
   

 

CARTA DE GEOSSÍTIOS DA ILHA GRACIOSA (AÇORES)
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  Projecto “Geoparque Açores”
4328000

Área (km2) 60,9
Perímetro (km) 44,0
Altitude máxima (m) 405
Comprimento máximo (km) 12,6
Largura máxima (km) 7,0
População (Censos 2001) (habitantes) 4780
Concelhos 1
Freguesias 4
Distância à ilha mais próxima São Jorge / 37 km

ILHA DA GRACIOSA

  Geossítios

 1 Porto Afonso e Redondo
 2  Baía da Vitória
 3  Ponta da Barca e Ilhéu da Baleia
 4  Santa Cruz da Graciosa
 5  Erupção do Pico Timão
 6  Ponta do Carapacho, Ponta da Restinga e Ilhéu de Baixo
 7  Caldeira e Furna do Enxofre
 8  Arribas da Serra Branca e Baía do Filipe
 9  Caldeirinha de Pêro Botelho

  Pontos de Observação

  Trilhos Pedestres Homologados
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Nome do GEOSSÍTIO:  
Erupção do Pico Timão

Freguesia/Concelho:  
Guadalupe – Santa Cruz da Graciosa 
– Luz/Santa Cruz da Graciosa

Área/Altitude:    
3,37 km2/0-398 m

Estatuto legal:    
Área sem protecção legal

Regime de propriedade:  
Terrenos privados 

Descrição sumária: O Pico Timão está localizado na zona da Serra Dormida e, com cerca 
de 550 m de diâmetro médio basal e 120 m de altura, é um dos maiores cones vulcânicos 
monogenéticos da ilha Graciosa e corresponde ao centro emissor da última erupção que 
ocorreu na ilha, há menos de 2.000 anos B.P..      
Este cone de escórias foi responsável pela emissão de uma espessa escoada lávica basálti-
ca, do tipo aa, que escorreu por uma extensão de cerca de 4 km e cobriu uma área de 3,1 
km2. Estas lavas atingiram o mar na costa Leste da Graciosa, formando uma ponta saliente 
relativamente à linha de costa adjacente, com cerca de 1600 m de extensão e que se de-
senvolve sensivelmente entre a Lagoa – Arrochela e a praia de areia da Praia.  
Refira-se que o Pico dos Alhos, localizado na zona da Boavista, está completamente ro-
deado pela escoada lávica do Pico Timão, constituindo, por isso, uma kipuka (ou dagala ou 
steptoe).

Nome do GEOSSÍTIO:   
Porto Afonso e Redondo

Freguesia/Concelho:    
Guadalupe /Santa Cruz da Graciosa

Área/Altitude:     
0,34 km2/0-84 m

Estatuto legal:     
Área sem protecção legal

Regime de propriedade:  
Terrenos públicos e privados 

Descrição sumária: A zona costeira compreendida entre o Redondo e a Baía do Porto 
Afonso, no extremo ocidental da ilha, apresenta diversificadas secções e cortes nos cones 
de escórias e formações piroclásticas basálticas aí existentes, de colorações, espessura e 
granulometrias variadas, incluindo cinzas, lapilli e bombas basálticas. Nalguns sectores da 
falésia costeira a erosão marinha atingiu níveis profundos dos cones vulcânicos, colocando 
a descoberto as suas chaminés e filões que fazem parte integrante do sistema de alimenta-
ção magmática destes vulcões monogenéticos.     
A Baía do Porto Afonso retrata, precisamente, uma mais fácil erosão marinha naquelas for-
mações piroclásticas, com o consequente recuo da linha de costa e a formação de uma 
enseada. Ao invés, para Sul da baía e para Leste do cone de escórias do Redondo, a linha 
de costa, com alturas da ordem de 20 a 30 m, é talhada em escoadas lávicas basálticas.

Nome do GEOSSÍTIO:   
Baía da Vitória

Freguesia/Concelho:    
Guadalupe – Santa Cruz da Graciosa/
Santa Cruz da Graciosa

Área/Altitude:     
0,16 km2/0-20m

Estatuto legal:     
Área parcialmente sem protecção legal 
e parcialmente integrada na APGHE da 
Ponta da Barca

Regime de propriedade: Terrenos maioritariamente públicos 

Descrição sumária: A zona litoral Baía da Vitória-Rossio, localizada na costa Noroeste da 
ilha, apresenta uma extensa praia de calhau rolado, no sector Norte, e uma costa rochosa 
talhada em escoadas basálticas, no sector Sul. Nesta zona está referida a existência de uma 
nascente termal, sensivelmente a meio desta área, e existe um paul (denominado de “Char-
co do Rossio”), localizado no seu sector setentrional e onde convergem duas pequenas 
linhas de água provenientes da zona do Pico das Bichas, o maior cone de escórias da Ilha 
Graciosa, com diâmetro médio da base de 600 m.     
Refira-se, ainda, que na zona da Ermida da Sra. da Vitória aflora a escoada lávica emitida 
do Pico de Barcelos (localizado a cerca de 600 m para montante) e que corresponde a uma 
das erupções mais recentes, muito provavelmente de idade Holocénica (ou seja, de idade 
inferior a 10.000 anos), ocorrida em toda a Plataforma Noroeste (ou Unidade da Vitória).

Nome do GEOSSÍTIO:   
Ponta da Barca e Ilhéu da Baleia

Freguesia/Concelho:   
Santa Cruz da Graciosa /Santa Cruz da 
Graciosa

Área/Altitude:    
0,14 km2/0-92m

Estatuto legal:    
APGHE da Ponta da Barca

Regime de propriedade:   
Terrenos maioritariamente públicos 

Descrição sumária: Na zona da Ponta da Barca a erosão marinha atingiu o siste-
ma de condutas de alimentação dos cones monogenéticos aqui existentes, pondo a 
descoberto o sistema filoniano e as chaminés de cones de escórias e de tufos, os quais 
evidenciam arribas muito escarpadas e que atingem alturas da ordem de 90 m. O Ilhéu 
da Baleia, localizado numa pequena enseada próximo do Farol da Ponta da Barca, inte-
gra o conjunto anterior e traduz maiores índices de erosão da morfologia pré-existente: 
de facto, este ilhéu constitui uma chaminé vulcânica, com disjunção prismática e com a 
peculiar forma do animal que lhe dá o nome, fruto duma intensa acção erosiva sobre o 
cone piroclástico primitivo, do qual resta apenas a sua conduta central de alimentação. 
Está reportada a existência de fumarolas submarinas na pequena baía a Este do Farol da 
Ponta da Barca, o qual possui a torre mais alta entre todos os faróis existentes no Arquipé-
lago dos Açores.

Nome do GEOSSÍTIO:   
Santa Cruz da Graciosa

Freguesia/Concelho: Santa Cruz da 
Graciosa /Santa Cruz da Graciosa

Área/Altitude:    
0,91 km2/0-129 m

Estatuto legal:    
Área sem protecção legal

Regime de propriedade: 
Terrenos predominantemente privados

Descrição sumária: O Pico da Ajuda, sobranceiro à vila de Santa Cruz da Graciosa, é 
um dos maiores cones de escórias da ilha, com diâmetro médio basal de 540 m e 100 m 
de altura. Este cone integra-se na designada Plataforma Noroeste, uma área de vulcanismo 
de natureza basáltica, de cotas baixas (valores médios de cerca de 50 m) e relevos suaves, 
que ocupa sensivelmente o terço ocidental da ilha e onde estão implantados 32 cones de 
escórias, na sua maioria definindo alinhamentos vulcano-tectónicos de orientação geral 
NW-SE.          
A vila de Santa Cruz está parcialmente implantada na escoada basáltica emitida do Pico 
da Ajuda, a qual espraiou-se para Norte, originando a fajã, ou delta lávico, da Ponta da 
Pesqueira. Os “Pauis da Vila” são dois reservatórios de água salobra (outrora utilizada para 
consumo pelos animais e para a actividade agrícola) e que actualmente estão integrados no 
jardim da praça central de Santa Cruz da Graciosa, como lagos panorâmicos.

Nome do GEOSSÍTIO:   
Ponta do Carapacho, Ponta da Restinga e 
Ilhéu de Baixo

Freguesia/Concelho:   
Luz/Santa Cruz da Graciosa

Área/Altitude: 0,33 km2/0-191 m

Estatuto legal: SIC, ZPE, RN do Ilhéu 
de Baixo, APGHE da Ponta da Restinga e 
APGR da costa sudeste

Regime de propriedade: Terrenos pre-
dominantemente públicos 

Descrição sumária: As Pontas do Carapacho e da Restinga apresentam-se segundo altas 
falésias onde a erosão costeira pôs a descoberto chaminés, filões basálticos e tufos surtseianos 
associados à actividade inicial, submarina, do vulcão da Caldeira. O Ilhéu de Baixo constitui os 
resquícios de um cone de tufos surtseiano, igual testemunho de uma erupção submarina de 
natureza basáltica em águas pouco profundas. Estas arribas incluem, ainda, depósitos de escó-
rias e de pedra pomes, esta última proveniente do vulcão da Caldeira.   
Nesta área, para além das nascentes termais da Baía dos Homiziados (a Nordeste da Ponta da 
Restinga), ocorre a nascente termal do Carapacho, de águas cloretadas sódicas e temperatura 
de cerca de 40oC. Esta água é tradicionalmente captada num poço situado no interior do Bal-
neário Termal, construído entre 1947 e 1951 pela antiga Junta Geral de Angra do Heroísmo, e 
recentemente objecto de reabilitação, ampliação e reformulação das captações. A água termal 
do Carapacho é aplicada desde, pelo menos, 1750 no tratamento do reumatismo, colites e do-
enças de pele.Na costa adjacente ao balneário existe uma piscina natural, muito procurada na 
época balnear.

Nome do GEOSSÍTIO:   
Caldeira e Furna do Enxofre

Freguesia/Concelho:   
Praia – Luz/Santa Cruz da Graciosa

Área/Altitude:    
1,56 km2/70-405 m

Estatuto legal:    
MN da Caldeira da Graciosa

Regime de propriedade:   
Terrenos predominantemente públicos

Descrição sumária: A Caldeira da Gra-
ciosa é uma depressão de colapso de forma elíptica (1,6 x 0,8 km) e 270 m de profundidade, 
que está implantada no topo do vulcão poligenético da Caldeira, o qual ocupa a zona Sudeste 
da ilha. A depressão formou-se há cerca de 12.000 anos e no seu interior existem dois pe-
quenos cones hidromagmáticos, uma zona pantanosa e uma imponente cavidade vulcânica, 
a Furna do Enxofre.        
Comunicando com o exterior através de duas fendas de direcção geral NE-SW, a Furna do En-
xofre é uma cavidade em abóbada perfeita, com um comprimento máximo de 194 m e cerca 
de 40 m de altura na sua parte central. O acesso ao seu interior faz-se através de uma tor-
re com 37 m de altura, edificada no início do século XX. Esta cavidade apresenta um lago de 
água fria e um campo de desgaseificação, com uma fumarola com lama e emanações gaso-
sas difusas de dióxido de carbono, o que impõe algumas medidas cautelares à sua visitação.  
No flanco Sudoeste do Vulcão da caldeira existem dois domos traquíticos, um dos quais associa-
do a uma escoada traquítica (coulée), com 850 m de extensão e espessura máxima de 40 m.

Nome do GEOSSÍTIO:    
Arribas da Serra Branca e Baía do Filipe

Freguesia/Concelho:   
Guadalupe – Luz/Santa Cruz da Graciosa

Área/Altitude:    
0,97 km2/0-330 m

Estatuto legal:    
Área parcialmente sem protecção legal e 
maioritariamente integrada na APGHE da 
Ponta Branca e SIC

Regime de propriedade: Terrenos predominantemente públicos 

Descrição sumária: As arribas da Serra Branca são caracterizadas por escarpas cos-
teiras muito declivosas e com uma altura considerável (por vezes da ordem de 340 m), 
designadamente a Noroeste da Ponta Branca. Estas arribas exibem rochas traquíticas do 
núcleo mais antigo da ilha, sob a forma de domos e espessas escoadas do tipo coulées, 
bem como escoadas piroclásticas e depósitos de pedra pomes de queda e, ainda, diversos 
filões. No topo das arribas estas formações traquíticas estão capeadas por escoadas lávi-
cas basálticas, mais recentes, dos cones de escórias da Serra Dormida e, na base, encon-
tram-se marginadas por depósitos de cascalheiras de praia e por depósitos de vertente. 
Na Baía do Filipe observa-se a transição entre estas rochas traquíticas da Serra Branca e as 
formações basálticas da base do Vulcão da Caldeira, incluindo importantes afloramentos 
de tufos surtseianos, submarinos, representativos da fase inicial de formação do Vulcão da 
Caldeira.

Nome do GEOSSÍTIO:   
Caldeirinha de Pêro Botelho

Freguesia/Concelho:   
Guadalupe /Santa Cruz da Graciosa

Área/Altitude:    
0,09 km2/270-360 m

Estatuto legal:    
Área sem protecção legal

Regime de propriedade:   
Terrenos públicos 

Descrição sumária: A Caldeirinha de Pêro Botelho corresponde à cratera do único  
spatter cone (ou seja, um cone formado pela acumulação de “salpicos de lava” soldados) 
existente na ilha. Este cone tem uma idade inferior a 12.000 anos e está implantado na Ser-
ra Branca, uma área da ilha Graciosa onde predominam formações traquíticas (e.g. domos) 
usualmente de coloração clara, daí este topónimo.     
Na cratera Caldeirinha de Pêro Botelho, com aproximadamente 150 m de diâmetro, existe 
o único algar vulcânico conhecido na ilha Graciosa, com cerca de 37 m de profundida-
de. Este algar tem uma galeria associada, com 24,6 x 7,4 m de dimensão, e foi explorado 
em 1964 pela primeira vez, pela Associação Espeleológica “Os Montanheiros”. Para se ter 
acesso ao seu interior é necessário equipamento e conhecimento adequado das técnicas 
de exploração espeleológica.

Parque Natural de Ilha:  APP – Área de Paisagem Protegida • APGHE – Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies • APGR – Área Protegida para Gestão de Recursos • MN – Monumento Natural

Rede Natura 2000: SIC – Sítio de Interesse Comunitário • ZPE – Zona de Protecção Especial

Geologia adaptada de: NUNES J.C. (2004). Geologia. In: FORJAZ, V.H. Atlas Básico dos Açores. Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores (Ed). Ponta Delgada, p. 60-62. 

Enquadramento geotectónico dos Açores adaptado de: LOURENÇO N. (2007). Tectono-Magmatic Processes at the Azores Triple Junction. Tese de Doutoramento em Ciências do Mar, especialidade de Geologia Marinha. Faculdade de Ciências do Mar e Ambiente, Universidade do Algarve. 267 p.

Textos adaptados de: NUNES, J.C. & E.A. LIMA, 2005. Geodiversidade da Ilha Graciosa, Açores. Açoreana 10 (2); 319-343.
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