AULAS DE CAMPO - UMA ESTRATÉGIA PARA O ENSINO
DA BIOLOGIA E GEOLOGIA IV

Guião de campo: Pico-Faial

Tendo em conta a informação analisada a partir do documento informativo de preparação da visita e
com base nas observações efetuados em campo, responda às questões relativas a cada paragem.

PARTE I – Parque Natural da Ilha do Pico

“O Pico em Portugal e no Mundo”

Objetivos:

1.



Tomar consciência do enquadramento geotectónico da ilha do Pico nos Açores e no mundo;



Reconhecer a origem vulcânica da ilha do Pico.

Norte Americana, Eurasiática e Africana (...) elevado número de sismos registados na região.
Norte Americana, Eurasiática e Africana (...) elevado número de vulcões registados na região.
Norte Americana, Eurasiática e dos Açores (...) elevado número de sismos registados na região.
Norte Americana, Eurasiática e dos Açores (...) elevado número de vulcões registados na região.

De acordo com o enquadramento tectónico do arquipélago dos Açores as ilhas do Pico e do Faial fazem parte
do grupo ____, e a primeira localiza-se a ____ da segunda.
A.
B.
C.
D.

3.

Conhecer o posicionamento da ilha do Pico em relação às restantes ilhas do arquipélago;

Sob o ponto de vista tectónico, a região dos Açores situa-se na zona de junção tripla das placas litosféricas,
_____ facto que se traduz na existência de importantes sistemas de fraturas. Neste contexto assumem especial
relevo a Crista Média Atlântica, a Zona de Fratura Açores-Gibraltar e a Zona de Fratura Este dos Açores,
responsáveis pelo _____.
A.
B.
C.
D.

2.



central (...) ocidente
central (...) oriente
ocidental (...) ocidente
ocidental (...) oriente

De acordo com a figura 1 podemos considerar que na ilha do Pico…
A.
B.
C.
D.

existem exclusivamente rochas magmáticas extrusivas.
tem uma direção aproximada NE-SW.
formou-se devido a vulcanismo do tipo central mas também do tipo fissural.
a atividade eruptiva foi inexistente na zona oriental da ilha.
Aulas de Campo - Uma estratégia para o ensino da Biologia e Geologia IV – 2

Figura 1

“A geomorfologia do Pico”
Objetivos:

1.

Conhecer a posição relativa das diferentes unidades geomorfológicas da ilha do Pico;



Tomar consciência das orientações das estruturas tectónicas existentes na ilha do Pico.

Selecione a afirmação correta relativamente à geomorfologia do Pico.
A.
B.
C.
D.

2.



A região do Planalto da Achada apresenta uma elevada quantidade de falhas geológicas com orientação
predominante NNW-SSE.
A região do vulcão do Pico é mais fraturada do que a região do Planalto da Achada.
A região do Planalto da Achada apresenta falhas com orientação WNW-ESE e que predominam na forma
geral da ilha que se se alonga segundo esta direção.
As falhas com orientações gerais NNW-SSE possuem maior representatividade e estão localizadas na sua
maioria na Montanha do Pico.

Explique o fenómeno associado à formação da Lagoa do Capitão.
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3.

Na subida para a montanha do Pico, encontre os hornitos e a gruta do Frei Gigante e fotografe-os.

4.

Observe atentamente o Piquinho e identifique a manifestação de vulcanismo secundário existente.

“O Planalto da Achada”
Objetivos:


Compreender os processos associados à formação de caldeiras vulcânicas;



Distinguir quanto à sua génese três tipos de formação de lagoas: em crateras de explosão, em
depressões topográficas e em depressões tectónicas;

1.



Valorizar os recursos hídricos das regiões insulares;



Identificar rochas magmáticas.

A figura 2 representa a “cordilheira” de cones de escória basáltica no Planalto da Achada. Esta zona
corresponde a uma cordilheira de vários alinhamentos vulcano-tectónicos de cones de escórias e de spatter e
fissuras eruptivas com escoadas do tipo aa associadas, que fluíram em direção ao litoral.
Indique o seu alinhamento ou orientação.

Figura 2
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2.

Alguns cones evidenciam crateras (por vezes ocupadas por pequenas lagoas) múltiplas, alongadas ou com
diversas bocas eruptivas, que refletem a tectónica associada. Este é um geossítio prioritário do Geoparque
Açores. A formação de lagoas pode ser associada…
A.
B.
C.
D.

à presença de níveis piroclásticos do tipo bombas e cinzas que tornam os solos impermeáveis.
à presença de níveis piroclásticos do tipo cinzas e lapili mas sem relação com a existência de depressões
fechadas.
à presença de níveis piroclásticos do tipo bombas e cinzas que retêm elevadas quantidades de água por
serem materiais muito porosos.
à presença de níveis piroclásticos do tipo cinzas e lapili e à existência de depressões fechadas.

3.

As lagoas têm uma especial importância para as populações locais.
Para além do interesse paisagístico e ambiental, indique um outro fim dado às águas da lagoa do Caiado.

4.

Coloque uma foto do seu grupo em frente a uma lagoa. Identifique-a.
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5.

A figura 3 representa um basalto, a rocha vulcânica mais comum na ilha do Pico. Esta rocha vulcânica está
associada a…
A. erupções efusivas de magmas básicos que cristalizaram em dois momentos devido à existência de
fenocristais (minerais visíveis a olho nu) numa matriz de granularidade fina.
B. erupções explosivas de magmas ácidos que cristalizaram repentinamente na superfície apresentando
portanto uma matriz vesicular.
C. regiões de subducção com vulcanismo fissural do tipo efusivo por se tratar de magma mantélico com
origem na fusão do peridotito.
D. zonas de rifte oceânico com predominância de magmas básicos responsáveis pela formação de rochas
predominantemente básicas e por isso ricas em quartzo.

Figura 3

6.

Os principais minerais constituintes do basalto representado na figura 4 são…
A.
B.
C.
D.

as olivinas (brancas), as piroxenas (pretos) e as plagioclases (verdes).
as olivinas (pretas), as piroxenas (verdes) e as plagioclases (brancas).
as olivinas (verdes), as piroxenas (pretos) e as plagioclases (brancas).
as olivinas (verdes), as piroxenas (brancas) e as plagioclases (pretos).

Figura 4
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“Casa dos vulcões”

Objetivos:

1.



Assistir às projeções audiovisuais sobre o poder dos vulcões;



Simular um sismo.

da libertação de calor interno acumulado durante longos períodos em áreas instáveis.
da ausência de pressão atmosférica externa para conter a emissão do material vulcânico.
da estrutura geologicamente antiga do relevo incapaz de conter o magma terrestre.
do processo de transformação físico-química das rochas ao longo das eras geológicas.

Um vulcão é…
A.
B.
C.
D.

3.

Visitar a exposição permanente da Casa dos Vulcões;

“Os episódios vulcânicos ocorrem desde o início da evolução da Terra (4,6 bilhões de anos). Portanto, numa
escala distinta de desenvolvimento da humanidade (séculos). Assim, a aparente quietude de um vulcão para
nós decorre simplesmente do fato de não ter havido nenhum relato histórico de sua erupção [...]”.
Como podemos notar com o texto acima, os comportamentos vulcânicos obedecem a uma escala de tempo
superior à do tempo histórico humano.
A libertação do material magmático ocorre em função…
A.
B.
C.
D.

2.



uma estrutura paleontológica formada por uma abertura ou fenda na crusta terrestre através da qual o
magma ascende à superfície.
uma estrutura paleontológica formada por uma abertura ou fenda na crusta terrestre através da qual a
lava ascende à superfície.
uma estrutura geológica formada por uma abertura ou fenda na crusta terrestre através da qual a lava
ascende à superfície.
uma estrutura geológica formada por uma abertura ou fenda na crusta terrestre através da qual o magma
ascende à superfície.

Das opções que se seguem, selecione a que corresponde a uma afirmação correta relativamente à atividade
sísmica.
A.
B.
C.
D.

Os sismos tectónicos e os sismos artificiais ocorrem sem a intervenção do Homem, enquanto os sismos
vulcânicos são provocados intencionalmente pelo Homem.
Os sismos tectónicos e os sismos vulcânicos ocorrem sem a intervenção do Homem, enquanto os sismos
artificiais são provocados intencionalmente pelo Homem.
Os sismos vulcânicos e os sismos artificiais ocorrem sem a intervenção do Homem, enquanto os sismos
tectónicos são provocados intencionalmente pelo Homem.
Nenhuma das opções anteriores.
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4.

Apresente diferenças sentidas entre as duas simulações dos sismos.

5.

Faça a legenda da figura 5, identificando cada uma das rochas que constituem a coluna representativa das
rochas do Pico.

Figura 5

“Paisagem da Cultura da Vinha (Criação Velha)”
Objetivos:


Valorizar os recursos naturais;



Compreender a interação entre subsistemas terrestres;



Relacionar a intervenção humana com a otimização do cultivo da vinha com minimização dos
impactos;



1.

Compreender a formação de estruturas geológicas.

O lajido resulta da solidificação de lavas ____, características de vulcanismo ____.
A.
B.
C.
D.

básicas (…) explosivo
básicas (…) efusivo
ácidas (…) explosivo
ácidas (…) efusivo
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2.

Encontre um curral onde seja bem visível a presença de lava encordoada e fotografe-a.

3.

Os currais da Paisagem da Vinha são delimitados por muros formados por rochas ____ com textura ____.
A.
B.
C.
D.

4.

ricas em minerais félsicos (…) fanerítica
pobres em minerais félsicos (…) afanítica
ricas em minerais máficos (…) fanerítica
pobres em minerais máficos (…) afanítica

Na Paisagem da Cultura da Vinha,…
A. a existência de escoadas lávicas contribui para a diminuição da fertilidade do solo.
B. são evidentes interações entre a geosfera e a biosfera, sendo impedidas as interações desta última com a
hidrosfera através da existência dos muros de pedra.
C. a existência dos muros negros a rodear a vinha contribui para o aumento da taxa de transpiração da planta.
D. o tipo de solo existente no local influencia a qualidade do vinho produzido.

5.

Explique a importância do poço de maré e classifique o aquífero que o alimenta.
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“O Lajido de Santa Luzia”

Objetivos:


Conhecer o campo de lavas;



Identificar lavas;



Distinguir os micro-relevos e estruturas do Lajido de Santa Luzia;



Caracterizar o tipo de erupção que esteve na origem deste geossítio.

1.

Indique uma palavra que os locais utilizam para designar os extensos campos formados por escoadas lávicas
como o que pode observar no geossítio.

2.

Lava é…
A. matéria em fusão expelida pelos vulcões e de cuja solidificação, por arrefecimento, resultam as rochas
plutónicas.
B. matéria em fusão expelida pelos vulcões e de cuja solidificação, por arrefecimento, resultam as rochas
vulcânicas.
C. matéria em fusão expelida pelos vulcões e de cuja solidificação, por arrefecimento, resultam as rochas
sedimentares.
D. matéria em fusão proveniente da astenosfera e que ascende até à superfície.

3. A figura 6 representa extensos campos formados por escoadas lávidas muito fluídas do tipo pahoehoe designamse pelos locais por “lajes” ou “lajidos”, caracterizadas por um
vasto conjunto de micro-relevos e estruturas de uma beleza
extraordinária, tais como, (1), (2) e cristas de pressão.
1 e 2 da figura 6 são, respetivamente, …
A.
B.
C.
D.

lavas encordoadas (…) pahoehoe toes.
lavas escoriáceas (…) pahoehoe toes.
pahoehoe toes (…) lavas encordoadas.
pahoehoe toes (…) lavas escoriáceas.
Figura 6
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4. Encontre uma crista de pressão no local, fotografe-a e caracterize-a.

“O Trilho Caminho dos Burros”
Objetivos:

1.

Fazer o trilho;



Identificar lavas;



Observar diversas formações geológicas;



Observar a paisagem dos miradouros.

O geossítio Ponta do Mistério, na ilha do Pico, corresponde a uma _____ formado por _____.
A.
B.
C.
D.

2.



fajã lávica (…) escoadas do tipo pahoehoe
fajã lávica (…) escoadas do tipo escoriácea
cratera (…) escoadas do tipo pahoehoe
cratera (…) escoadas do tipo escoriácea

Indique o que é possível observar no horizonte a partir do miradouro do Mistério da Prainha.
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3.

Identifique a formação lávica visível na figura 7.

Figura 7

“Gruta das Torres”

Objetivos:

1.

Caraterizar escoadas lávicas;



Compreender a génese de formações geológicas lávicas;



Valorizar o património geológico do território.

Ordene as afirmações que se seguem, de modo a estabelecer a sequência correta de acontecimentos referentes
à formação do tubo lávico.
A.
B.
C.
D.
E.

2.



Colonização dos campos lávicos.
Solidificação da camada mais externa da escoada lávica.
Erupção com libertação de grande quantidade de lava fluída.
Diminuição do fluxo lávico.
Formação de um vazio sob a crosta solidificada.

Indique uma diferença morfológica entre as estalactites lávicas e as estalactites calcárias.
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3.

Acrescente uma seta na figura 8 de modo a indicar o sentido de escoamento da lava.

Figura 8

4.

No chão da gruta são encontradas escoadas do tipo…
A.
B.
C.
D.

5.

pahoehoe, associadas a erupções a partir de magma pobre em sílica.
encordoadas, associadas a erupções a partir de magmas viscosos.
aa, características do vulcanismo subaquático.
escoriáceas, exclusivas de vulcanismo fissural.

Estabeleça a correspondência correta entre as formações geológicas encontradas na Gruta das Torres e as
definições constantes na tabela I.
Tabela I

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

FORMAÇÕES
Bancadas laterais
Paredes estriadas
Lava aa
Lava encordoada
Lava balls
Estalactites lávicas
Estalagmites lávicas

DEFINIÇÕES
1.
2.
3.
4.

Fragmentos rochosos envolvidos pela escoada lávica.
Estruturas salientes nas paredes que testemunham níveis de
escoamento das lavas.
Resultam da solidificação rápida de lava a partir do teto da
gruta.
Resultam da ação erosiva da lava.
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“Vila das Lajes”

Objetivos:

1.



Relacionar o vulcanismo com a génese da fajã lávica das Lajes do Pico e da arriba fóssil;



Reconhecer a ação erosiva do mar e a evolução do litoral;



Compreender a formação das plataformas de abrasão.



Compreender os riscos geológicos associados à região.

A maioria do edificado da Vila das Lajes do Pico está inserida numa estrutura resultante das escoadas muito
____, as quais permitiram, também, a ____.
A.
B.
C.
D.

2.

viscosas (…) formação da arriba fóssil
ácidas (…) erosão da arriba
fluidas (…) formação da arriba fóssil
básicas (…) erosão da arriba

Analise as seguintes afirmações referentes à formação do delta lávico das Lajes do Pico e selecione a opção que
as avalia corretamente.
I. O escoamento da lava verificou-se em direção ao mar.
II. A emissão lávica foi subaérea.
III. Registou-se diminuição da área do Pico.
A.
B.
C.
D.

3.

A praia de cascalho resulta da…
A.
B.
C.
D.

4.

I e II são verdadeiras; III é falsa.
II é verdadeira; I e III são falsas.
I é verdadeira; II e III são falsas.
III é verdadeira; I e II são falsas.

elevada capacidade erosiva do mar com posterior formação de depósitos sedimentares mal calibrados.
elevada energia de transporte do mar com posterior formação de depósitos sedimentares bem calibrados.
reduzida ação erosiva do mar, mas elevada capacidade de transporte dos sedimentos.
reduzida ação erosiva e baixa capacidade de transporte dos sedimentos pelo mar.

O risco geológico associado à arriba fóssil das Lajes do Pico pode ser…
A.
B.
C.
D.

aumentado pela remoção da cobertura vegetal o que aumenta o teor de infiltração da água.
diminuído pela impermeabilização do solo o que reduz a circulação de água.
aumentado pela saturação do solo e pela circulação rodoviária.
diminuído pela fixação do solo pelas raízes e pela existência de rochas não consolidadas.
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PARTE II – Parque Natural da Ilha do Faial

“O enquadramento geotectónico do Faial”

Objetivos:

1.



Conhecer o posicionamento da ilha do Faial em relação às restantes ilhas do arquipélago;



Conhecer a geomorfologia do Faial.

O arquipélago vulcânico dos Açores situa-se no oceano Atlântico, numa região tectónica, complexa,
representada na Figura 1.

Figura 1

De acordo com os dados da Figura 1, pode afirmar-se que…
A.
B.
C.
D.

a distância entre as ilhas das Flores e da Graciosa está tendencialmente a diminuir.
a ilha do Pico e a ilha de São Jorge são atravessadas pela mesma falha transformante.
a ilha do Pico e Faial são atravessadas por falhas transformantes distintas.
o complexo de falhas tectónicas transformantes que abrange o arquipélago tem uma orientação
preferencial NW-SE.

“A geomorfologia do Faial”
Objetivos:


Conhecer a posição relativa das diferentes unidades geomorfológicas da ilha do Faial;



Tomar consciência da relação entre a orientação das estruturas tectónicas e os fenómenos de
vulcanismo associados.

Aulas de Campo - Uma estratégia para o ensino da Biologia e Geologia IV – 15

1.

A ilha do Faial apresenta um conjunto de estruturas tectónicas com direções WNW-ESE e NNW-SSE a NW-SE,
que estão na origem do controlo da atividade vulcânica responsável pela edificação da ilha.
De acordo com os dados das figuras 2 e 3, selecione a afirmação correta.

Figura 2

Figura 3

I. O sistema de falhas de orientação dominante está bem expresso no Graben de Pedro Miguel.
II. O alinhamento de cones de escórias da Península da Capelo é mais recente do que a formação da caldeira,
do vulcão central.
III. A elevada sismicidade associada ao canal Pico-Faial, não tem qualquer relação com o sistema de falhas à
geotectónica do Faial.

A.
B.
C.
D.

2.

I e II são verdadeiras; III é falsa.
III é verdadeira; I e II são falsas.
I e III são verdadeiras; II é falsa.
I é verdadeira; II e III são falsas.

Como mencionado no texto de apoio, a melhor vista do Graben de Pedro Miguel é obtida de barco, do canal
entre as ilhas do Pico e Faial.
Tire uma fotografia da estrutura geológica referida e elabore um esquema devidamente legendado (use os
termos graben, horst e falha).
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“Praia do Almoxarife”

Objetivos:


Identificar os diferentes tipos de minerais nas areias da praia;



Relacionar os efeitos da erosão com a forma e calibragem dos materiais encontrados.

1.

Com base nas suas observações identifique os minerais que constituem as areias da praia.

2.

Virado para o oceano identifique o horst do lado direito. O _____ é o principal agente da geodinâmica _____
responsável pelo depósito na base da arriba.
A.
B.
C.
D.

mar (…) externa.
mar (…) interna.
vento (…) externa.
vento (…) interna.

“Farol da Ribeirinha”
Objetivos:



1.

Observar das ruínas do farol;
Estabelecer a relação causa efeito do sismo de 1998.

As ruínas do farol da Ribeirinha são testemunho do sismo que em 9 de Julho 1998 atingiu esta ilha e as vizinhas
ilhas do Pico e São Jorge. O sismo teve origem a 1,2Km de profundidade, a cerca de 5 Km da ponta da
Ribeirinha, com intensidade VIII/IX, tendo provocado 8 vítimas mortais.
Os dados apresentados permitem inferir que o sismo de julho de 1998 teve…
A.
B.
C.
D.

baixa intensidade e foco profundo.
elevada intensidade e foco superficial.
baixa intensidade e foco superficial.
elevada intensidade e foco profundo.
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2.

Com base nos dados fornecidos faça uma interpretação da paisagem que o rodeia, estabelecendo uma relação
entre a intensidade sísmica e a distância epicentral.

“Centro de Interpretação dos Capelinhos”
Vulcão dos Capelinhos

Objetivos:
 Visitar o Centro de Interpretação;
 Conhecer a atividade vulcânica dos Capelinhos;
 Observar a estrutura vulcânica resultante da erupção do vulcão dos Capelinhos;
 Identificar as manifestações de vulcanismo antigas/atuais da península do Capelo.

O vulcão dos Capelinhos geologicamente insere-se no complexo vulcânico do Capelo, constituído por cerca
de 20 cones de escórias e respetivos derrames lávicos, ao longo de um alinhamento Vulcano-tectónico de orientação
geral WNW-ESE. O nome Capelinhos deveu-se à existência de dois ilhéus chamados de "Ilhéus dos Capelinhos" no
local, em frente ao Farol dos Capelinhos.

1. Tendo em conta toda a informação recolhida represente, na linha do tempo apresentada em baixo, as
manifestações vulcânicas mais marcantes e o tipo de vulcanismo da história do vulcão dos Capelinhos.

27/9/1957

/6/ 1958
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24/10/1958

2.

Considere as afirmações seguintes, referentes a fenómenos de vulcanismo.
I. O aumento da pressão interna dos voláteis aumenta a explosividade da erupção.
II. As pillow lavas resultam de vulcanismo efusivo subaéreo.
III. A formação de uma caldeira resulta do colapso de uma estrutura vulcânica.
A.
B.
C.
D.

3.

I e II são verdadeiras; III é falsa.
I e III são verdadeiras; II é falsa.
III é verdadeira; I e II são falsas.
II é verdadeira; I e III são falsas.

As fumarolas constituem manifestações de vulcanismo _____, que estão relacionadas com o _____ grau
geotérmico nessa região.
A.
B.
C.
D.

secundário (…) baixo
secundário (…) alto
primário (…) baixo
primário (…) alto

“Praia do Norte”
Objetivos:
 Relacionar o vulcanismo com a génese da Fajã lávica da praia do Norte e da arriba fóssil;
 Compreender a formação da arriba fóssil;
 Identificar as diferentes litologias.

1. Fajã da praia do Norte resulta de escoadas muito _____, as quais permitiram, também, o _____.
E.
F.
G.
H.

viscosas (…) avanço da linha da costa
viscosas (…) recuo da linha da costa
fluídas (…) avanço da linha da costa
fluídas (…) recuo da linha da costa
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2. Na praia do Norte, tire uma fotografia ao afloramento no local.

3. Neste afloramento _____ observa-se faialite, um tipo de _____ de cor ______.
E.
F.
G.
H.

basáltico (…) olivina (…) verde
basáltico (…) olivina (…) preta
riolítico (…) piroxena (…) verde
riolítico (…) piroxena (…) preta

“Caldeira – Cabeço Gordo”
Objetivos:





Conhecer a origem da caldeira do Faial;
”
Identificar a reserva natural da caldeira do Faial;
Compreender a sequência de fenómenos vulcânicos que originaram a caldeira;
Identificar as estruturas presentes na caldeira.

1. Tire uma fotografia do interior da caldeira e identifique as estruturas: A- Cone, B- Lagoa, C- Domo traquítico do
Altar
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2.

Explique o facto de se considerar a Caldeira do faial uma reserva natural.

3.

Elabore um esquema explicativo da formação da caldeira.

“Monte da Guia”

Objetivos:
 Conhecer a atividade vulcânica que esteve na”origem do Monte da Guia;
 Observar as estruturas vulcânicas que constituem o Monte Queimado e a Baía do Porto Pim;
 Identificar tufos vulcânicos.
1.

O Monte da Guia é uma _____ resultante de erupção freatomagmática associada a vulcanismo _____.
A.
B.
C.
D.

chaminé (…) submarino.
chaminé (…) subaérea.
caldeira (…) submarino.
caldeira (…) subaéreo.

2. Tire uma fotografia do tufo vulcânico que evidencie a sua estratificação.
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