequência de episódios vulcânicos posteriores à sua 

formação”. 
83

 Encontram-se cones vulcânicos e também diversas lagoas - sete ao todo - inseridas em 

crateras de explosão encaixadas no terreno do tipo maars, e estruturas do tipo chaminés
84

 que revelam o 

elevado grau de erosão. A transição entre o Maciço Central e a Orla Periférica faz-se por meio de escarpas 

de altura variável e de um modo geral abruptas com excepção das zonas de Santa Cruz e junto ao porto das 

Lajes, onde se constituíram os principais aglomerados urbanos. A Orla Periférica é constituída pelas 

escarpas e pelas plataformas existentes na sua base, que são resultado: de movimentos de massa que 

deram origem a fajãs e a zonas de quebrada recentes; ou são devidas a oscilações do nível do mar ocorridas 

na época quaternária.
85

 Como consequência deste último fenómeno formaram-se terraços de abrasão e 

diversos níveis de depósitos sedimentares, alguns em cotas bastante elevadas.
86

 

     As costas Norte e Sul são mais rectilíneas o que “parece evidenciar os efeitos de uma tectónica de 

carácter regional”,
87

 enquanto as costas ocidental e oriental são muito recortadas com uma grande profusão 

de pontas, baixas, ilhéus, grutas e cascatas. Junto à costa ocidental localiza-se o ponto mais ocidental da 

Europa, o ilhéu de Monchique. De entre as fajãs destaca-se o imponente conjunto da Fajã Grande e 

Fajãzinha que é delimitado por imponentes escarpas, arribas fósseis que chegam a atingir mais de 600 

metros de altura, e por onde correm uma série de cascatas, a maior parte delas de carácter permanente. A 
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presença de cascatas que de desenvolvem em vales suspensos - tanto em escarpas interiores como em 

costeiras - é uma evidência que nessa zona a erosão das escarpas se está a desenrolar a uma taxa mais 

elevada que a erosão fluvial,
88

 mesmo numa ilha em que esta última é tão importante. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 - Unidades geomorfológicas das Flores. (1 -Maciço Central; 2 - Orla Periférica. Adaptado de SRAM - “Plano de gestão de 
recursos hídricos: Caracterização e diagnóstico da situação de referência e perspectivas de evolução”. Horta: Secretaria Regional do 
Ambiente e do Mar (SRAM), 2010. Flores, p. 11). 
 

     A grande diversidade e complexidade de formações geológicas presentes conduziram a que estas fossem 

agregadas por Azevedo em dois grandes grupos, denominados Complexo de Base e Complexo Superior: o 

Complexo de Base corresponde aos produtos da actividade vulcânica submarina e emergente que 

originaram aos primeiros níveis da ilha, encontra-se principalmente na orla costeira, nos seus extremos 

Nordeste e Sudoeste, e aflora principalmente na base de escarpas;
89

 o Complexo Superior é constituído 

pelos produtos formados durante as erupções subaéreas e ocorre em todo o Maciço Central e em cerca de 

60-70% da Orla Periférica.
90

 As zonas de maior conforto bioclimático encontram-se nas poucas plataformas 

costeiras relativamente planas onde se implantaram os principais núcleos urbanos - Santa Cruz e Lajes das 

Flores, Fajãs e Ponta Delgada - tanto nas costas Nascente e Poente como Norte. Existe uma diferença 

climática abrupta entre o litoral e o interior devido à existência das escarpas. No Maciço Central a 

precipitação é elevada e a humidade relativa atinge frequentemente os 100%.
91

 

     Nas Flores a área de vegetação natural é a segunda maior de todo o arquipélago (32,94%) e é muito 

aproximada à área das pastagens (33, 27%) único caso onde isto acontece. As zonas de vegetação natural 

encontram-se planaltos e picos em altitude e as pastagens formam mosaicos em redor destes. A ocupação 

florestal encontra-se em algumas encostas no litoral e estende-se por vezes para o interior das ilhas mas 
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encontra-se também nas linhas de água e arribas litorais, sendo nestes casos dominada pelo incenso. A 

ocupação urbana localiza-se em pequenos aglomerados nas encostas e fajãs costeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 20 -  Uso do solo e Unidades de paisagem das Flores. (A partir de SRAM/DROTRH - “Carta de Ocupação do Solo da Região 
Autónoma dos Açores.” Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) /Direcção Regional do Ordenamento do 
Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH), 2007 e SRAM - “Caracterização e identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: 
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
 

     Sobre as Flores João de Melo refere que “é a ilha de todas as ilhas portuguesas” uma vez que nela se 

encontra “ a síntese, a confluência de toda a paisagem insular (nenhuma outra comporta a da ilha das Flores, 

enquanto ela reúne em si tudo o que há de mais essencial nas outras )”. 
92

 Este escritor realça a diversidade 

da linha de costa referindo a “sucessão de baías e rochedos, (…) com mar baixo e costa rendilhada, fragas 

espalhadas pelos fundos cor de esmeralda e dezenas de ilhéus pontiagudos como agulhas de pedra 

espetadas no ar (…)”
93

 as fajãs e as lagoas mas também se apercebe da fraca densidade populacional e das 

gentes envelhecidas: “Sem a força da terra cultivada, há em tudo isto um excesso de paisagem, as vacas 

perdidas nas brumas dos pastos, o silêncio dos caminhos desertos que vão e que parecem não regressar. 

De modo que a ilha deixa de ser subitamente pequena porque é grande demais para tão pouca gente.”
94

 

Sobre esta ilha Pena e Cabral referem que “se, nalguns dos seus traços paisagísticos, Santa Maria poderá 

vagamente lembrar Porto Santo, as Flores traz-nos à memória a ilha da Madeira. As semelhanças 

encontramo-las no relevo recortado e irregular, no perfil costeiro, nas névoas constantemente presentes e 

nas inúmeras e espectaculares quedas de água.”
95

 Refira-se, no entanto, que a vegetação natural das Flores 

se encontra fortemente ameaçada pelo avanço de invasoras como as hortênsias. Esta é, contudo, uma das 

ilhas onde se encontram as mais extensas áreas de turfeiras. 

     As unidades de paisagem propostas distinguem os dois níveis altimétricos do planalto interior quer pela 

geomorfologia quer pelos usos do solo associados. O mais elevado, localizado a Norte, corresponde 
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aproximadamente aos Matos de Altitude (FL2) e o mais baixo ao Planalto com Lagoas (FL5). Na orla costeira 

distinguem-se diversas situações como a Encosta de Ponta Delgada (FL1), as encostas de Santa Cruz 

/Cedros (FL3) que correspondem a uma zona de costa mais elevada e relevo litoral muito movimentado, ou 

as Fajãs (FL4). Esta última integra situações de elevado interesse paisagístico pela relação com a escarpa 

interior e cascatas; pela preservação de usos do solo agrícolas tradicionais e pela relação mais fácil com o 

mar. As unidades de paisagem FL6 e FL7 diferenciam-se pelo recorte da linha de costa e por um 

povoamento mais interior e a um nível altimétrico mais elevado no caso das Encostas de Lajedo/Mosteiros 

(FL6). Os elementos singulares considerados foram os Ilhéus de Maria Vaz (ESFL1), dos Abrões (ESFL2), o 

Ilhéu Furado (ESFL3) e o Ilhéu do Cartário (ESFL5) e também a famosa Rocha dos Bordões (ESFL4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 - Unidades de paisagem e localização dos elementos singulares das Flores. (Adaptado de SRAM - “Caracterização e 
identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
 
 

8. Corvo 

 

     A ilha do Corvo, a mais pequena dos Açores, com apenas 17,1 Km
2
 de área e uma idade máxima de 

cerca de 0.71 milhões de anos, terá surgido um apenas pouco mais tarde que o Faial. A sua geomorfologia é 

dominada pelo estratovulcão central que integra uma caldeira de subsidência - o Caldeirão - bastante vasta 

para a dimensão da ilha e com pequenos cones secundários, lagoas e zonas alagadiças no seu interior. A 

linha de costa é formada por arribas abruptas, mais altas a Ocidente e Norte, onde a erosão costeira se faz 

sentir com maior intensidade. A Sul encontra-se a única plataforma relativamente plana da ilha, localizada ao 

nível da linha de costa e que é formada por escoadas basálticas. Aqui se encontra implantado o único 

aglomerado urbano da ilha, a Vila do Corvo. 

    A formação geológica da ilha passou por duas fases distintas cujos produtos são classificados, tal como 

nas Flores, como pertencentes ao Complexo Base e Complexo Superior.
96

 Ao Complexo Base, mais antigo, 
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pertencem os produtos vulcânicos gerados numa fase inicial de formação da ilha, que se crê ter sido devida à 

actividade de um vulcão em escudo, cujos produtos surgem no Canto da Carneira, na base de algumas 

arribas costeiras.
 97

 A esta primeira fase, efusiva, terá sucedido uma fase mais explosiva, responsável pelo 

emergimento da parte terrestre da ilha. No Complexo Superior integram-se os produtos resultantes quer 

dessa fase explosiva, quer das fases efusivas e explosivas subsequentes, das quais se destaca a fase 

explosiva que deu origem ao Caldeirão e aquelas mais recentes que originaram os cones secundários 

existentes nos flancos deste. A fajã lávica onde se localiza a Vila do Corvo é proveniente da emissão de um 

destes cones secundários. Nesta ilha é nitidamente observável o efeito de Föehn na distribuição da 

precipitação.
98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22 - Unidade geomorfológica do Corvo. (1 - Caldeirão Adaptado de SRAM - “Plano de gestão de recursos hídricos: 
Caracterização e diagnóstico da situação de referência e perspectivas de evolução”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar 
(SRAM), 2010. Corvo, p. 10) 
 

     O Corvo é, segundo a COSRAA, a ilha com maior percentagem de ocupação com vegetação natural 

(51,33%) situada principalmente nas zonas mais declivosas das encostas do Caldeirão e arribas costeiras. 

Existe uma área considerável ocupada por pastagens (32,16%) e os espaços agrícolas ocupam a zona da 

plataforma costeira Sul (7,37%). Existe uma área considerável integrada na classe de zonas descobertas 

constituída principalmente pelas abruptas arribas costeiras (5,37%) e a percentagem de espaços florestais é 

a mais baixa de todo o arquipélago (1,61%), assim como a percentagem de espaços urbanos (0,90%). 
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Figura 23 - Uso do solo e Unidades de paisagem do Corvo. (A partir de SRAM/DROTRH - “Carta de Ocupação do Solo da Região 
Autónoma dos Açores.” Ponta Delgada: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) /Direcção Regional do Ordenamento do 
Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH), 2007 e SRAM - “Caracterização e identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: 
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
 

     A unidade de paisagem C1 é constituída pelas altas arribas Norte e Poente que conformam a linha de 

costa da ilha, a C2 corresponde ao Caldeirão, a C3 à Encosta Oriental onde se encontram a maior parte das 

pastagens e a C4 à plataforma costeira a Sul, mais agrícola e humanizada. O único elemento singular é o 

Ilhéu da Ponta do Marco. A erosão costeira é muito marcada na unidade de paisagem das arribas e o efeito 

de Föehn e a exposição têm uma nítida influência nos usos do solo. Numa ilha tão pequena o mar o os 

elementos climáticos ditam uma boa parte da paisagem, a outra parte é ditada pelo uso que, ao longo dos 

séculos, uma população que vive em estreita ligação com os seus recursos lhe deu. 

     Sobre o Corvo, a que chama a “cornucópia do mar” João de Melo escreve “ olho a costa, a terra e tudo o 

que sobre ela se levanta: um corpo que se acomodou ao conforto do próprio sono, a montanha que 

insensivelmente respira, tangida a negro no perfil, envolta em sombra e escorada a pedra de basalto. É uma 

costa ao mesmo tempo terrosa e alcantilada sob o efeito da erosão (…)”
99

 sobre a Vila do Corvo refere que é 

“uma espécie de Casa Grande onde toda a gente se conhece (…)” 
100

 e que o Caldeirão é o símbolo da 

ilha.
101
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Figura 24 - Unidades de paisagem e localização dos elementos singulares do Corvo. (Adaptado de SRAM - “Caracterização e 
identificação das Paisagens dos Açores”. Horta: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2001). 
 

      

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

Áreas protegidas existentes em cada ilha  

 

 

 



1. Santa Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Representação cartográfica das áreas de ZPE, ZEC e PNI de Santa Maria (a partir de dados disponibilizados pela 
SRAM.Nota: A Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas faz também parte do  PNI de Santa Maria, apesar de não se encontrar 
representada nesta cartografia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Áreas protegidas pertencentes à categoria I (Reserva Natural); III (Monumento natural); IV (Área protegida para gestão de 
habitats ou espécies); V (Área de paisagem protegida) e VI (Área protegida para a gestão de recursos).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Diferenciação das diversas áreas protegidas pertencentes ao PNI.  

 
Quadro 1 - Parque Natural da Ilha de Santa Maria - Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de Novembro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Protegida Designação 

Código  
da legenda 

 

Reserva Natural  
Ilhéus das Formigas (não está na cartografia) SMA01 

Ilhéu da Vila SMA02 

Monumento Natural Pedreira do Campo, Figueiral e Prainha SMA03 

Área Protegida para a Gestão de 
Habitats ou Espécies 

Costa Sudoeste SMA04 

Ponta do Castelo SMA05 

Baía do Cura SMA06 

Pico Alto SMA07 

Área de Paisagem Protegida 

Barreiro da Faneca SMA08 

Baía de São Lourenço SMA09 

Baía da Maia SMA10 

Área Protegida de Gestão de 
Recursos 

Baía de São Lourenço SMA11 

Costa Norte SMA12 

Costa Sul SMA13 



 
Quadro 2 - Áreas protegidas de Santa Maria, objectivos de gestão (segundo o PNI e tendo em conta o Plano de Gestão da Rede Natura 

2000) elementos do carácter da paisagem e correspondência no “Livro das Paisagens dos Açores” (quando exista). Objectivos de 

gestão segundo o Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de Novembro, que cria o Parque Natural da Ilha de Santa Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Protegida Designação 
Objectivos de gestão 
e valores presentes 

(PNI) 

Elemento do 
carácter da 
Paisagem 

U.P / E.S. 

Reserva Natural  

Ilhéus das Formigas 
(não está na 
cartografia) (ZPE) 

Protecção de recursos 
marinhos Zona marinha 

 

Ilhéu da Vila 
(ZPE) 

Protecção de habitats e 
espécies (aves) e 
processos ecológicos 

Ilhéu 
Elemento singular 
(ESSMA5) 

Monumento Natural 
Pedreira do Campo,  
Figueiral e Prainha 

Protecção de zona de 
interesse geológico e 
estético 

Singularidade 
geológica  

 

Área Protegida para 
a Gestão de 
Habitats ou 
Espécies 

Costa Sudoeste (ZEC) 
Protecção de habitats e 
espécies (aves) 

Troço da linha de 
costa 

 

Ponta do Castelo 
(ZEC) 

Protecção de habitats, 
espécies e valores 
estéticos e culturais  

Troço da linha de 
costa com 
elementos culturais 
como farol e vinha 

Elemento singular 
(ESSMA6) 

Baía do Cura 

Protecção de habitats, 
espécies e valores 
geológicos 

Troço de linha de 
costa e baía 
costeira com 
cavidade marinha 

Elemento singular 
(ESSMA4) 

Pico Alto 

Protecção de vegetação 
natural  Serra mais elevada 

da ilha com 
vegetação natural 

Aproximado a 
unidade de 
paisagem SMA4 
(Serra do Pico 
Alto) 

Área de Paisagem 
Protegida 

Barreiro da Faneca 

Protecção e gestão de 
troço de linha de costa, 
zona de interesse 
geológico e valor cultural 
e estético 

Troço da linha de 
costa e 
singularidade 
geológica  

Elemento singular 
(ESSMA2)(Barreiro 
da Faneca) 

Baía de São Lourenço 

Protecção e gestão de 
paisagem cultural e uso 
tradicional da vinha, valor 
cultural e estético  

Baía costeira com 
vinha em socalcos 

Unidade de 
paisagem (SMA7) 

Baía da Maia 

Protecção e gestão de 
paisagem cultural e uso 
tradicional da vinha, valor 
cultural e estético 

Baía costeira com 
vinha em socalcos 

Unidade de 
paisagem (SMA9) 

Área Protegida de 
Gestão de 
Recursos 

Baía de São Lourenço 
Protecção e gestão de 
recursos litorais e 
marinhos  

Troço da linha de 
costa e zona 
marinha  

Costa Norte 
Protecção e gestão de 
recursos litorais e 
marinhos  

Troço da linha de 
costa e zona 
marinha  

Costa Sul 
Protecção e gestão de 
recursos litorais e 
marinhos 

Troço da linha de 
costa e zona 
marinha  



2. São Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Representação cartográfica das áreas de ZPE, ZEC e PNI de São Miguel (a partir de dados disponibilizados pela SRAM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5 - Áreas protegidas pertencentes à categoria I (Reserva Natural); III (Monumento natural); IV (Área protegida para gestão de 
habitats ou espécies); V (Área de paisagem protegida) e VI (Área protegida para a gestão de recursos).  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Diferenciação das diversas áreas protegidas pertencentes ao PNI.  

 
Quadro 3 - Parque Natural da Ilha de São Miguel - Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de Julho. 
 

Área Protegida Designação 

Código 
da legenda 

 

Reserva Natural  
Lagoa do Fogo SMG01 

Pico da Vara SMG02 

Monumento Natural 

Caldeira Velha SMG03 

Gruta do Carvão SMG04 

Pico das Camarinhas - Ponta da Ferraria SMG05 

Área Protegida para a Gestão de 
Habitats ou Espécies 

Ilhéu de Vila Franca do Campo SMG06 

Serra de Água de Pau SMG07 

Tronqueira e planalto dos Graminhais SMG08 

Ponta do Cintrão SMG09 

Ponta do Arnel SMG10 

Feteiras SMG11 

Ponta do Escalvado SMG12 

Ponta da Bretanha SMG13 

Faial da Terra SMG14 

Ferraria SMG15 

 
Lagoa do Congro SMG16 

Área de Paisagem Protegida 
Sete Cidades SMG17 

Furnas SMG18 

Área Protegida de Gestão de 
Recursos 

Caloura - Ilhéu de Vila Franca SMG19 

Costa Este SMG20 

Cintrão - Ponta da Maia SMG21 

Porto das Capelas - Ponta das Calhetas SMG22 

Ponta da Ferraria - Ponta da Bretanha SMG23 



Quadro 4 - Áreas protegidas de São Miguel, objectivos de gestão (segundo o PNI e tendo em conta o Plano de Gestão da Rede Natura 

2000) elementos do carácter da paisagem e correspondência no “Livro das Paisagens dos Açores” (quando exista). Objectivos de 

gestão segundo o Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de Julho, que cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel. 

 

 

Área 
Protegida 

Designação 
Objectivos de gestão 

e valores presentes (PNI) 
Elementos do carácter 

da paisagem 
U.P / E.S. 

Reserva Natural  

Lagoa do Fogo (ZEC) 
Protecção de habitats, espécies e 
processos ecológicos 

Caldeira interior à ilha com 
lagoa e relevo abrupto 

Unidade de 
paisagem (SM11) 

Pico da Vara (ZPE) 

Protecção dos habitats, espécies 
(aves e vegetação natural) e 
processos ecológicos 

Cordilheira montanhosa 
interior à ilha com relevo 
acidentado e ponto mais 
alto da ilha 

 

Monumento 
Natural 

Caldeira Velha 
Protecção e gestão de zona de 
interesse geológico com lagoa e 
valores estéticos associados 

Lagoa e fenómenos de 
vulcanismo secundário 

Elemento singular 
(ESSM3) 

Gruta do Carvão 
Protecção e gestão de cavidade 
vulcânica com potencial para 
visitação  

Gruta subterrânea  

Pico das Camarinhas 
- Ponta da Ferraria 

Protecção e gestão de troço da 
linha de costa de interesse 
geomorfologico e potencial 
recreativo 

Troço da linha de costa 
com fenómenos de 
vulcanismo secundário 

Elemento singular 
(ESSM1) 
(Ponta da Ferraria) 

Área Protegida 
para a Gestão de 
Habitats ou 
Espécies 

Ilhéu de Vila Franca 
do Campo 
(ZEC) 

Protecção e gestão de habitats e 
espécies, com valor geológico, 
cultural e estético e potencial 
recreativo 

Ilhéu com cratera interior 
que forma baía ligada ao 
mar 

Elemento singular 
(ESSM5) 

Serra de Água de 
Pau 

Protecção de habitats e espécies Serra interior à ilha em 
redor da Lagoa do Fogo 

Unidade de 
paisagem (SM10) 

Tronqueira e planalto 
dos Graminhais 
(ZPE) 

Protecção de habitats e espécies 
(aves e vegetação natural) 

Cordilheira montanhosa 
interior à ilha com relevo 
acidentado e planalto 
elevado em redor do Pico 
da Vara 

 

Ponta do Cintrão 
Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Troço de linha de costa  

Ponta do Arnel 
Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Troço de linha de costa  

Feteiras 
Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Troço de linha de costa  

Ponta do Escalvado 
Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Troço de linha de costa  

Ponta da Bretanha 
Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Troço de linha de costa  

Faial da Terra 
Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Troço de linha de costa  

Ferraria 
Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Troço de linha de costa Elemento singular 
(ESSM1) (Ponta da 
Ferraria) 

 
Lagoa do Congro 

Protecção de lagoa com interesse 
geológico, habitats e espécies 

Lagoa e envolvente  

Área de 
Paisagem 
Protegida 

Sete Cidades 

Protecção, gestão e ordenamento 
de paisagem com valor como 
singularidade geomorfologica, 
valores culturais e estéticos 

Caldeira com diversas 
lagoas 

Unidade de 
paisagem (SM6) 

Furnas 

Protecção, gestão e ordenamento 
de paisagem com valor como 
singularidade geomorfologica, 
valores culturais e estéticos 

Caldeira com diversas 
lagoas e fenómenos de 
vulcanismo secundário  
como campos fumarólicos 
e nascentes 

Unidade de 
paisagem (SM13) 

Área Protegida 
de Gestão de 
Recursos 

Caloura - Ilhéu de 
Vila Franca (ZEC) 

Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos, com valores 
culturais e estéticos  

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

Elementos 
singulares (ESSM 4 
e 5) (Caloura e Ilhéu 
de Vila Franca) 

Costa Este 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Cintrão - Ponta da 
Maia 

Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Porto das Capelas - 
Ponta das Calhetas 

Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Ponta da Ferraria - 
Ponta da Bretanha 

Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 



3.Terceira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7- Representação cartográfica das áreas de ZPE, ZEC e PNI de São Miguel (a partir de dados disponibilizados pela SRAM).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 - Áreas protegidas pertencentes à categoria I (Reserva Natural); III (Monumento natural); IV (Área protegida para gestão de 
habitats ou espécies); V (Área de paisagem protegida) e VI (Área protegida para a gestão de recursos).  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 - Diferenciação das diversas áreas protegidas pertencentes ao PNI.  
 

 
Quadro 5 - Parque Natural da Ilha da Terceira - Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de Abril. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Protegida Designação 
Código 

da legenda 
 

Reserva Natural  

Biscoito da Ferraria e Pico Alto TER01 

Serra de Santa Bárbara e Mistério dos Negros TER02 

Terra Brava e Criação das Lagoas TER03 

Monumento Natural 
Algar do Carvão TER04 

Furnas do Enxofre TER05 

Área Protegida para a 
Gestão de Habitats ou 
Espécies 

Ponta das Contendas TER06 

Ilhéus das Cabras TER07 

Matela TER08 

Biscoito das Fontainha TER09 

Planalto Central e Costa Noroeste TER10 

Costa das Quatro Ribeiras TER11 

Pico do Boi TER12 

Área de Paisagem 
Protegida 

Vinhas dos Biscoitos 
TER13 

Área Protegida de Gestão 
de Recursos 

Caldeira de Guilherme Moniz TER14 

Cinco Ribeiras TER15 

Quatro Ribeiras TER16 

Costa das Contendas TER17 

Ilhéus das Cabras TER18 

Baixa de Vila Nova TER19 

Monte Brasil TER20 



 

Quadro 6 - Áreas protegidas da Terceira, objectivos de gestão (segundo o PNI e tendo em conta o Plano de Gestão da Rede Natura 
2000) elementos do carácter da paisagem e correspondência no “Livro das Paisagens dos Açores” (quando exista). Objectivos de 
gestão segundo o Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de Abril, que cria o Parque Natural da Ilha da Terceira. 

 

 
 

 
 

Designação 
Objectivos de gestão 

e valores presentes (PNI) 
Elementos do carácter 

da paisagem 
U.P / E.S. 

Reserva Natural  

Biscoito da 
Ferraria e Pico 
Alto 

Protecção de habitats, espécies e 
processos ecológicos.  

Vulcão do Pico Alto e zona de 
relevo acidentado. Floresta 
laurissilva e turfeiras. 

 

Serra de Santa 
Bárbara e Mistério 
dos Negros (ZEC) 

Protecção de habitats, espécies e 
processos ecológicos.  
Zona de interesse ecológico pela 
dimensão e valor da mancha de 
vegetação natural. Caldeira é 
Reserva Integral. 

Cordilheira montanhosa 
interior à ilha com relevo 
acidentado, caldeira e ponto 
mais alto da ilha.  Floresta 
laurissilva e turfeiras. 

Caldeira é Unidade 
de paisagem (T4) 

Terra Brava e 
Criação das 
Lagoas 

Protecção de habitats, espécies e 
processos ecológicos. 

Planalto central elevado com 
floresta laurissilva, pastagens 
naturais e semi-naturais  e 
zonas húmidas. 

 

Monumento 
Natural 

Algar do Carvão 

Protecção e gestão de cavidade 
vulcânica com potencial para 
visitação desde que condicionada. 

Gruta subterrânea com 
formações siliciosas muito 
desenvolvidas e fauna 
cavernícola.  

 

Furnas do Enxofre 
Protecção e gestão de zona de 
interesse geológico 

Singularidade geológica com 
fenómenos de vulcanismo 
secundário 

Elemento singular 
(EST2) 

Área Protegida 
para a Gestão de 
Habitats ou 
Espécies 

Ponta das 
Contendas(ZPE) 

Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Troço da linha de costa e 
ilhéus 

 

Ilhéus das Cabras 
(ZPE) 

Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Ilhéu Elemento singular 
(EST4) 

Matela 
Protecção de floresta natural 
primitiva de baixa altitude 

Mancha de vegetação natural  

Biscoito das 
Fontinhas 

Protecção de mancha florestal com 
elevado número de espécies 
endémicas artrópodes 

Mancha de vegetação e fauna 
de artrópodes associada 

 

Planalto Central e 
Costa Noroeste 

Protecção de habitats e espécies e 
de zona de paisagem tradicional 
importante para a criação de um 
efeito tampão para as zonas de 
reserva natural 

Planalto com pastagens semi-
naturais  

 

Costa das Quatro 
Ribeiras (ZEC) 

Protecção de habitats e espécies 
(aves) numa zona de grande 
diversidade geomorfológica 

Troço da linha de costa  

Pico do Boi 
Protecção de zona de paisagem 
humanizada tradicional com valor 
cultural e estético e zonas húmidas 

Planalto com pastagens semi-
naturais e habitats marginais 
de zonas húmidas 

 

Área de 
Paisagem 
Protegida 

Vinhas dos 
Biscoitos 

Protecção e gestão da paisagem 
cultural e uso tradicional da vinha, 
com valor cultural e estético  

Vinha em quartéis e 
elementos da arquitectura de 
produção tradicional 
associados 

Elemento singular 
(EST1) (Biscoitos) 

Área Protegida 
de Gestão de 
Recursos 

Caldeira de 
Guilherme Moniz 

Protecção dos recursos 
hidrológicos subterrâneos 
(aquíferos) por meio da 
manutenção dos matos 
macaronésicos  e turfeiras  

Caldeira interior à ilha com 
relevo suave no interior 

Unidade de 
paisagem (T7) 

Cinco Ribeiras 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Quatro Ribeiras 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Costa das 
Contendas 

Protecção e gestão de recursos 
litorais, marinhos (aves) 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Ilhéus das Cabras 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos (aves) 

Ilhéu  

Baixa de Vila Nova 
Protecção e gestão de recursos 
marinhos (aves) 

Zona de recife  

Monte Brasil 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

Elemento singular 
(EST3) Monte Brasil, 
zona terrestre) 



4. Graciosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Representação cartográfica das áreas de ZPE, ZEC e PNI da Graciosa (a partir de dados disponibilizados pela SRAM).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 11- Áreas protegidas pertencentes à categoria I (Reserva Natural); III (Monumento natural); IV (Área protegida para gestão de 
habitats ou espécies) e VI (Área protegida para a gestão de recursos).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Diferenciação das diversas áreas protegidas pertencentes ao PNI.  

 

 
Quadro 7 - Parque Natural da Ilha Graciosa - Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de Novembro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Protegida Designação 

Código 
da legenda 

 

Reserva Natural  
Ilhéu de Baixo GRA01 

Ilhéu da Praia GRA02 

Monumento Natural Caldeira da Graciosa GRA03 

Área Protegida para a 
Gestão de Habitats ou 
Espécies 

Ponta da Restinga GRA04 

Ponta Branca GRA05 

Ponta da Barca GRA06 

Área Protegida de Gestão 
de Recursos 

Costa Sudeste GRA07 

Costa Noroeste GRA08 



Quadro 8 - Áreas protegidas da Graciosa, objectivos de gestão (segundo o PNI e tendo em conta o Plano de Gestão da Rede Natura 

2000) elementos do carácter da paisagem e correspondência no “Livro das Paisagens dos Açores” (quando exista). Objectivos de 

gestão segundo o Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de Novembro, que cria o Parque Natural da Ilha da Graciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Protegida Designação 
Objectivos de gestão 

e valores presentes (PNI) 
Elementos do carácter 

da paisagem 
U.P / E.S. 

Reserva Natural  

Ilhéu de Baixo (ZEC) 
(ZPE) 

Protecção de habitats 
terrestres e marinhos, 
espécies (aves) e processos 
ecológicos 

Ilhéu e zona marinha Elemento singular 
(ESG7) 

Ilhéu da Praia (ZPE) 

Protecção de habitats 
terrestres e marinhos, 
espécies (aves) e processos 
ecológicos 

Ilhéu e zona marinha Elemento singular 
(ESG4) 

Monumento Natural Caldeira da Graciosa 

Protecção e gestão de 
caldeira e cavidade vulcânica 
com interesse geológico e 
estético 

Caldeira, singularidade 
geológica constituída 
por gruta subterrânea 
com lagoa 

Unidade de 
paisagem (G6) 

Área Protegida para 
a Gestão de 
Habitats ou 
Espécies 

Ponta da Restinga 
(ZEC) 

Protecção de habitats, 
espécies (aves) e valores 
estéticos e culturais  

Troço da linha de costa 
com elementos culturais 
como farol  

Aproximado a 
elemento singular 
(ESG6) (Termas 
do Carapacho) 

Ponta Branca (ZEC) 

Protecção de habitats, 
espécies (aves) e valores 
estéticos 

Troço de linha de costa 
com arriba de altura 
elevada 

Aproximado a 
elemento singular 
(ESG5) (Baía do 
Filipe) 

Ponta da Barca 
Protecção de habitats e 
espécies 

Troço da linha de costa 
com ilhéus e elementos 
culturais como farol 

 

Área Protegida de 
Gestão de 
Recursos 

Costa Sudeste 
Protecção e gestão de 
recursos litorais e marinhos 

Troço da linha de costa 
e zona marinha 

 

Costa Noroeste 
Protecção e gestão de 
recursos litorais e marinhos 

Troço da linha de costa 
e zona marinha 

 



5. São Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 - Representação cartográfica das áreas de ZPE, ZEC e PNI de São Jorge (a partir de dados disponibilizados pela SRAM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14- Áreas protegidas pertencentes à categoria III (Monumento natural); IV (Área protegida para gestão de habitats ou espécies) e 
VI (Área protegida para a gestão de recursos).  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Diferenciação das diversas áreas protegidas pertencentes ao PNI.  

 

 
Quadro 9 - Parque Natural da Ilha de São Jorge - Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de Março. 
 

Área Protegida Designação 

Código 
da legenda 

 

Monumento Natural Ponta dos Rosais SJO01 

Área Protegida para a Gestão de 
Habitats ou Espécies 

Ilhéu do Topo SJO02 

Costa Noroeste SJO03 

Costa Sudoeste SJO04 

Pico da Esperança e Planalto Central SJO05 

Costa das Velas SJO06 

Fajã das Almas SJO07 

Costa do Topo SJO08 

Área de Paisagem Protegida Fajãs do Norte SJO09 

Área Protegida para a Gestão de 
Recursos 

Costa Oeste SJO10 

Costa das Fajãs SJO11 

Entre Morros SJO12 

Topo SJO13 

 

 

 

 

 



Quadro 10 - Áreas protegidas de São Jorge, objectivos de gestão (segundo o PNI e tendo em conta o Plano de Gestão da Rede Natura 
2000) elementos do carácter da paisagem e correspondência no “Livro das Paisagens dos Açores” (quando exista). Objectivos de 
gestão segundo o Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de Março, que cria o Parque Natural da Ilha de São Jorge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 
Protegida 

Designação 
Objectivos de gestão 

e valores presentes (PNI) 
Elementos do carácter 

da paisagem 
U.P / E.S. 

Monumento 
Natural 

Ponta dos 
Rosais (ZEC) 

Protecção de troço de linha de 
costa com interesse geológico 
e estético. Protecção de 
habitats e espécies (aves) 

Singularidade geológica 
constituída por ponta da 
ilha com arribas 
escarpadas e ilhéus  

Elemento singular 
(ESSJ1) 

Área Protegida 
para a Gestão 
de Habitats ou 
Espécies 

Ilhéu do Topo 
(ZEC)(ZPE) 

Protecção de habitats e 
espécies (aves) 

Ilhéu Elemento singular 
(ESSJ6) 

Costa Noroeste 
Protecção de habitats e 
espécies (aves) 

Troço da linha de costa 
com arribas escarpadas 

 

Costa Sudoeste 

Protecção de habitats e 
espécies (aves) 

Troço da linha de costa 
com arribas escarpadas 

Unidade de 
paisagem (SJ1) 
(Arribas de 
sudoeste) 

Pico da 
Esperança e 
Planalto Central 
(ZEC) 

Protecção de habitats e 
espécies em zona com 
interesse geológico, cultural e 
estético 

Alinhamento de cones 
vulcânicos, planalto 
central, vegetação natural, 
pastagens extensivas e 
zonas húmidas 

Aproximado a 
unidade de 
paisagem (SJ5) 
(Picos Centrais) 

Costa das Velas 
Protecção de habitats e 
espécies (aves) 

Troço da linha de costa 
com arribas 

 

Fajã das Almas 
Protecção de habitats e 
espécies (aves)  

Fajã  

Costa do Topo 
(ZPE) 

Protecção de habitats e 
espécies (aves) 

Troço da linha de costa 
com arribas 

 

Área de 
Paisagem 
Protegida 

Fajãs do Norte 
(ZEC) 

Protecção, gestão e 
ordenamento da paisagem com 
valor natural, cultural e estético 

Fajãs com pequenos 
aglomerados urbanos e  
lagoas, zonas húmidas  
que albergam aves e 
amêijoas 

Elementos 
singulares 
(ESSJ4) (Fajã dos 
Cubres) e (ESSJ5) 
(Fajã de Entre 
Morros) 

Área Protegida 
de Gestão de 
Recursos 

Costa Oeste 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Costa das Fajãs 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Entre Morros 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

Elemento singular 
(ESSJ2) (Baía de 
Entre Morros) 

Topo 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 



6. Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Representação cartográfica das áreas de ZPE, ZEC e PNI do Pico (a partir de dados disponibilizados pela SRAM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 - Áreas protegidas pertencentes à categoria I (Reserva Natural); III (Monumento natural); IV (Área protegida para gestão de 
habitats ou espécies); V (Área de paisagem protegida) e VI (Área protegida para a gestão de recursos).  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Diferenciação das diversas áreas protegidas pertencentes ao PNI.  

 

 

Quadro 11 - Parque Natural da Ilha do Pico - Decreto Legislativo Regional n.º 20/2008/A, de 9 de Julho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Área Protegida Designação 
Código da 

legenda 

Reserva Natural  

Montanha do Pico PICO01 

Caveiro PICO02 

Mistério da Prainha PICO03 

Furnas de Santo António PICO04 

Monumento Natural Gruta das Torres PICO05 

Área Protegida para a Gestão de 
Habitats ou Espécies 

Lagoa do Caiado PICO06 

Lajes do Pico PICO07 

Furnas de Santo António PICO08 

Silveira PICO09 

Mistério de São João PICO10 

Terra Alta PICO11 

Ribeiras PICO12 

Zona do Morro PICO13 

Área de Paisagem Protegida 

Cultura da Vinha - Ponta da Ilha PICO14 

Cultura da Vinha – Ponta do Mistério PICO15 

Cultura da Vinha – Zona Norte PICO16 

Cultura da Vinha – São Mateus/São 
Caetano 

PICO17 

Cultura da Vinha – Zona Oeste PICO18 

Zona Central PICO19 

Área Protegida para a Gestão de 
Recursos 

Porto das Lajes PICO20 

Ponta da ilha PICO21 

Canal Faial-Pico/sector Pico PICO22 



 
Quadro 12- Áreas protegidas do Pico, objectivos de gestão (segundo o PNI e tendo em conta o Plano de Gestão da Rede Natura 2000) 

elementos do carácter da paisagem e correspondência no “Livro das Paisagens dos Açores” (quando exista). Objectivos de gestão 

segundo o Decreto Legislativo Regional n.º 20/2008/A, de 9 de Julho, que cria o Parque Natural da Ilha do Pico. 

 

Área 
Protegida 

Designação 

   
Objectivos de gestão 

e valores presentes (PNI) 
 

Elementos do carácter 
da paisagem 

U.P / E.S. 

Reserva Natural  

Montanha do Pico 
(ZEC) 

Protecção de habitats, espécies e 
processos ecológicos com valor 
natural e estético 

Montanha, grande forma de 
relevo que é o ponto mais alto 
da ilha e singularidade 
geológica 

Elemento singular 
(ESP3) (Montanha 
do Pico e Caldeira) 

Caveiro (ZEC) 

Protecção de habitats, espécies e 
processos ecológicos.  
Zona de interesse ecológico pela 
dimensão e valor da mancha de 
vegetação natural. 

Vegetação natural e zonas 
húmidas de altitude. Floresta 
laurissilva e outras 
comunidades de montanha, 
turfeiras. 

 

Mistério da 
Prainha (ZEC) 

Protecção de habitats, espécies e 
processos ecológicos.  
 

Vegetação natural e zonas 
húmidas de altitude. Floresta 
laurissilva e outras 
comunidades de montanha, 
turfeiras. 

 

Furnas de Santo 
António (ZPE) 

Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Troço da linha de costa e 
ilhéus 

 

Monumento 
natural 

Gruta das Torres 
Protecção e gestão de cavidade 
vulcânica visitável 

Gruta subterrânea  

Área Protegida 
para a Gestão de 
Habitats ou 
Espécies 

Lagoa do Caiado 
Protecção de lagoa, habitats e 
espécies , valor natural e estético 

Lagoa e envolvente  

Lajes do Pico 
(ZEC)(ZPE) 

Protecção de habitats e espécies  
(aves) 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Furnas de Santo 
António 

Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Silveira 
Protecção de habitats e espécies 
(aves) 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

 
Mistério de São 
João 

Protecção de habitats e espécies  Troço da linha de costa e 
mancha de vegetação natural 

 

 
Terra Alta 

Protecção de habitats e espécies e 
interesse estético  

Troço de linha de costa e 
mancha de vegetação natural 

 

 
Ribeiras 

Protecção de habitats e espécies Troço da linha de costa e 
mancha de vegetação natural 

 

 
Zona do Morro 

Protecção de habitats e espécies, 
valor cultural e estético 

Troço da linha de costa e 
mancha de vegetação natural 

 

Área de 
Paisagem 
Protegida 

Cultura da Vinha / 
Ponta da Ilha 
(ZEC)(ZPE) 

Protecção e gestão de paisagem 
cultural e uso tradicional da vinha e 
campos agrícolas, valor cultural e 
estético. Protecção de habitats e 
espécies (aves). 

Vinha em quartéis e 
elementos da arquitectura de 
produção tradicional 
associados. Agricultura 
tradicional.  Troço de linha de 
costa e mancha de vegetação 
natural. 

Integrada em P8 
(Ponta da Piedade) 

Cultura da Vinha 
/Ponta do Mistério 

Protecção e gestão de paisagem 
cultural e uso tradicional da vinha, 
valor cultural e estético. Protecção 
de habitats e espécies (aves). 

Vinha em quartéis e 
elementos da arquitectura de 
produção tradicional 
associados. Troço de linha de 
costa e mancha de vegetação 
natural. 

 

Cultura da Vinha 
/Zona Norte 

Protecção e gestão de paisagem 
cultural e uso tradicional da vinha, 
valor cultural e estético. Protecção 
de habitats e espécies (aves). 

Vinha em quartéis e 
elementos da arquitectura de 
produção tradicional 
associados. Troço de linha de 
costa e mancha de vegetação 
natural. 

Elemento singular 
(ESP1) (Mistérios 
Cachorro / Santa 
Luzia) 

Cultura da Vinha 
/São Mateus/São 
Caetano 

Protecção e gestão de paisagem 
cultural e uso tradicional da vinha, 
valor cultural e estético  

Vinha em quartéis e 
elementos da arquitectura de 
produção tradicional 
associados. Troço de linha de 
costa e mancha de vegetação 
natural. 

 

Cultura da Vinha 
/Zona Oeste 

Protecção e gestão de paisagem 
cultural e uso tradicional da vinha, 
valor cultural e estético  

Vinha em quartéis e 
elementos da arquitectura de 
produção tradicional 
associados 

 



 

 

7. Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Representação cartográfica das áreas de ZPE, ZEC e PNI das Flores (a partir de dados disponibilizados pela SRAM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 
Protegida 

Designação 

   
Objectivos de gestão 

e valores presentes (PNI) 
 

Elementos do carácter 
da paisagem 

U.P / E.S. 

 
Zona Central 
(ZPE) 

Protecção e gestão de paisagem 
com valor natural e cultural com 
manchas de vegetação natural 
laurissilva, pastagens extensivas e 
zonas húmidas 

Planalto elevado com 
manchas de vegetação 
natural ( floresta laurissilva e 
outras) lagoas,  turfeiras e 
pastagens extensivas. 

Área aproxima-se a 
unidade de 
paisagem P3 (Matos 
e Prados de Altitude) 

Área Protegida 
de Gestão de 
Recursos 

Porto das Lajes 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos (aves) 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Ponta da ilha 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 

Canal Faial-
Pico/sector Pico 

Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 20 - Áreas protegidas pertencentes à categoria I (Reserva Natural); III (Monumento natural); IV (Área protegida para gestão de 
habitats ou espécies); V (Área de paisagem protegida) e VI (Área protegida para a gestão de recursos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 - Diferenciação das diversas áreas protegidas pertencentes ao PNI.  
 
 



Quadro 13 - Parque Natural da Ilha das Flores - Decreto Legislativo Regional n.º 8/2011/A, de 23 de Março. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 14 - Áreas protegidas das Flores, objectivos de gestão (segundo o PNI e tendo em conta o Plano de Gestão da Rede Natura 
2000) elementos do carácter da paisagem e correspondência no “Livro das Paisagens dos Açores” (quando exista). Objectivos de 
gestão segundo o Decreto Legislativo Regional n.º 8/2011/A, de 23 de Março, que cria o Parque Natural da Ilha das Flores. 

 

Área Protegida Designação 
Código da 

legenda 

Reserva Natural  

Morro Alto e Pico da Sé FLO01 

Ilhéu de Maria Vaz FLO02 

Caldeiras Funda e Rasa FLO03 

Monumento Natural Rocha dos Bordões FLO04 

Área Protegida para a Gestão 
de Habitats ou Espécies 

Costa Nordeste FLO05 

Costa Sul e Sudoeste FLO06 

Ponta da Caveira FLO07 

Área de Paisagem Protegida Zona Central e Costa Oeste FLO08 

Área Protegida de Gestão de 
Recursos 

Costa Norte FLO09 

Área 
Protegida 

Designação 
  Objectivos de gestão 

e valores presentes (PNI) 
Elementos do carácter 

da paisagem 
U.P / E.S. 

Reserva 
Natural  

Morro Alto e 
Pico da Sé 
(ZEC) 

Protecção de habitats, espécies 
e processos ecológicos. Zona 
de interesse ecológico pela 
dimensão e valor da mancha 
de vegetação natural. 

Vegetação natural e zonas 
húmidas de altitude. 
Floresta laurissilva e 
outras comunidades de 
montanha, turfeiras. 

Área aproxima-se 
a unidade de 
paisagem FL3 
(Matos e Prados 
de Altitude ) 

Ilhéu de Maria 
Vaz (ZEC) 

Protecção de habitats, espécies 
(aves) e processos ecológicos. 
Reserva Integral.  

Ilhéu Elemento singular 
(ESFL1)  

Caldeiras Funda 
e Rasa  

Protecção de habitats, espécies 
e processos ecológicos. 
Protecção das lagoas de 
interesse natural e estético.  
 

Vegetação natural e zonas 
húmidas de altitude, 
lagoas. Floresta laurissilva 
e outras comunidades de 
montanha, turfeiras. 

 

Monumento 
natural 

Rocha dos 
Bordões (ZEC) 

Protecção de zona de interesse 
geológico e estético 

Singularidade geológica Elemento singular 
(ESFL4) 

Área Protegida 
para a Gestão 
de Habitats ou 
Espécies 

Costa Nordeste 
(ZEC) (ZPE) 

Protecção de habitats e 
espécies (aves), valor cultural e 
estético 

Troço da linha de costa, 
ilhéus e mancha de 
vegetação natural 

Integra os 
elementos 
singulares ESFL2 
(Ilhéu dos Abrões) 
e ESFL3 (Ilhéu 
Furado) 

 
Costa Sul e 
Sudoeste (ZPE) 

Protecção de habitats e 
espécies (aves), valor cultural e 
estético 

Troço da linha de costa, 
ilhéus e mancha de 
vegetação natural 

Área aproxima-se 
a unidade de 
paisagem FL6 
(Encostas de 
Lajedo/Mosteiro) 

 
Ponta da 
Caveira 

Protecção de habitats e 
espécies 

Troço da linha de costa e 
mancha de vegetação 
natural 

 

Área de 
Paisagem 
Protegida 

Zona Central e 
Costa Oeste 
(ZEC)   

Protecção e gestão de 
paisagem natural e cultural com 
manchas de vegetação natural 
laurissilva, lagoas, turfeiras, 
pastagens extensivas, arribas 
costeiras, fajãs e quedas de 
água 

Planalto elevado com 
manchas de vegetação 
natural ( floresta laurissilva 
e outras) lagoas,  turfeiras 
e pastagens extensivas. 
Arribas costeiras, fajãs e 
quedas de água 

Área aproxima-se 
a unidade de 
paisagem FL5 
(Planalto com 
Lagoas) 

Área Protegida 
de Gestão de 
Recursos 

Costa Norte 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos(aves) 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 



8. Corvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Representação cartográfica das áreas de ZPE, ZEC e PNI do Corvo (a partir de dados disponibilizados pela SRAM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 23 - Áreas protegidas pertencentes à categoria IV (Área protegida para gestão de habitats ou espécies) e VI (Área protegida para 
a gestão de recursos).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Diferenciação das diversas áreas protegidas pertencentes ao PNI.  

 

Quadro 15 - Parque Natural da Ilha do Corvo - Decreto Legislativo Regional n.º 44/2008/A, de 5 de Novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 16 - Áreas protegidas do Corvo, objectivos de gestão (segundo o PNI e tendo em conta o Plano de Gestão da Rede Natura 

2000) elementos do carácter da paisagem e correspondência no “Livro das Paisagens dos Açores” (quando exista). Objectivos de 

gestão segundo o Decreto Legislativo Regional n.º 44/2008/A, de 5 de Novembro, que cria o Parque Natural da Ilha do Corvo. 

 

 

 

Área Protegida Designação 
Código da 

legenda 

Área Protegida para 
a Gestão de Habitats 
ou Espécies 

Costa e Caldeirão COR01 

Área Protegida de 
Gestão de Recursos 

Costa do Corvo COR02 

Área 
Protegida 

Designação 

 
Objectivos de gestão 

e valores presentes (PNI)   
 

Elementos do carácter 
da paisagem 

U.P / E.S. 

Área Protegida 
para a Gestão 
de Habitats ou 
Espécies 

Costa e 
Caldeirão (ZEC) 
(ZPE) 

Protecção de habitats e 
espécies. Valor natural e 
estético 

Troço da linha de costa, 
caldeira e lagoa. Mancha 
de vegetação natural e 
zonas húmidas 

Corresponde 
aproximadamente 
às unidades de 
paisagem C1 
(Arribas) e C2 
(Caldeirão) 

Área Protegida 
de Gestão de 
Recursos 

Costa do Corvo 
Protecção e gestão de recursos 
litorais e marinhos (aves) 

Troço da linha de costa e 
zona marinha 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

Inquérito 

 

 

 



Inquérito aos participantes na acção de sensibilização ambiental na Área de 
Paisagem Protegida do Monte da Guia, Faial 

Obrigado por ter aceitado o desafio de participar nesta acção de erradicação de invasoras. Este inquérito 
pretende servir para compreender o modo como as pessoas vêem a Paisagem Protegida do Monte da Guia e 
as áreas protegidas do Faial.  

Ao responder tenha em atenção os seguintes aspectos:  

- A Paisagem Protegida do Monte da Guia corresponde, para os efeitos deste inquérito, ao Monte da Guia.  

 

Idade:                           M              F         residência (freguesia):                                  profissão:   

 

1 – Visita regularmente o Monte da Guia?  Sim          Não           (se respondeu não passe para a questão 3) 

2 – Que actividades pratica? (escolha uma ou mais opções que se adeqúem à sua resposta) 

Passeio a pé            Corrida              Bicicleta            Apreciar a vista             Visita a fabrica da baleia /café            

Passeio de automóvel                      Outras: 

3 – Qual a importância que o Monte da Guia tem no seu dia-a-dia, como espaço de recreio e lazer? 

Elevada            Média           Baixa 

4 – Qual o valor que atribui à Paisagem Protegida do Monte da Guia? 

Elevado            Médio           Baixo  

5 – Ordene os seguintes elementos pelo valor que lhes atribui para a imagem da paisagem do Monte da Guia 

(1 – maior valor; 14 – menor valor)  

Formas do relevo   Casa dos Dabney / percurso litoral   

Linha de costa / relação com o mar  Aquário virtual / Fábrica da baleia antiga  

Caldeirinhas  Anfiteatro  

Proximidade da baía e praia do Porto 

Pim 

 Aves e fauna terrestre  

Vista panorâmica  Vegetação endémica  

Ermida de Nossa Senhora da Guia  Campos agrícolas  

Fábrica da Baleia / Museu   Percursos /estrada  



7 – Para si, que acções fariam sentido no Monte da Guia? (ordene pelo valor que lhes atribui 1 – maior valor; 8 – 

menor valor) 

 

Outras: 

8 – Na sua opinião, em que estado de conservação se encontra o Monte da Guia? 

Bom            Médio             Mau 

9 – Na sua opinião, que ameaças são mais importantes no Monte da Guia? (ordene pelo valor que lhes atribui 1 

– maior valor; 8 – menor valor) 

 

10 – Conhece as outras áreas protegidas da ilha?   Sim            Não 

11 – Quais as que já visitou tendo realizado alguma actividade de recreio? (percurso de interpretação ambiental, 

passeio a pé ou outra) 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperação da vegetação endémica   Zonas de estar / miradouros  

Recuperação de alguns campos agrícolas  Actividades de recreio activo (criação de 

trilhos, actividades radicais ) 

 

Percursos de interpretação ambiental / 

cultural 

 Recuperação de construções existentes 

(casa dos Dabney e percursos envolventes) 

 

Zonas de ensaio e estudos científicos  Preservação de muralhas e estruturas de 

defesa 

 

Poluição / lixo   Falta de uso do espaço  

Vegetação invasora  Caça / pesca  

Erosão  Recolha de vegetação endémica  

Vandalismo / criminalidade  Falta de passeios e outro equipamento  

Caldeira  

Morro de Castelo Branco  

Vulcão dos Capelinhos  

Área Protegida do Cabeço do Fogo e Zona Central  

Área Protegida da Costa do Varadouro  



12 – Qual a que mais valoriza? Porquê?  

 

 

 

13 – Acha que esta acção de erradicação de invasoras é útil?  Sim           Não  

14 – Estaria disposto a voltar a entrar numa acção deste género, para esta ou outra área protegida da ilha?  

Sim            Não                    (se respondeu não passe para a questão 16) 

15 – Com que periodicidade?  

Semestral           Trimestral             Mensal            De quinze em quinze dias            Semanal  

16 – Tem alguma opinião ou sugestão, sobre a Paisagem Protegida do Monte da Guia ou as outras áreas 

protegidas do Faial que gostaria de expressar? 

 

 

 

16 – Como tomou conhecimento desta acção? 

Cartazes             Rádio           Panfletos em casa            Artigos de jornal            Associações  Amigos  
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