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Introdução

Os vulcões, alguns sismos e os tsunamis ou maremotos,

podem causar sérios danos para a sociedade,
dependendo da duração e intensidade de cada um.

Perante estes cenários, deparamo-nos com casas,

prédios, pontes, barragens e outras edificações

destruídas ou com as suas estruturas comprometidas,

mas o que nos deve preocupar mais, são as diversas

vítimas de todos estes fenómenos.

No entanto, se estes fenómenos ocorrerem em áreas

de baixa densidade populacional, os danos tanto na

população, como nas infraestruturas existentes, serão,
de uma forma geral, pouco significativos.
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Fenómenos significativos mais recentes nos Açores

1. Vulcão dos Capelinhos, ilha do Faial, 1957-1958

O Vulcão dos Capelinhos, localiza-se na Ponta dos Capelinhos, freguesia

do Capelo, na ilha do Faial. É uma das principais atracções turísticas desta

ilha pela singularidade da sua beleza paisagística, de génese muito recente
e quase virgem.

Como habitualmente nestes fenómenos vulcânicos, tudo começou com

uma crise sísmica no dia 16 de Setembro de 1957. Esta crise, com mais de

200 sismos, de intensidade não superior a grau V da Escala de Mercalli,

durou até dia 27. Nesse mesmo dia de Setembro, a água do mar começou

a fervilhar. Três dias depois, a actividade aumentou intensamente havendo

emissão de cinzas vulcânicas negras com cerca de 1 000 metros de altura

(atingindo a altitude máxima de 1 400 metros) e uma nuvem de vapor de
água que subia por vezes a mais de 4 000 metros. 3Francisco Morais
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Pelas 06:45 horas dessa manhã teve início uma erupção

submarina, a 300 metros da Ponta dos Capelinhos (ou seja, a 100
metros dos Ilhéus dos Capelinhos).

O vulcão manteve-se em actividade por 13 meses, entre 27 de

Setembro de 1957 e 24 de Outubro de 1958. A erupção foi

caracterizada por duas fases principais, uma fase submarina,

caracterizada pela emissão de cinzas vulcânicas e vapor de

água e uma fase subaérea que alternou entre períodos mais

explosivos, com a emissão de bombas vulcânicas, e períodos

mais efusivos, aos quais se associa a emissão de escoadas
lávicas basálticas.
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Em resultado da erupção, a área total da ilha (de 171,42 km²) aumentou em cerca de 2,4 km².

Actualmente, essa área foi reduzida para cerca de 1/3, devido à natureza pouco consolidada
das rochas e à acção erosiva do mar e do vento.
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2. Sismo nas Ilhas Terceira, S. Jorge e Graciosa (1980)

No dia 1 de Janeiro de 1980, ocorreu um sismo com

intensidade 7.2 na escala de Richter, a uma

profundidade hipocentral de10-15 km e com epicentro

situado no mar, a cerca de 35 km a SSW de Angra do

Heroísmo.

Provocou destruição generalizada dos edifícios na

cidade de Angra do Heroísmo, na vila de São

Sebastião e nas freguesias a W e NW da ilha Terceira,

nas freguesias do Topo e Santo Antão da ilha de São

Jorge, e ainda nas freguesias do Carapacho e Luz, na

ilha Graciosa.
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Danos significativos na Igreja da Misericórdia em Angra do Heroísmo 
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Provocou destruição generalizada dos edifícios na cidade

de Angra do Heroísmo, na vila de São Sebastião e nas

freguesias a W e NW da ilha Terceira, nas freguesias do

Topo e Santo Antão da ilha de São Jorge, e ainda nas

freguesias do Carapacho e Luz, na ilha Graciosa.

Morreram 71 pessoas (51 na Terceira e 20 em São Jorge) e

ficaram mais de 400 com ferimentos. Foram danificadas

mais de 15 500 casas, causando cerca de 15 000

desalojados.
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Após a reconstrução da Igreja da Misericórdia em 
Angra do Heroísmo
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7

Destruição da Sé Catedral de Angra do Heroísmo Após a reconstrução da Sé Catedral de Angra do Heroísmo

A recuperação de todo o edificado destruído e danificado, demorou cerca de 20

anos a ser executado e o valor total investido, ascendeu a cerca de 300 milhões de
euros (preços de 1990).
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3. Sismo nas ilhas do Faial, Pico e S. Jorge (1998)

No dia 9 de Julho de 1998, nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge

ocorreu um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter, com

epicentro a NNE da ilha do Faial, tendo provocado a destruição

generalizada das freguesias de Ribeirinha, Pedro Miguel, Salão e

Cedros e fortes danos nas freguesias de Castelo Branco (Lombega),

Flamengos e Praia do Almoxarife, na ilha do Faial.

Foram também atingidas várias localidades da ilha do Pico e ainda

no extremo oeste da ilha de São Jorge (Rosais) onde o sismo

provocou grandes desabamentos de falésias costeiras.

Morreram 8 pessoas, todas no Faial e ficaram desalojadas 1700. O

sismo deitou por terra muitas moradias no concelho da Horta, onde

prevaleciam as casas tradicionalmente construídas em pedra e

barro.
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Destruição de habitações na  ilha do Faial 
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Além da destruição de grande parte do parque habitacional

da ilha do Faial e das oito mortes que causou, o tremor de

terra danificou, ainda, cerca de 20% das casas da vizinha ilha
do Pico.

O processo de reconstrução da ilha foi liderado pelo

Governo Regional dos Açores, que investiu mais de 255

milhões de euros na construção, reabilitação e recuperação

de habitações, abrangendo mais de três mil famílias. Cerca

de 72% daquela verba foi suportada exclusivamente pelo

orçamento regional e o restante por verbas decorrentes da
“solidariedade nacional”.

Para acudir a todos os casos, o executivo açoriano instalou

670 estruturas pré-fabricadas, lançando posteriormente as
empreitadas para as obras.
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Destruição de habitações na  ilha do Faial 
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No processo de reconstrução, todas as intervenções
realizadas tiveram como principais preocupações:

. Dotar os edifícios habitacionais de resistência

antissísmica, reduzindo a sua vulnerabilidade à
sismicidade;

. Adequá-los à composição do agregado familiar e

conferir-lhe as condições mínimas de salubridade e bem
estar.

O processo de reconstrução acabou por provocar uma

significativa alteração arquitetónica na ilha do Faial,

sobretudo nas freguesias rurais, onde as pequenas

moradias de pedra e barro acabaram por dar lugar a

novas casas, construídas com alvenaria em blocos de
betão, e estrutura em betão armado. 10Francisco Morais
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Apoio à Protecção Civil

Uma das primeiras atividades, onde as empresas de construção

participam, para responder a estes eventos, está relacionada

com a Proteção Civil e o apoio às populações, nomeadamente

com a disponibilização de operacionais e equipamentos
pesados para remoção de escombros e auxílio às vítimas.

Alguns Planos Municipais de Emergência, incluem nos meios

disponíveis para casos de catástrofes naturais, meios humanos e

de equipamentos pesados das empresas de construção, que

mesmo sem serem solicitados, estes meios são disponibilizados

em muitas circunstâncias de catástrofe por iniciativa própria das
Empresas de Construção, com o intuito de ajudar quem precisa.
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Destruição quase total numa freguesia da ilha do Faial – em detalhe um acampamento da 
protecção civil para apoio aos desalojados
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Impactes negativos do vulcanismo

A crise sísmica associada à erupção vulcânica e a queda de

cinzas e materiais de projecção originaram a destruição

generalizada das habitações, campos agrícolas e pastagens nas

freguesias do Capelo e da Praia do Norte. Felizmente não houve
perdas humanas a registar.

Beneficiando da solidariedade demonstrada pelos Estados

Unidos, milhares de sinistrados faialenses e de outras ilhas,

aproveitaram a quota especial de emigração concedida (por

persistente diligência do congressista estadual Joseph Perry

Júnior e dos senadores federais John O. Pastore, de Rhode Island,

e John F. Kennedy, de Massachusetts, que pouco depois seria

eleito Presidente dos Estados Unidos) e procuraram refazer as
suas vidas naquele país.
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Foi a 2 de Setembro de 1958, aprovado o "Azorean

Refugee Act" autorizando a concessão de milhares de

vistos de residência. A quebra demográfica na ordem de

cerca de 30%, contribuiu para uma melhoria de vida na

população residente, a nível de mais oportunidades de
trabalho e melhoria dos salários.

A nível global o vulcanismo tem muitos outros impactes

negativos como a história documenta mesmo nos tempos

recentes sendo exemplo o vulcão da ilha de La Palma no

arquipélago espanhol das Canárias. No entanto, nos

Açores, e nos tempos modernos, o vulcão dos Capelinhos,

teve como principal impacte negativo a necessidade de

muitos açorianos procurarem outros destinos pela

destruição de casas e terrenos agrícolas.
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Impactes positivos do vulcanismo

Em termos geológicos, qualquer vulcão é um

acontecimento de formação de novas rochas e por

consequência de recursos geológicos. Na construção

açoriana são utilizados agregados britados a partir das

rochas vulcânicas basálticas, para a produção de

betão e misturas betuminosas, elementos

preponderantes para qualquer construção ou

reconstrução. São ainda utilizadas pedras maiores para
a protecção costeira de todas as ilhas.

Do ponto vista agrícola, qualquer terreno atingido por

cinzas vulcânicas, torna-se mais fértil e, embora no início

as culturas sejam destruídas, nos anos seguintes a
produção pode aumentar e melhorar em qualidade.
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Conclusões

Para o setor da construção, estes fenómenos naturais,

acabam por influenciar positivamente a sua atividade,

tendo um grande incremento, através essencialmente do

investimento público no processo de reconstrução e tendo

em conta a necessidade imediata das intervenções.

Inicialmente terá sido difícil para toda a população

afetada pelos eventos sísmicos-vulcânicos, mas com a

resiliência dos Açoreanos, houve uma adaptação gradual

à nova realidade, passando este a ser um impacte positivo

não só para os que emigraram como também para os que

ficaram, com mais oportunidades de melhoria das

condições de vida.
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Muito

obrigado!
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