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RESUMO

A ocorrência de lagoas em ilhas vulcânicas de reduzida dimensão (área < 200 km2)
não é muito frequente, uma vez que resulta da convergência de diversos factores de natureza
diversa. Destacam-se os seguintes: (1) factores climatológicos, nomeadamente, precipitação
anual elevada e reduzida taxa de evapotranspiração; (2) factores vulcano-morfológicos, que
conduzam à formação de depressões topográficas (crateras e caldeiras) inseridas em bacias
hidrográficas endorreicas; (3) factores geológico-pedológicos, que induzam a construção de
uma cobertura piroclástica de granulometria fina no fundo de crateras e caldeiras, cuja
subsequente evolução supergénica conduza à colmatação-impermeabilização daqueles
domínios; (4) estabilidade vulcano-tectónica e (5) factor tempo.

Terminado o processo de formação, a reserva hídrica superficial passa a integrar,
depender e intervir no equilíbrio hídrico insular. Esta intervenção efectua-se principalmente
aos seguintes níveis: (1) recarga contínua e aproximadamente uniforme do sistema aquífero,
funcionando como agente regulador dos caudais das nascentes; (2) alimentador indirecto do
escoamento superficial e amortecedor dos caudais das ribeiras, sobretudo no período invernal;
(3) suporte das características climáticas das zonas envolventes através da estabilização das
taxas de evaporação ao longo do ano.

O número considerável de lagoas e a sua localização em zonas de cota elevada da ilha
das Flores, conferem a estas entidades um papel relevante no frágil e limitado equilíbrio
hidrogeológico insular.
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1- INTRODUÇÃO

A retenção com carácter permanente de corpos de água doce com dimensão
considerável – lagoas – na superfície de pequenas ilhas (ilhas com área inferior a 200 km2,
segundo FALKLAND e CUSTÓDIO, 1991) de natureza vulcânica não é muito frequente. No
entanto, a convergência de alguns factores de natureza diversa em certos domínios insulares,
como é o caso da ilha das Flores, possibilita o desenvolvimento e perpetuação destas reservas
hídricas.

Na maioria das situações, as lagoas inserem-se em pequenas bacias hidrográficas
endorreicas e estão implantadas em zonas altas da superfície insular. As seis lagoas da ilha
das Flores situam-se na zona central da ilha, maioritariamente a cotas superiores a 500 m (Fig.
1 e 2).

Figura 1 – Localização das principais lagoas da ilha das Flores.

Após a fase inicial que conduz à impermeabilização do fundo e ao subsequente
enchimento da lagoa, esta passa a intervir no ciclo hidrogeológico insular. Contudo, a
avaliação quantitativa do grau de intervenção destes corpos no frágil equilíbrio hídrico de uma
ilha constitui uma tarefa complexa devido à dificuldade de realização de balanços
hidrogeológicos nestes domínios (RODRIGUES, 1995). Independentemente desta
dificuldade, verifica-se que na mesma medida em que a lagoa contribui para a manutenção do
equilíbrio hidrológico, a estabilização do volume e das características físico-químicas da água
armazenada depende largamente da continuidade daquele equilíbrio. Por outro lado, as
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situações que tendem a promover a ruptura daquele equilíbrio reflectem-se rapidamente nestes
delicados compartimentos do ciclo hidrológico insular.

2- CONDIÇÕES DE OCORRÊNCIA

De uma forma geral, as ilhas que apresentam lagoas com carácter permanente
expressam a convergência temporal de um conjunto de factores particulares, dos quais se
destacam factores climáticos, vulcano-morfológicos  e geológico-pedológicos.

2.1- Factores hidrológicos

Este conjunto inclui necessariamente todos os parâmetros meteorológicos que
contribuam para a presença de importantes quantidades de água doce na superfície insular
durante períodos extensos. As elevadas precipitações anuais, sem quebras estivais
acentuadas constituem o principal factor. No entanto, valores moderados a baixos da
temperatura e consequentemente da evapotranspiração, concorrem no mesmo sentido.

Na ilha das Flores, e especificamente na zona central, desenvolve-se um microclima
que inclui aquelas condições hidrológicas de superfície, nomeadamente, uma precipitação
que ultrapassa os 2000 mm/ano, o desenvolvimento de uma espessa e frequente cobertura de
nuvens e nevoeiros que incrementa a precipitação oculta (dewfall+wet fog catch) e diminui a
evapotranspiração.

2.2- Factores vulcano-morfológicos

Nas pequenas ilhas vulcânicas a ocorrência de depressões topográficas favoráveis à
retenção  hídrica superficial está directamente associada ao tipo de actividade vulcânica (ver
2.4) e consequentemente, às características morfológicas e volumétricas dos aparelhos e
sistemas eruptivos que edificam a própria ilha. A maioria das lagoas implanta-se nos
domínios centrais de aparelhos vulcânicos de grande a média dimensão, nomeadamente no
fundo de crateras e caldeiras. A formação destas estruturas geomorfológicas decorre
sobretudo de uma actividade vulcânica de grande explosividade ou de afundimentos
centrais. Em situações extraordinárias, o derrame e a progressão de escoadas lávicas de
grande dimensão, o desabamento de falésias ou o escorregamento de materiais acumulados
nos flancos de cones vulcânicos promovem a construção de depressões topográficas
fechadas que podem evoluir no sentido da formação de lagoas.

Na geomorfologia da ilha das Flores concorrem duas situações para o
desenvolvimento e perenidade das lagoas: (1) a ocorrência de um extenso plateau na zona
central da ilha, situado acima dos 500 m (Fig. 1), que, em estreita associação com uma
cobertura vegetal particular, fundamentalmente constituída por sphagnum (briófita de
grandes dimensões), proporciona o desenvolvimento do microclima atrás referido
(AZEVEDO e PORTUGAL FERREIRA, 1996); (2) a presença de numerosas crateras de
diâmetro e profundidade variável, implantadas no interior de duas grandes caldeiras
(AZEVEDO e PORTUGAL FERREIRA, 1995) cujo funcionamento como bacias
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hidrográficas endorreicas, promove a convergência de importantes quantidades de água para
o interior daquelas depressões.

Nesta ilha, as lagoas ocupam dois tipos de crateras: (1) crateras pouco profundas, de
perfil suave, implantadas no topo de cones de escórias  resultantes de actividade vulcânica
do tipo estromboliano; as Lagoas Rasa, da Lomba e Branca incluem-se neste grupo; (2)
crateras de dimensão variável, com perfil e profundidade acentuados resultantes de
explosões hidrovulcânicas (MORRISSEAU e TRAINEAU, 1985) que marcam o último
período vulcânico insular; as Lagoas Funda, Negra e Comprida situam-se nestas estruturas.

2.3- Factores geológico-pedológicos

Sendo necessária a concorrência dos factores acima expostos, ela não é suficiente
para o desenvolvimento de lagoas, uma vez que, como se verifica nas crateras e caldeiras de
muitos aparelhos vulcânicos insulares, a água que para aí converge por escorrência
superficial e/ou subsuperficial apresenta um período de residência muito curto ou
praticamente nulo, decorrente de uma infiltração rápida. A “Caldeira” Seca na ilha das
Flores, as Caldeiras da ilha do Faial e Guilherme Moniz na ilha Terceira constituem bons
exemplos desta situação. Assim, o desenvolvimento destes reservatórios hídricos
superficiais pressupõe a ocorrência sequencial dos seguintes agentes geológico-pedológicos:
(1) ocorrência de depósitos vulcanoclásticos a revestir o fundo das crateras e caldeiras, cujas
características mineralógico-estruturais possibilitem uma evolução supergénica no sentido
de uma progressiva colmatação e impermeabilização dos fundos e das paredes laterais
daquelas estruturas, nomeadamente das fracturas nas bancadas lávicas e dos níveis
piroclásticos intercalados; os depósitos piroclásticos de granulometria fina – cinzas e lapilli
– de natureza básica, frequentes na maioria das ilhas vulcânicas, constituem fundos mais
favoráveis; (2) impermeabilização do fundo e das paredes laterais através do
desenvolvimento de processos de alteração superficial, mas fundamentalmente
subsuperficial; o inicío e a evolução desta fase depende directamente das condições
climáticas da zona, nomeadamente da quantidade de precipitação.

Ambos os factores ocorreram na ilha das Flores: (1) construção a partir das últimas
fases vulcânicas insulares de um extenso manto, composto por cinzas básicas e fragmentos
líticos, que ocupa praticamente todo o plateau central (ZBYSZEWSKY et al., 1968;
AZEVEDO E PORTUGAL FERREIRA, 1995 e AZEVEDO, 1997); a remobilização de
grandes quantidades destes materiais para o interior das principais crateras por escoamento
superficial terá ocorrido até ao desenvolvimento de uma cobertura vegetal efectiva; (2)
desenvolvimento de um processo de alteração supergénica que incluiu duas fases: (2.1)
formação de um complexo lito-pedológico com permeabilidade progressivamente reduzida,
constituído por produtos secundários (alofanas, argilas e óxidos e hidróxidos de Fe, Al, Ti, e
Mn, amorfos ou cristalinos) com empobrecimento dos minerais primários; (2.2)
desenvolvimento de carapaças ferruginosas de espessura variável (0,2 a cerca de 2 cm), mas
com grande extensão e continuidade lateral, que funcionam como níveis impermeáveis.

A primeira fase (2.1) deste processo estendeu-se a toda a cobertura piroclástica fina,
onde operou preferencialmente nos níveis superficiais e promoveu a lixiviação e migração
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per descensum dos componentes hidrolisados e solubilisados. A segunda fase (2.2) também
não se restringiu aos fundos das lagoas, ocorrendo noutros domínios do plateau central,
nomeadamente em domínios com grande abundância de água. Contudo, ao contrário da fase
anterior, esta desenvolveu-se nos níveis subsuperficiais de profundidade variável, onde as
condições de pH e Eh permitiram a precipitação e a fixação dos óxidos e hidróxidos de Fe,
Al e Mn.

∗∗∗

Para além dos factores acima referidos, há outras condições envolvidas, nomeada-
mente:

- A estabilidade vulcano-tectónica na evolução insular pós-vulcânica; de facto a
colmatação de fracturas no fundo e nas paredes das crateras e caldeiras implica a
inexistência de actividade sísmica e tectónica, enquanto que a sua ocorrência
promove a rápida infiltração da água naqueles domínios; como aconteceu na
Caldeira do Faial durante a crise sísmica de 1973 e na Caldeira de Guilherme
Moniz na Terceira (NOVO et al., 1997).

- O factor tempo, fundamentalmente necessário na impermeabilização dos fundos
das depressões topográficas.

- O estado de maturação geomorfológica da ilha; apenas em centros vulcânicos
pouco erodidos, é possível o desenvolvimento de lagoas e lagos, ou seja, em ilhas
intensamente arrasadas e aplanadas será pouco provável encontrar na superfície
importantes corpos hídricos.

3- FUNÇÕES HIDROGEOLÓGICAS

Para além de constituirem importantes reservas no limitado universo hídrico de uma
pequena ilha, as lagoas, como parte integrante do ciclo hidrogeológico insular, contribuem
para a manutenção do equilíbrio entre as diversas componentes hídricas exercendo um
conjunto de actividades de fácil discriminação qualitativa, mas de quantificação complexa
devido à dificuldade na definição  exacta, quer do input quer do output hídricos na lagoa. No
entanto, estas reservas superficiais de água mantêm relações directas e determinantes com o
sistema aquífero e a escoamento superficial. As características do clima envolvente são
igualmente marcadas pela intervenção destes reservatórios hídricos naturais, uma vez que eles
mantêm elevados e contínuos índices de evaporação.

3.1- Relação lagoa-sistema aquífero

Esta relação traduz-se basicamente na recarga aquífera. Esta transferência hídrica
efectua-se através do fundo e das paredes laterais da lagoa. Nas lagoas da ilha das Flores a
componente lateral assume um papel relevante no período invernal, uma vez que o nível do
espelho de água atinge e ultrapassa o limite superior de impermeabilização das paredes. A



6

descarga de fundo mantém-se aproximadamente uniforme ao longo de todo o ano hidrológico
e efectua-se através de zonas preferenciais. Esta situação confere às lagoas uma função
claramente reguladora da recarga aquífera e, indirectamente, dos caudais das nascentes.

Figura 2- Enquadramento das lagoas da ilha das Flores no sistema de drenagem superficial.

3.2- Relação lagoa-escoamento superficial

Neste domínio a acção de uma lagoa processa-se fundamentalmente a dois níveis:

- Como alimentador, ainda que indirecto, dos próprios cursos de água, através da
descarga pelas nascentes associadas a aquíferos suspensos; a fracção
descarregada lateralmente durante o inverno desempenha um papel relevante
neste processo.

- Como amortecedor dos caudais das ribeiras, na medida em que retem, ainda que
temporariamente, uma importante percentagem da precipitação caída nos
domínios insulares; esta função desenvolve-se sobretudo no período invernal e
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tende a evitar o desenvolvimento de caudais torrenciais; depende da relação
input-output hídricos, ou seja, do tempo de residência da água na lagoa.

A relação das lagoas com os sistemas aquífero e fluvial assume uma relevância
particular nesta ilha devido: (1) ao considerável número de lagoas, ao qual corresponde a uma
importante reserva hídrica armazenada (Quadro 1); (2) à localização destas entidades na zona
central da ilha, a cotas superiores à maioria dos aquíferos suspensos e, por outro lado, nas
cabeceiras de importantes bacias hidrográficas (Fig. 2); (3) ao tempo médio de residência da
água em cada lagoa (Quadro 1). Estas características conferem às lagoas da ilha das Flores
funções hidrogeológicas de natureza reguladora, estabilizadora e amortecedora da circulação da
água entre os diversos compartimentos do ciclo hídrico insular.

Quadro 1
Características geométricas e hidrológicas das principais lagoas da ilha das Flores.

Lagoa Profundi-
dade

máxima

(m)

Área da
Bacia

Hidrogr.

(x 103 m2)

Armazena-
mento
hídrico
médio1

(x 103 m3)

Variação(+)
no armaze-
namento1

(%)

Input
hídrico
anual2

(x 103 m3)

Tempo de
residência

(anos)

Lomba 17 120 297 6 111 2,7

Rasa 16 300 1356,5 6 345 3,9

Funda 22 3100 7073,5 4,5 2632 2,7

Comprida 17 490 685 6 413 1,7

Negra 108 400 7256 1 424 17

Comprida
+

Negra
- 890 7941 1,4 838 9,4

(1) Adaptado de AZEVEDO e PORTUGAL FERREIRA (1997)
(2) Input hídrico = Precipitação directa na lagoa + Escoamento superficial para a lagoa

Escoamento superficial para a lagoa = Pbacia – Ibacia – ETRbacia

Os valores de Pbacia, Ibacia e ETRbacia foram estimados a partir dos registos meteorológicos
efectuados nas Estações de Stª Cruz, Lajes e Ponta Delgada (ilha das Flores) e de ensaios de
campo.
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