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canyoning é uma atividade desportiva e 
de lazer que consiste na descida a pé ou 
a nado de cursos de água, geralmente 

encaixados e com fortes declives, recorrendo 
a rapel, saltos, destrepes ou tobogãs para 
transpor os obstáculos. Esta atividade de água 
e de montanha permite descobrir paisagens 
fascinantes e, apesar de ser relativamente 
recente, reconhecida apenas desde a década 
de 1980, mostra um grande potencial de 
desenvolvimento desportivo, lúdico e turístico.

O arquipélago dos Açores é um destino 
turístico recente mas com elevado potencial 
para a prática de canyoning, contando com 
cerca de uma centena de percursos equipados, 
distribuídos por seis das nove ilhas: Flores, São 
Jorge, São Miguel, Santa Maria, Faial e Terceira. 
O canyoning pode ser praticado nestas seis 
ilhas como atividade principal ou complementar, 
numa descoberta que proporciona experiências 
de grande valor, permitindo explorar o território 
de uma forma única. 

Os praticantes experientes, que viajam 
motivados pela prática de canyoning, vão 
encontrar nas ilhas das Flores e de São Jorge 
um destino de excelência para esta atividade. A 
natureza imponente e os percursos fascinantes 
proporcionam, desde logo, a garantia de 
aventura e de sensações fortes. Os grandes 
atrativos estão também associados à descoberta 
destas duas ilhas relativamente isoladas e pouco 
procuradas pelos turistas, que apresentam 
um rico património natural. A diversidade de 
percursos, a imponência da sua verticalidade e 
as cascatas para o mar são o grande cartão-de-
visita que diferencia positivamente estas ilhas no 
panorama do canyoning internacional. De facto, 
o ambiente de aventura e as extensas cascatas 
na costa, constituem elementos marcantes de 
uma paisagem grandiosa onde a montanha 
conflui com o mar.

Neste guia estão incluídos quase todos os 
percursos de canyoning explorados e equipados 
na região até meados de 2014, desde percursos 
com baixo nível de dificuldade, como as 
caminhadas aquáticas, até aos de elevada 
dificuldade, com grandes verticais fracionadas. 
No entanto, os percursos terão um tratamento 
diferenciado no guia, com a apresentação 
pormenorizada dos que são considerados mais 
interessantes em termos técnicos e de beleza, 
sendo os restantes apresentados de forma 
sintética.

Considerando que o canyoning é uma atividade 
de risco acrescido, os praticantes devem 
adotar técnicas e equipamentos adequados, 
reconhecidos como boa prática, selecionar os 
percursos de acordo com as suas competências 
e obter previamente informação sobre as 
condições locais de meteorologia e do estado do 
mar, conforme aplicável. Para pessoas iniciadas 
ou menos experientes recomenda-se o recurso 
a serviços de enquadramento por empresas de 
animação turística com técnicos qualificados.

Apesar de os autores apresentarem a informação 
tão atualizada e correta quanto possível, não 
assumem responsabilidade por ocorrências 
ou danos resultantes do uso da informação 
constante neste guia. Por sua vez, sendo o 
canyoning uma atividade relativamente recente 
na região, com potencial para novas aberturas 
e suscetível de modificações geomorfológicas, 
será importante proceder a uma monitorização 
e atualização da informação, que os autores 
irão tentar assegurar através do desnivel.pt/
canyoning/, sendo indispensável a colaboração 
de todos. Assim, o caso o leitor identifique 
alguma informação desatualizada, agradecemos 
que nos contacte via email para Francisco Silva: 
desnivel.fs@gmail.com. 

INTRODUÇÃO

O
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arquipélago dos Açores é um destino 
jovem que apresenta uma forte 
representação positiva associada à 

natureza, autenticidade, sustentabilidade, 
exotismo, tranquilidade e insularidade. A sua 
pequena dimensão, isolamento e clima têm 
condicionado a procura turística, continuando a 
região a ser um destino pouco procurado pelo 
turismo de massas, o que tem permitido que se 
mantenha como um destino alternativo.

A potencialidade turística do território é 
reconhecida e tem estimulado o aumento 
da oferta de serviços turísticos, desde o 
alojamento à animação turística, contribuindo 
para que esta última seja atualmente bastante 
diversificada e direcionada, tanto para os 
visitantes que pretendem apenas vivenciar uma 
experiência nova e inesquecível, como para 
praticantes mais exigentes de desportos na 
natureza e de aventura.

A dispersão do território em nove ilhas é um 
grande fator de atratividade e de riqueza 
turística, pois embora existam traços comuns 
na oferta turística da região, cada ilha 
apresenta particularidades que permitem uma 
individualidade e complementaridade dessa 

oferta. Desde São Miguel, com as suas famosas 
lagoas e fenómenos vulcânicos, que concentra 
a maioria da oferta de serviços e procura, até 
às ilhas mais pequenas e isoladas, existe um 
enorme potencial turístico a explorar. No Pico, o 
imponente vulcão com 2351 metros de altitude 
é um fator de atração indiscutível. No Faial, a 
pequena cidade da Horta é um ícone do iatismo 
internacional. As ilhas das Flores e de São Jorge 
destacam-se pelo seu isolamento e pela oferta 
de canyoning e de outras atividades de aventura. 
A ilha Terceira é reconhecida pela sua capital 
património mundial da UNESCO. As ilhas da 
Graciosa e de Santa Maria são destinos de grande 
riqueza para os amantes de mergulho. A ilha do 
Corvo é um bonito recanto com uma caldeira 
impressionante e um destino de excelência para 
os entusiastas de observação de aves.

Assim, para além do canyoning, existem outros 
desportos de natureza e aventura e atividades 
de animação ambiental de elevado interesse, 
entre os quais se destacam a observação de 
cetáceos, o mergulho, os percursos pedestres, 
a ascensão ao Pico e a visita a cavidades de 
origem vulcânica.

O ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

O

AÇORES - DESTINO DE EXCELÊNCIA PARA O 
TURISMO NA NATUREZA

Costa sul da ilha de Santa Maria
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O ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

Este território insular situa-se na crista média 
atlântica, uma imensa cordilheira de montanhas 
submarinas, na região de contacto de três placas 
litosféricas. As ilhas resultam das forças da 
geodinâmica interna, com a ascensão de magma 
à superfície através de manifestações vulcânicas. 

Os Açores são uma região autónoma portuguesa, 
que conta com cerca de 242 mil habitantes, 
distribuídos heterogeneamente pelas nove 
ilhas. São Miguel, a maior ilha, apresenta cerca 
de um terço da superfície e concentra quase 
55% dos habitantes do arquipélago. No lado 
oposto, as ilhas do grupo ocidental, as Flores 
e o Corvo, apresentam as menores densidades 
populacionais (quadro 1). 

Do ponto de vista demográfico os aspetos 
mais distintos deste arquipélago resultam de 
uma ocupação humana tardia e a influência da 
emigração. O povoamento das ilhas iniciou-se 
apenas no século XV e a emigração tem sido 
muito significativa nas ilhas, particularmente 
acentuada na segunda metade do século XX, 
tendo como principais destinos os EUA e o 
Canadá. Apesar do isolamento, a sua posição 
estratégica entre a Europa e a América do Norte, 
associada à emigração e a ser um ponto de 
passagem dos veleiros que atravessam o Atlântico 
Norte e, mais recentemente, com a expansão do 
turismo, os Açores são relativamente abertos ao 
exterior e cosmopolitas, em particular as ilhas de 
São Miguel e do Faial.

Figura 1 | O arquipélago dos Açores e a sua posição geográfica 

O arquipélago dos Açores localiza-se no Oceano 
Atlântico Norte, nas latitudes médias entre 37º e 
40º Norte, e longitudes entre 25º e 32º Oeste, 
a cerca de 1.570 km do Continente Europeu 
e a 3.900 km da América do Norte. A forte 
insularidade é marcante no território açoriano 
devido à dispersão em nove ilhas, divididas em 
três grupos:

- Grupo Oriental: ilhas de Santa Maria e de São
  Miguel;

- Grupo Central: ilhas Terceira, Graciosa, São
  Jorge, Pico e Faial;

- Grupo Ocidental: ilhas das Flores e do Corvo. 

TERRITÓRIO, LOCALIZAÇÃO E SOCIEDADE 
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A paisagem açoriana atual resulta da interação 
entre os elementos naturais e a ação do homem. A 
paisagem natural sofreu grandes alterações com a 
colonização das ilhas e o consequente povoamento 
e arroteamento de grande parte do território, para 
fins de exploração agropecuária. No entanto, 
como o povoamento se concentrou ao longo da 
costa e a atividade agropecuária seguiu um regime 
essencialmente extensivo, os impactos na paisagem 
foram minimizados, verificando-se uma certa 
harmonia entre a ocupação do solo e a natureza. 
A ruralidade, o povoamento tradicional, os campos 
de pastagens ladeados de muros de pedra ou 
de sebes de hortênsias, o modelado vulcânico 
profundamente cavado pela água e a omnipresença 
do azul do mar, conferem peculiaridade e forte 
exotismo à paisagem açoriana.

A paisagem cultural, em que se destacam a cidade 
de Angra do Heroísmo e a Vinha do Pico, ambas 
classificadas pela UNESCO como Património 
Mundial da Humanidade, compete, em termos de 
beleza e de valor patrimonial, com inúmeros traços 
distintos da paisagem natural, como a montanha 
do Pico, as lagoas do Fogo e das Sete Cidades, o 
Algar do Carvão e as cascatas das Flores e de São 
Jorge. Acresce uma vasta área de território com 
um património natural preservado, destacando-
se as reconhecidas como Reservas da Biosfera da 
UNESCO, como é o caso da Graciosa, das Flores 
e do Corvo. De realçar ainda a beleza da costa, 
alternando as falésias altas e escarpadas com a costa 
rochosa baixa e algumas praias. As cores são outro 
elemento marcante da paisagem açoriana, sendo 
os viajantes fascinados com a omnipresença das 
tonalidades de verde das encostas e dos matizes de 
azul do oceano.

Superfície (km2) População (hab.) Ponto de maior altitude

Arquipélago dos Açores 2.322,10 246.746   Piquinho: 2.351 m

Grupo Oriental
  Santa Maria 96,9 5.552   Pico Alto: 587 m

  São Miguel 744,6 137.830   Pico da Vara: 1.103 m

Grupo Central

  Terceira 400,3 56.437   Sta Bárbara: 1.021 m

  Graciosa 60,7 4.391   Caldeira: 402 m

  São Jorge 243,6 9.171   P. Esperança: 1.053 m

  Pico 444,8 14.148   Piquinho: 2.351 m

  Faial 173,1 14.994   Cabeço Gordo: 1.043 m

Grupo Ocidental
  Flores 141 3.793   Morro Alto: 914 m

  Corvo 17,1 430   Estreitinho: 718 m

Figura 2 | Superfície e população nos Açores em 2011 (Dados SREA, 2013)

Marina nas Portas do Mar em São Miguel
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Marina do Faial com vista para o Pico

O ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

Localizado nas latitudes médias e em pleno 
Atlântico Norte, o arquipélago dos Açores 
encontra-se na zona de contacto das massas de 
ar tropical e polar, pelo que apresenta um clima 
temperado com grande influência marítima, com 
transição entre o oceânico e o mediterrânico, 
também considerado do tipo mesotérmico 
(subtropical húmido). 

Consequentemente, as temperaturas são 
moderadas (com as médias mensais a oscilarem 
entre os 13,7°C em fevereiro e os 22,1°C em 
agosto), uma amplitude térmica anual reduzida, 
elevados índices de humidade do ar (com 
médias mensais superior a 70%) e precipitação 
abundante, especialmente acima dos 600 metros 
de altitude. 

Em termos médios, a precipitação no arquipélago 
aumenta de sudeste para noroeste, oscilando 
entre os 748 mm em Santa Maria e 1.479 mm 

em Santa Cruz das Flores. Cerca de 75% da 
precipitação ocorre entre outubro e março, 
sendo os meses de verão, de junho a agosto, 
quando predomina a influência do anticiclone 
dos Açores, os menos pluviosos (Figura 2).

A precipitação é igualmente condicionada pela 
orografia das ilhas. Devido ao relevo acentuado 
e à influência marítima, é comum que, mesmo 
no verão, a insolação seja relativamente baixa 
nas regiões mais elevadas das ilhas, que estão 
frequentemente cobertas por nuvens. Este fator 
e a relativa instabilidade meteorológica leva a 
que seja comum os açorianos referirem o clima 
dos Açores como “no mesmo dia ocorrerem as 
quatro estações do ano”.

O mar apresenta temperaturas amenas durante 
o verão (20 a 22º C) e é caracterizado por águas 
transparentes com grande riqueza de flora e 
fauna.

CLIMA
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Figura 2 | Gráficos termo pluviométricos (Dados: Projeto CLIMAAT)

Precipitação (mm) Temperatura média (ºC)

As ilhas açorianas são montanhas submarinas de 
origem vulcânica que emergem na superfície do 
oceano. A sua formação relativamente recente e 
as progressivas erupções vulcânicas repercutem-
se no modelado do terreno que se caracteriza 
por relevos acentuados e estruturas vulcânicas 
bastante bem preservadas. A montanha do Pico, 
com os seus 2351 metros de altitude, constitui o 
ponto mais alto do arquipélago e do país.

A vegetação autóctone das ilhas açorianas 
tem como base a Floresta Laurissilva que, ao 
contrário do que se verificou no continente 
europeu, sobreviveu aos diversos ciclos de 
glaciação ocorridos no final do período do 
Terciário. Este tipo de vegetação persistiu na 
região da Macaronésia , devido ao isolamento 
geográfico e às condições climatéricas. Assim, 
a vegetação dos Açores é bastante particular e 
com origem bastante remota.

Embora a flora tenha sofrido alterações 
significativas, especialmente devido à substituição 

da floresta nativa por pastagens e florestação 
para exploração e à introdução de espécies 
exóticas, algumas das quais invasoras, os Açores 
apresentam grande riqueza em termos de 
biodiversidade e de endemismos. 

Alguns dos endemismos que são habitualmente 
vistos ao longo dos percursos de canyoning 
incluem a urze (Erica azorica), a faia (Myrica 
faya), o cedro do mato (Juniperus brevifolia), a 
uva da serra (Vaccinium cylindraceum) e o louro 
(Laurus azorica). Para além das espécies nativas, 
ao longo das ribeiras é comum encontrarem-se 
algumas plantas e árvores introduzidas como é 
o caso do incenso (Pittosporum undulatum), da 
criptoméria (Cryptomeria japonica) que é uma 
árvore que atinge grande porte, e da hortênsia 
(Hydrangea macrophylla), que é um arbusto 
com flores associadas à imagem de marca 
dos Açores. É igualmente comum o leito das 
ribeiras ser povoado por algumas das principais 
infestantes da região, especialmente a roca da 
velha ou conteira (Hedychium gardnerarum).

AMBIENTE E PAISAGEM
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O ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

 
Hortênsia (Hydrangea macrophylla)

 
Cedro do mato (Juniperus brevifolia)

 
Vegetação luxuriante nas ribeiras
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Devido à grande densidade e riqueza de 
vegetação, alguns percursos de canyoning 
são bastante luxuriantes e, em determinadas 
épocas, a vegetação arbustiva pode invadir 
alguns caminhos e os leitos de algumas ribeiras, 
especialmente nos troços mais a montante.

As alterações na paisagem natural decorrentes 
da colonização das ilhas e o consequente 
povoamento e arroteamento do território, 
introduziram uma riqueza particular à paisagem. 
Ao longo de trilhos e ribeiras é frequente 
encontrarem-se vestígios de atividade de outras 
épocas, como casas e muros de pedra seca 
em fajãs outrora exploradas, mas que foram 
entretanto abandonadas e reocupadas pela 
vegetação.

Outro dos traços distintivos da paisagem 
açoriana é conferido pela omnipresença da 
costa, que apresenta abundância de enseadas 
e reentrâncias, alternando as falésias altas e 
escarpadas com a costa rochosa baixa e algumas 
praias. Embora menos percetível, é de destacar 
ainda a paisagem subterrânea. O subsolo 
é rico em cavidades de origem vulcânica, 
nomeadamente tubos de lava e cavidades no 
interior de antigos cones vulcânicos.

A fauna açoriana tem sido muito condicionada 
pelas caraterísticas geográficas das ilhas, do 
seu isolamento e colonização. Se em termos de 
mamíferos a diversidade é reduzida, no que se 
refere às aves e à fauna marítima é muito rica. 
De facto, nos Açores apenas é conhecida uma 
espécie endémica de mamíferos, o morcego 
(Nyctalus azoreum). Já no que se refere às aves, 
estas constituem uma parte importante dos 
ecossistemas neste conjunto de ilhas oceânicas, 
tanto pelas espécies residentes, como por 
um conjunto importante de aves cujos cursos 
migratórios atravessam o oceano Atlântico. 
Para estas aves, as ilhas açorianas constituem 

um ponto seguro de descanso, nidificação e 
reprodução, destacando-se os casos do cagarro 
(Calonectris diomedea borealis) e do garajau 
rosado (Sterna dougallii) que, devido à elevada 
densidade populacional migratória nos Açores, 
têm vindo a ser alvo de campanhas de proteção 
e sensibilização ambiental.

Em termos da fauna marinha, a corrente do 
Golfo que banha os Açores propicia a presença 
de espécies tropicais no verão e de espécies 
do Norte no inverno. Dentro da variedade 
de espécies de interesse ocorrentes podem-
se observar meros, espadins, atuns, tubarões, 
peixes-lua, tartarugas, cardumes de sardinhas 
e chicharros. A abundância de cetáceos, tanto 
golfinhos como baleias, permitiu que estes 
constituam um dos principais atrativos para 
os visitantes do arquipélago, existindo uma 
importante oferta de serviços turísticos para 
observação destas espécies. O cachalote é a 
baleia que se observa com maior frequência 
nestas águas, a qual foi em tempos a base da 
atividade baleeira nos Açores.

Na região existe uma vasta área com estatuto 
de proteção ambiental, incluindo as áreas 
terrestres, águas interiores e águas marinhas, 
em que a paisagem, os ecossistemas ou outras 
ocorrências naturais apresentam valor ecológico 
ou paisagístico e importância científica, cultural 
e social. Estas áreas assumem variados estatutos 
como reservas naturais, paisagens protegidas, 
zonas de proteção especial, reservas florestais 
naturais, lugares e sítios classificados, estando 
atualmente integradas em parques de ilha. 
Todas estas áreas constituem lugares ímpares 
em termos de património natural e cultural. De 
realçar igualmente o importante património 
geológico de origem vulcânica que levou 
à constituição do Geoparque Açores (www.
azoresgeopark.com).
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ACESSIBILIDADES

posição, dimensão e dispersão territorial, 
são elementos condicionantes da 
acessibilidade e da mobilidade, quer 

para quem visita, quer para quem reside no 
arquipélago. Apesar das melhorias significativas 
nas acessibilidades verificadas nos últimos anos, 
que têm permitido dotar a região de uma extensa 
e moderna rede de infraestruturas de transportes, 
continuam a existir importantes limitações no que 
se refere ao preço, disponibilidade e regularidade 
de ligações aéreas e marítimas para algumas das 

ilhas açorianas. As condições meteorológicas, de 
estado do mar e a reduzida população e fluxo 
de visitantes são as principais condicionantes à 
melhoria das acessibilidades, em particular das 
ilhas mais pequenas.

Atualmente, todas as ilhas do arquipélago 
apresentam ligações aéreas ao longo de todo 
o ano, e existem ligações marítimas regulares 
entre algumas ilhas na época baixa e em todo o 
arquipélago na época alta (Figura 3).

Figura 3 | Principais acessibilidades nos Açores 

A
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A ligação aérea é praticamente a única forma de 
chegar aos Açores, a não ser que se opte por 
uma visita em cruzeiro ou se chegue em veleiro 
após uma longa travessia atlântica. Os principais 
aeroportos de entrada no arquipélago são o 
de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o das 
Lajes, na ilha Terceira, e o da Horta, no Faial. Estas 
ilhas têm ligações diretas diárias com Lisboa e 
regulares ou esporádicas com outros destinos, 
em particular o Porto, as principais cidades 
europeias e algumas da América do Norte.

Também as ilhas do Pico e de Santa Maria 
estão ligadas por voos diretos ao continente, 
embora essas ligações não sejam diárias. 
A meteorologia, em particular o vento e o 
nevoeiro, pode condicionar algumas destas 
ligações, principalmente se a rota envolver 
aeroportos locais de menores dimensões.
Mais informação sobre as ligações aéreas pode 
ser obtida em diversas plataformas online, 
nomeadamente da SATA e da TAP, e nos postos 
de informação turística locais.

Existem ligações aéreas diárias regulares para todas 
as ilhas, tendo como base os principais aeroportos 
da região, excetuando a ilha do Corvo que apenas 
tem voos em alguns dias.

As ligações marítimas constituem outra opção para 
deslocação inter-ilhas. Devido à forte dispersão 
territorial, o transporte marítimo de passageiros 
entre os três grupos só é assegurado na época 
média-alta. Estes transportes são assegurados por 
duas companhias, a Atlânticoline (www.atlanticoline.
pt) e a Transmaçor (www.transmacor.pt).

Dentro de cada um dos grupos existem ligações 
marítimas regulares ou sazonais, sendo ainda 

possível contratar empresas marítimo-turísticas, mas 
estes serviços de táxi marítimo são naturalmente 
mais caros que as ligações regulares.
A Transmaçor assegura 5 a 7 ligações diárias entre o 
Faial e o Pico e duas ligações diárias entre estas ilhas 
e São Jorge. Já as ligações com as restantes ilhas do 
Grupo Central são sazonais.

Por sua vez, a empresa Atlânticoline estabelece a 
ligação entre as ilhas das Flores e do Corvo, com 
uma frequência quase diária na época alta e menos 
frequente nas outras épocas, e o transporte marítimo 
entre as ilhas de São Miguel e Santa Maria, no Grupo 
Oriental, com várias ligações por semana na época 
alta e com extensão à Terceira e à Graciosa.

Com exceção da ilha do Corvo, verifica-se 
uma consistente oferta de táxi, autocarros com 
percursos regulares, serviços de aluguer de 
automóveis (rent-a-car) e empresas turísticas 
com serviços de transporte. Caso se opte pelo 
aluguer de carro, é recomendável efetuar as 
reservas de veículo com antecedência, em 
particular nas ilhas mais pequenas, devido à sua 
escassa oferta e concentração da procura nos 
meses de verão.

Os serviços de táxi marítimo constituem uma 
opção interessante para a realização de visitas ao 
longo da costa, e certamente para os praticantes 
de canyoning, verificando-se em alguns percursos 
a necessidade de saída pelo mar.

COMO CHEGAR AOS AÇORES

COMO SE DESLOCAR ENTRE ILHAS

COMO SE DESLOCAR NAS ILHAS
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ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

s Açores contam atualmente com 
uma vasta e diversificada oferta de 
alojamento, em especial no que se 

refere à hotelaria e aos empreendimentos de 
turismo em espaço rural. Em todas as ilhas onde 
se pratica canyoning existe oferta diversificada 
de alojamento, desde modernos hotéis de 
quatro estrelas a parques de campismo ou locais 
de acampamento. Os preços e condições variam 
consoante o tipo de alojamento pretendido e 
a época do ano. Durante os meses de maior 
procura, em especial julho e agosto, muitos 
dos alojamentos ficam completos, pelo que 
se recomenda a reserva destes serviços com 
alguma antecedência.

A oferta de restauração é igualmente abundante, 
desde restaurantes a bares e supermercados 

ou lojas onde se podem adquirir produtos 
alimentares variados para confecionar ou levar 
para o canyoning, sendo a oferta mais limitada 
nas ilhas mais pequenas. 

Os Açores são conhecidos pela qualidade da 
sua gastronomia, em particular a carne, peixe, 
queijo, vinho, leite, doçaria e algumas iguarias 
como as lapas e as cracas. De uma forma geral, 
os restaurantes regionais baseiam-se na cozinha 
tradicional portuguesa, merecendo destaque as 
especialidades regionais e específicas de cada 
ilha. 

Para mais informação sobre a oferta local de 
alojamento e de restauração recomenda-se a 
consulta dos guias turísticos com atualização anual.

OUTRAS INFORMAÇÕES PRÁTICAS

Entrada: Os Açores são uma região autónoma 
de Portugal pelo que a entrada no território 
tem os mesmos requisitos de qualquer outra 
região e país da União Europeia.

Língua: A língua oficial na região é o 
português, mas muitos açorianos falam 
inglês e os principais agentes turísticos locais 
compreendem e falam diversas línguas, em 
particular o inglês, mas também o espanhol, 
o francês, o alemão e o italiano.

Moeda: O euro (€) é a moeda oficial no 
arquipélago. Existe uma vasta rede de 
ATM (Automated Teller Machines) nas 
principais povoações das ilhas e a maioria 
dos estabelecimentos comerciais dispõe de 
condições para uso de cartões de débito e 
de crédito.

Hora local: UTC/GMT -1 hora, ou seja menos 
uma hora que em Portugal Continental ou 

no Reino Unido e menos duas horas que na 
maioria dos países da União Europeia.

Eletricidade: Fichas e corrente elétrica de 
220V a 50 Hz.

Telefone: Existe cobertura de rede de 
telemóvel em todas as ilhas, especialmente 
de dois operadores nacionais, sendo possível 
adquirir em todas as ilhas cartões SIM das 
operadoras nacionais ou utilizar os serviços de 
roaming. O prefixo dos números de telefone é 
(+351) para Portugal e os números regionais 
de telefone da rede fixa têm o prefixo 29.

Internet: O acesso à internet pode ser feito na 
maioria das unidades de alojamento da região, 
existindo igualmente outros estabelecimentos 
com oferta de wi fi, como restaurantes e cafés. 
Em algumas ilhas existem ainda locais públicos 
com acesso à internet.

O

O ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES
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Principais sites com informação sobre 
turismo e canyoning nos Açores:
www.canyoning.azores.visitazores.com – Site 
oficial do Turismo dos Açores
www.zoomazores.com – Site com mapas e 
informação sobre o turismo na natureza
http://desnivel.pt/canyoning/ - Site da 
Associação Desnível com informação sobre 
canyoning em Portugal.

Segurança: O arquipélago dos Açores é 
um território turístico bastante seguro e 
salubre mas, como em qualquer destino 
europeu, podem ocorrer exceções, pelo 
que se aconselha aos visitantes uma atitude 
responsável. 

Em caso de emergência: Em Portugal 
utiliza-se o número europeu de emergência, 
que é o 112, que deve ser utilizado para 
pedir ajuda para situações que precisem 
de intervenção das autoridades tais como 
acidentes, situações de saúde, incêndios ou 
assaltos.

Saúde: Em todas as ilhas existem unidades 
de saúde públicas e farmácias. Em todas as 
ilhas existem centros de saúde, com exceção 
da ilha do Corvo onde existe um posto de 
saúde. Em São Miguel, Terceira e Faial há 
hospitais dotados das principais valências, 
existindo meios para evacuação em caso de 
necessidade. Os serviços de urgência nos 
centros de saúde e hospitais são gratuitos 
para todos os cidadãos da União Europeia, 
com a exceção do pagamento de uma taxa 
moderadora, recomendando-se levar o 
cartão europeu de seguro de doença e ter 
seguro que cubra a prática de canyoning. Os 
serviços de resgate são gratuitos, mas com 
recursos limitados no que se refere a serviços 
especializados em canyoning.

Vestuário e equipamento: Aconselha-
se roupa leve e fresca para o verão, e mais 
quente para as outras estações. Devido 
à relativa instabilidade meteorológica e 
abundante humidade e vento é essencial 
levar alguma roupa e calçado quente, bem 
como impermeável mesmo na época mais 
quente. No que se refere a equipamento 
de canyoning não existem atualmente lojas 
especializadas no arquipélago e apenas 
em São Miguel poderá ser possível adquirir 
algum equipamento, à exceção de fatos de 
neoprene, existindo lojas em quase todas as 
ilhas.

Cultura e conduta: A população do 
arquipélago é maioritariamente católica. A 
conduta do turista deverá respeitar os hábitos 
da comunidade local, conhecida pela sua 
generosidade, simplicidade e hospitalidade. 
Na generalidade das manifestações religiosas 
comuns às várias ilhas, em especial as em 
honra do Divino Espírito Santo, os visitantes 
são bem recebidos pela população, sendo 
naturalmente integrados e envolvidos.

Os eventos religiosos e outros decorrentes 
da atividade tradicional açoriana, como 
as festas concelhias e as romarias, são 
expressivos. Estes eventos, especialmente 
durante o verão, proporcionam aos que 
procuram um ambiente mais festivo variados 
espetáculos musicais, desfiles, cortejos, 
marchas populares, feiras e outros incentivos 
gastronómicos, atividades de animação 
desportiva e de natureza, entre outras 
iniciativas. Se a estes eventos juntarmos o 
simbolismo das múltiplas festas religiosas 
e pagãs e a originalidade etnográfica e 
arquitetónica das igrejas e impérios, temos 
uma multiplicidade de motivos culturais de 
interesse para o turista.
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s Açores são um território de excelência 
para a prática de canyoning, existindo 
atualmente percursos equipados em seis 

das nove ilhas do arquipélago. Destas, as ilhas 
das Flores, São Jorge, São Miguel e Santa Maria 
apresentam boas condições para a prática da 
modalidade, enquanto no Faial e na Terceira a oferta 
é limitada. Poderá existir ainda algum potencial 
para a prática de canyoning na ilha do Pico, 
com percursos secos a maior parte do ano, por 
terem essencialmente um regime de escoamento 
torrencial, embora ainda por explorar.

Em 2014, os Açores contavam com cerca de uma 
centena de itinerários de canyoning equipados 
(Figura 4). As ilhas das Flores e de São Jorge 
destacam-se tanto pela quantidade de percursos 
como pela oferta de itinerários de grande 
interesse e beleza, apresentando condições para 
se afirmarem como destinos de excelência a nível 
internacional para a prática da modalidade.

Figura 4 | Percursos de canyoning equipados nos Açores por ilha, em 2014  

Como as ilhas têm origem vulcânica, os percursos 
de canyoning apresentam caraterísticas 
semelhantes em todo o arquipélago quanto à 
estrutura geológica e geomorfologia, mas os 
diferentes tipos de rochas vulcânicas e ambientes 
criam uma diversidade significativa. Na sua 
generalidade, os itinerários abertos são de 
grande beleza e apresentam níveis de dificuldade 
muito diversos (Quadro 2). Encontram-se 
percursos caracterizados por grandes verticais, 
destinados a técnicos experientes e muito 
apelativos aos praticantes regulares desta 
modalidade. Contudo, a maioria dos itinerários 
apresenta dificuldade média, bastante declive, 
muitos ressaltos e algumas piscinas naturais 

que tornam a atividade mais lúdica. Existem 
igualmente percursos bastante acessíveis e de 
grande beleza e por isso com grande interesse 
para a animação turística.

Devido à abundância de água e a um clima 
ameno, é possível praticar esta atividade nos 
Açores durante quase todo o ano, sendo o 
melhor período entre abril e outubro, embora 
sempre condicionado pela meteorologia e 
caudal das ribeiras.

O
CARACTERIZAÇÃO GERAL
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Apesar da precipitação relativamente abundante, 
o acentuado declive e a reduzida dimensão da 
área das bacias hidrográficas na maioria das 
ribeiras onde existem percursos de canyoning 
leva a que o seu nível de dificuldade aquático 
seja globalmente baixo, embora muito irregular 
e dependente da ocorrência de precipitação. 
Em geral, os percursos mais aquáticos são os 
das Flores, enquanto em Santa Maria, Faial e 
Terceira o escoamento no verão é reduzido e 
muitos percursos de canyoning apresentam 
água apenas após períodos de precipitação 
intensa. No entanto, é necessário avaliar as 
condições meteorológicas e o caudal das ribeiras 
previamente à entrada nos percursos para 
acautelar a ocorrência de situações indesejáveis 
como sejam cheias repentinas ou locais com 
movimentos de água mais perigosos.

As ilhas açorianas são de origem vulcânica, sendo 
as rochas predominantes do tipo complexo 
andesítico de tons escuros e outros materiais 
piroclásticos de projeção moderna. Em geral, a 
rocha é consolidada, especialmente nalgumas 
das grandes verticais. Pelas suas características, 
esta rocha apresenta arestas cortantes, forte 
fragmentação e possui alguns estratos pouco 
consolidados, que podem apresentar dificuldades 
para os praticantes de canyoning. A geologia das 
ilhas condiciona igualmente as caraterísticas dos 
percursos, predominando as rochas basálticas 
bastante consolidadas intercaladas por outras 
mais brandas, sendo os percursos geralmente 

bastante escorregadios e exigindo uma boa 
gestão da utilização das cordas devido às arestas 
rochosas e possibilidade de queda de pedras.
A omnipresença do mar na paisagem é um 
dos grandes atrativos, conjuntamente com 
a vegetação luxuriante em redor de muitos 
dos percursos, o que cria a sensação de um 
ambiente exótico.

Quadro 2 | Interesse e dificuldade dos percursos de canyoning nos Açores

Ilha Percursos 
abertos

Interesse elevado 
≥ 3,0

Dificuldade 
baixa (<v4)

Dificuldade 
média (v4)

Dificuldade elevada 
(>v4)

  Flores 42 32 20 11 11

  São Jorge 25 20 6 11 8

  São Miguel 18 8 14 4 0

  Sta. Maria 8 5 2 3 3

  Faial 8 4 4 3 1

  Terceira 3 1 3 0 0

  Total 104 70 49 32 23

CANYONING NOS AÇORES
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Ribª do Além nas Flores

 
Ribeira do Salto em São Jorge
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E m Portugal, os primeiros itinerários 
de canyoning a serem explorados e 
equipados foram no continente, nos rios 

Cabril e Fafião, no Gerês, por Francisco Silva e 
Manuel João Pinto no Verão de 1989. Poucos anos 
mais tarde diversos praticantes de canyoning 
mais ativos no país organizaram-se em torno da 
Associação Desportos de Aventura Desnível, que 
se mostrou pioneira a nível nacional na formação 
de técnicos, organização de estágios, jornadas 
e equipamento de percursos, inicialmente no 
continente, na Madeira entre 2002 e 2007 e nos 
Açores desde 2003.

Nos Açores, provavelmente a primeira descida 
de ribeira com cariz mais desportivo e de lazer, 
recorrendo a técnicas de rapel, ocorreu em 1997, 
nomeadamente na ribeira da Praia superior, em 
São Miguel, pelos irmãos João Pacheco e Paulo 
Pacheco. A partir de 2002, são conhecidas outras 
descidas desportivas enquadradas por um grupo 
no âmbito do clube CALAG, destacando-se a 
da ribeira do Lime e da ribeira dos Caldeirões 
inferior. Esta última veio a tornar-se no percurso 
mais realizado nos Açores, essencialmente por 
turistas enquadrados pelas diversas empresas de 
animação turística que operam na ilha.

Os trabalhos mais incisivos de canyoning na 
região apenas se iniciaram mais tarde, com 
uma primeira visita de exploração do potencial 
da modalidade em diversas ilhas dos Açores 

EVOLUÇÃO DO CANYONING NOS AÇORES

em agosto de 2003, por Francisco Silva e 
Maria do Céu Almeida, seguida da abertura 
e equipamento de alguns percursos na ilha 
de São Miguel (2003), Flores (2004), São Jorge 
(2007) e Santa Maria (2009). Enquadrados pela 
Associação Desportos de Aventura Desnível, 
com sede em Cascais, um grupo de praticantes 
da região de Lisboa, ao qual se foi associando, 
progressivamente, um número cada vez maior 
de praticantes açorianos, desenvolveu de forma 
benévola, com o apoio de diversas entidades do 
Governo Regional (Turismo dos Açores, Direção 
Regional de Turismo, Associação Regional 
de Turismo), de algumas autarquias e outras 
entidades e empresas locais, um amplo trabalho 
de exploração, equipamento e formação de 
técnicos nas diversas ilhas com potencial para 
a prática da modalidade. Nas últimas páginas 
deste guia apresenta-se o histórico com data e 
equipas que participaram na abertura.

Assim, em resultado deste trabalho continuado, 
até meados de 2014, foram abertos e equipados 
a maioria dos percursos com potencial para 
o canyoning na região, (Quadro 3). Contudo 
existem ainda percursos com potencial para 
serem abertos, mas muitos destes apresentarem 
água apenas em períodos mais pluviosos 
ou implicam uma logística de acessos muito 
difícil. Há ainda a considerar outros percursos 
explorados que não estão referenciados neste 
guia por não apresentarem grande interesse.

Quadro 3 | Abertura e equipamento de percursos de canyoning nos Açores por ano e ilha

Ilha 97-02 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
  Flores - - 5 8 12 4 5 3 2 1 - - 2 42
  São Jorge - - - - 9 4 7 2 2 - - 1 25
  São Miguel 7 2 - 2 - 2 - - 2 1 2 - - 18
  Sta. Maria - - - - - - - 6 - 2 - - - 8
  Faial - - - - - - - 1 - 4 1 2 - 8
  Terceira - 2 1 - - 3
  Total 7 2 5 10 21 10 12 11 7 10 9 2 3 104

CANYONING NOS AÇORES
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Outro passo importante para o desenvolvimento 
desta atividade na região consistiu na criação, 
em 2011, da secção de canyoning da Associação 
Desnível nos Açores, coordenada por Paulo 
Pacheco, e a formação de técnicos e formadores 
locais nas diversas ilhas, em particular de Marco 
Melo nas Flores e do Henrique Simões na ilha 
de Santa Maria, que passaram a coordenar a 
gestão do canyoning nessas ilhas e constituíram 
empresas especializadas na oferta da modalidade.

Desde 2005 que a Associação Desnível tem 
desenvolvido formação regular de canyoning 
nas ilhas com maior potencial para a prática 
da atividade na região, dividida em três níveis, 
a saber, cursos de iniciação, aperfeiçoamento e 
avançado. O primeiro curso de nível avançado foi 
realizado nas Flores, em 2011, e um segundo em 
São Jorge, em 2014. Estes cursos têm permitido 
garantir a qualificação de técnicos das empresas 
de animação turística que oferecem serviços 
de canyoning, e desenvolver uma comunidade 
de praticantes locais crescente, alguns dos 
quais pioneiros na abertura de percursos de 
canyoning.

A recolha e a divulgação de informação têm 
sido igualmente uma prioridade. A partir de 
2008 passou a estar disponível a referência e 
síntese da informação dos principais percursos 
no “Guia de Turismo na Natureza e de Aventura” 
da autoria de Francisco Silva e de Maria do 

Céu Almeida, editado pela Associação Regional 
de Turismo, e a divulgação dos percursos de 
canyoning mais apelativos em diversos sites de 
internet especializados em Portugal, França e 
Espanha.

A partir de 2013, a potencialidade do canyoning 
na região passou a ter um maior reconhecimento 
institucional, levando a que diversas associações 
locais e o Turismo dos Açores desenvolvessem 
diversas ações, em parceria com a Associação 
Desnível e a Escola Superior de Hotelaria 
e Turismo do Estoril, que vieram contribuir 
significativamente para o desenvolvimento do 
canyoning na região, das quais se destacam 
o desenvolvimento da plataforma na Internet 
ZoomAzores, a edição dos mapas de turismo na 
natureza e aventura para as ilhas de São Jorge, 
Flores, Faial e Terceira, e o encontro internacional 
de canyoning em outubro de 2014 (Canyoning 
International Meeting Azores - CIMA).

Com os itinerários principais devidamente 
equipados e com uma rede de técnicos locais 
em crescimento, estão criadas condições 
para permitir a continuidade da atividade, o 
envolvimento de um número crescente de 
praticantes locais e a consolidação de uma 
massa crítica essencial para que a atividade 
possa ser valorizada e expandida em condições 
de segurança.

 
Abertura da Ribª Grande em Santa Maria
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QUALIDADE AMBIENTAL E ACESSO
RESPONSÁVEL AO MEIO 

s Açores têm vindo a apostar num modelo 
turístico que assenta nas potencialidades 
do território, na autenticidade e na 

sustentabilidade da atividade turística, o que implica 
o envolvimento tanto das comunidades locais 
como dos turistas no respeito pelo ambiente e 
cultura local. 

Apesar da sua reduzida dimensão, nos Açores 
coexistem locais com uma vivência cosmopolita e 
recantos bastante tradicionais, pelo que a estima 
pelo modo de vida, cultura e tradições locais é 
uma premissa essencial. Por sua vez, o turismo 
constitui uma fonte de rendimento importante para 
a região e a utilização de serviços prestados pela 
comunidade local, valorizando os que procuram 
uma oferta sustentável e de qualidade, é uma 
forma de contribuir para o desenvolvimento dos 
Açores e uma prática turística responsável.

Apesar da paisagem parecer predominantemente 
natural, a maioria do território resulta da interação 
com a atividade humana, predominando os 
campos de pastagem e bosques de árvores 
exóticas e proliferando muitas espécies de arbustos 
introduzidos, nomeadamente ao longo das ribeiras.

Devido à fraca densidade do povoamento e sua 
concentração na costa, a qualidade das águas das 
ribeiras é, em geral, boa mas nem sempre límpida, 
com alguns cursos de água a apresentarem uma 
cor acastanhada, nomeadamente alguns percursos 
das Flores e da encosta sul de São Jorge, resultado 
das condições naturais de circulação da água e da 
vegetação local.

A prática de canyoning implica o acesso a locais 
de grande sensibilidade ambiental, sendo muitos 
percursos localizados em áreas protegidas. Embora 
atualmente não existam restrições legais na região 
para a atividade de canyoning, é fundamental 
informar-se sobre a evolução destas condições 
e promover uma prática responsável que passa 
essencialmente pela minimização dos impactos 
e respeito pelos outros praticantes. É essencial 
ter especial cuidado no acesso aos percursos de 
canyoning, dado que frequentemente se utilizam 
trilhos que passam por áreas sensíveis ou privadas, 
ou ainda situações em que não existem trilhos. 
Sempre que possível, devem utilizar-se caminhos 
existentes, evitando-se o atravessamento de 
campos de pastagens ou cultivados e tendo o 
cuidado de fechar sempre as cancelas.

O

 
Costa oeste das Flores
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Disjunção colunar na ribeira de Maloás em Santa Maria

Já no percurso de canyoning, caso se adotem 
boas práticas, os impactos da passagem dos 
praticantes são reduzidos, pois sendo feitos 
geralmente ao longo dos cursos de água, a 
vulnerabilidade ambiental é menor pois são locais 
onde frequentemente ocorrem caudais de cheia. 
A qualidade da água também não é afetada de 
forma significativa, e apenas nos poucos locais 
com sedimentos com materiais finos se poderá 
potencialmente produzir um aumento pontual 
e temporário da turvação da água. Os únicos 
elementos introduzidos são, tipicamente, as 
ancoragens no topo dos rapéis, constituídas 
normalmente por dois pernos com plaquete em 
inox instalados na rocha. Este equipamento foi 
colocado tendo em consideração a minimização 
do impacto ambiental, a segurança dos 
praticantes, a possibilidade de utilização com 
vários caudais nas ribeiras e a durabilidade 

das ancoragens. Os praticantes devem evitar 
instalar equipamentos permanentes, devendo 
fazê-lo apenas em caso de necessidade para a 
segurança do grupo, privilegiando soluções não 
permanentes, devendo informar os técnicos da 
Associação Desnível ou das empresas locais que 
enquadram a atividade em caso de detetarem 
lacunas no equipamento ou situações com maior 
nível de risco. 

Genericamente, os praticantes de canyoning 
são pessoas sensibilizadas para a conservação 
da natureza e para a minimização dos impactos 
ambientais, nomeadamente adotando medidas 
como a de não deixar resíduos na natureza, 
evitar caminhar em locais sensíveis e desrespeitar 
a flora e a fauna local, preferir grupos pequenos 
e evitar fazer ruído excessivo.
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CARTOGRAFIA, INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO

omo os acessos ao início e saída dos 
percursos de canyoning não estão 
indicados no terreno, algumas das 

entradas e saídas não são evidentes. Acresce 
ser comum a ocorrência de nevoeiro nas zonas 
mais altas. Assim, sempre que não se fizerem 
acompanhar por um guia local é recomendável 
que os praticantes recorram a um mapa 
topográfico e a um GPS. 

Neste guia são disponibilizadas vários excertos 
de mapas com a indicação da logística associada 
aos acessos e as coordenadas cartográficas 
de todas as entradas e saídas dos percursos 
de canyoning, que poderão ser uma ajuda 
indispensável em algumas situações. Optou-se 
pelas coordenadas cartesianas UTM (Universal 
Transversa de Mercator), por serem mais 
fáceis de ler nas cartas topográficas do que as 
geográficas, dado que os GPS aceitam ambas. 
Estas coordenadas são arredondadas ao metro 
embora, devido à margem de erro do atual 
sistema de posicionamento global, se deva 
considerar uma aproximação à dezena de metro. 
Optou-se ainda por indicar as coordenadas no 
sistema de referência WGS84, por ser atualmente 
o mais comum e o utilizado nos mapas 
topográficos mais recentes das ilhas, à escala de 
1/25.000.

Estas cartas topográficas, com o relevo 
representado por curvas de nível com 
equidistância de 10 m, podem ser adquiridas 

através do site do Instituto Geográfico do Exército 
(IGeoE - http://www.igeoe.pt). Porém, os mapas 
mais úteis são os editados pelo Turismo dos 
Açores, que têm como base as cartas do IGeoE 
à escala 1/25.000, estando mais atualizados e 
incluindo informação turística como os percursos 
pedestres e os percursos de canyoning. Desde 
2014 que se encontram disponíveis estas novas 
versões condensadas dos mapas originais de 
São Jorge (de 7 para 2 folhas) e das Flores (de 2 
para 1 folha), estando em elaboração os do Faial 
e da Terceira.

Para o planeamento da viagem pode ainda ser 
de grande utilidade a consulta do portal na 
internet ZoomAzores (www.zoomazores.pt), com 
mapas dinâmicos e informação sobre todas as 
atividades de desporto na natureza e aventura, 
incluindo o canyoning.

Outra fonte de informação valiosa são os próprios 
praticantes de canyoning e as empresas locais 
que oferecem este produto, que certamente 
estarão a par das condições dos diversos 
percursos, acessos e do caudal das ribeiras. Ter 
em atenção possíveis alterações após períodos 
de grande precipitação e, em particular, caso 
tenha ocorrido precipitação particularmente 
intensa, que em alguns casos pode mesmo 
provocar modificações no leito das ribeiras.

C

 
Preparando uma saída com recurso a mapa
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Recorrendo ao GPS para confirmação do canyoning

QUANDO IR

melhor época para visitar o arquipélago 
dos Açores é no verão quando a 
precipitação é mais reduzida, e se 

verifica uma temperatura atmosférica e do mar 
mais elevada. Contudo, o clima ameno dos 
Açores, com temperaturas médias mensais entre 
os 13ºC e os 22ºC, permite que a visita possa 
ser agradável durante quase todas as épocas do 
ano. A visita fora da época alta ( julho e agosto) 
apresenta ainda a vantagem de existir menor 
carga turística e preços mais apelativos.

No que se refere às condições para a prática 
de canyoning na região são bastante variáveis, 
conforme a ilha e o tipo de percursos que 
se pretende realizar. Caso pretenda usufruir 
de uma primeira experiência de canyoning, 
provavelmente os meses de verão são os 

melhores, se o destino for a ilha das Flores, 
de São Jorge ou de São Miguel. Já no que se 
refere às ilhas de Santa Maria, Faial e Terceira, a 
primavera é a melhor estação para a prática de 
canyoning, pois no verão a maioria das ribeiras 
nestas ilhas estão sem caudal.

Para os visitantes que tenham como principal 
motivação da prática de canyoning, há muitas 
oportunidades, quer porque existem boas 
condições para fazer canyoning durante todo o 
ano, quer porque as especificidades de cada ilha 
permitem uma grande diversidade de escolhas. 
Para os que procuram as ilhas mais apelativas 
para a prática de canyoning, seja nas Flores, seja 
em São Jorge, existem ribeiras com água durante 
todo o ano (Quadro 4).

A

Quadro 4 | Condições para a prática de canyoning por mês e por ilha

Legenda: - menos favoráveis, + razoáveis, ++ boas, +++ melhor período

Ilha Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Flores - - + ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ - -

S. Jorge - - + ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ + -

S. Miguel - - + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ - -

S. Maria + + ++ +++ +++ ++ + + + + + +

Faial + + ++ +++ +++ + - - - + + +

Terceira + + ++ +++ +++ ++ + + + + + +
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EQUIPAMENTO

A exploração e equipamento dos percursos 
tiveram por base as boas práticas atuais, com 
uso de materiais duráveis, acautelando a 
possível utilização em diferentes épocas do ano 
e para diferentes níveis de caudal nas ribeiras, 
recorrendo sempre que possível a trilhos 
existentes para efetuar o acesso e a saída dos 
percursos.

Na maior parte das situações em que existem 
ancoragens naturais, nomeadamente árvores 
ou arbustos sólidos, que permitam a instalação 
da corda evitando roçamentos e um boa 
recuperação, optou-se por motivos ambientais 
por não instalar ancoragens artificiais. Neste 
caso, é recomendável avaliar o bom estado de 
materiais que estejam colocados para facilitar 
a recuperação (cordas, fitas ou mosquetões 

roscados), colocando outros em caso de não 
aparentarem estar em boas condições. 

Quanto às ancoragens metálicas instaladas, são 
compostas essencialmente por pernos de 10 mm 
e plaquetes com argola, sendo todo o material 
em inox e colocadas pelo menos em duplo, 
salvo exceções em alguns rapeis em que não 
foi ainda possível proceder ao complemento do 
equipamento, por exemplo por ainda não terem 
sido repetidos. Nestes casos, e noutros que se 
recorreram a ancoragens expeditas, na tabela 
com a descrição dos percursos de canyoning 
estes percursos aparecem como semi-equipados. 

Nalguns casos, em que a rocha não é 
suficientemente compacta para se poderem 
instalar pernos, como em cerro e outras rochas 
vulcânicas fragmentadas, foram colocados pitons 
ou estacas metálicas de maior comprimento.

A irregularidade da precipitação não permite 
garantir que durante a visita, mesmo no 
verão, não existam alguns dias com forte 
precipitação, mas esse é um dos grandes 
atrativos e um fator que permite que muitas 
das ribeiras, mesmo com uma bacia vertente 
pequena, tenham escoamento ao longo de 
todo o ano. Nestas ilhas a prática de canyoning 
no inverno é condicionada essencialmente 
pelas temperaturas relativamente baixas, mas 
isso é um fator menor quando se compara 
com as condições de canyoning nas regiões 

de montanha ou nos países continentais das 
latitudes médias e elevadas.

Uma grande vantagem do canyoning nestas 
ilhas é o facto de, com quase todas as condições 
meteorológicas, ser possível, seguro e agradável 
fazer canyoning, existindo a opção entre 
percursos de montanha ou mais costeiros, pela 
sua localização e exposição (costa norte ou 
sul), percursos curtos e com menor caudal ou 
outros mais aquáticos ou expostos aos efeitos da 
ocorrência de precipitação.

ANCORAGENS INSTALADAS

 
Equipamento usado na 1ª expedição em São Jorge
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Como medida de segurança, recomenda-se 
que os grupos levem sempre para as descidas 
um kit de equipagem (martelo, burilador, 
chave, soprador) e ancoragens extra incluindo 
pernos, plaquetes e pitões. Este cuidado é 
particularmente importante em percursos que 
nunca foram repetidos ou que são realizados 
muito esporadicamente, mas igualmente 
noutros casos em que pode ser necessária 
a colocação de ancoragens adicionais em 
situações de caudal elevado ou por não se 
encontrarem as ancoragens originais. Pode 
acontecer que na descida não sejam localizadas 
as ancoragens por estarem cobertas de 
vegetação, por terem sido arrancadas pela ação 
da água, ou por terem desaparecido devido a 
queda de pedras ou pequenas derrocadas. 

Salvo poucas exceções, as grandes verticais 
foram equipadas de forma a poderem ser 
realizadas com recurso a cordas de no máximo 
de 60 metros. No entanto, é recomendável ter 
em conta que nem sempre é fácil encontrar os 
fracionamentos. Para reduzir o risco provocado 
pela possibilidade de queda de pedras, optou-
se por realizar os fracionamentos desviados da 
vertical do rapel anterior e, sempre que possível, 
protegidos de queda de pedras, pelo que por 
vezes se torna necessário fazer alguns pêndulos. 
Em alguns casos, como na ribeira do Mouco ou 
na ribeira Privada (Flores), as ancoragens foram 

instaladas em locais relativamente suspensos 
sendo essencial a colocação de fitas ou pedais 
para apoio dos pés, tornando-se difícil estarem 
mais do que três pessoas nessas reuniões.

Na maioria dos casos as ancoragens têm 
plaquetes com argola e estão colocadas 
em linha horizontal sem ligação entre elas, 
pelo que a passagem das cordas pelas duas 
argolas assegura a desejável redundância, 
a distribuição das forças e separação das 
cordas, o que facilita a sua recuperação. Nos 
casos em que as ancoragens estão colocadas 
alinhadas verticalmente, é necessário proceder 
à sua ligação com fitas ou pedaços de corda, 
devendo estas ser substituídas regularmente. 
Em qualquer das situações, é indispensável 
assegurar que sempre que for necessário 
fazer segurança à reunião as duas ancoragens, 
estas devem ser previamente ligadas entre si, 
recorrendo a uma fita e a mosquetões.

A colocação das amarrações teve em conta diversas 
condicionantes, particularmente a qualidade da 
rocha, o evitar de roçamentos, a facilidade de 
recuperação da corda, a existência de movimentos 
aquáticos perigosos, a exposição à água durante a 
descida e a queda de pedras. Contudo, em alguns 
casos, particularmente em fracionamentos, ou em 
ribeiras com cheias mais intensas, nem sempre foi 
possível assegurar todas estas condições. 
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É importante ter em consideração que a 
descrição sobre o local das ancoragens se 
refere a um período de caudal estival, pelo que 
quando este for mais elevado pode não ser tão 

evidente encontrá-las. Há ainda situações em 
que o crescimento de vegetação, em particular 
dos musgos, pode esconder as ancoragens.

 
A equipar um fracionamento 
no Sanguinhal 

A instalar reunião na ribeira 
da Badanela 

A prática de canyoning em segurança nas 
condições dos Açores requer o uso do conjunto 
de equipamentos de proteção individual 
(EPI) completo, incluindo necessariamente o 
capacete, o arnês com fita de segurança dupla, 
um descensor, diversos mosquetões e fitas, uma 
corda preparada para usar o nó valdostano, 
bloqueadores (shunt, cordeletas, etc.) mochila, 
bidon estanque, frontal, apito, faca, cobertura 
de sobrevivência, fato isotérmico com 
combinação de duas peças preferencialmente 
de 5 mm, camada interior, meias neoprene, 
luvas e botas resistentes e com boa aderência. 

Contar com rocha escorregadia e abrasiva, e, 
embora o clima seja relativamente ameno, 
deve-se considerar que a insolação é 

geralmente baixa, o vento pode ser forte e nas 
zonas mais altas a temperatura atmosférica e 
da água pode ser significativamente mais baixa, 
em particular nos meses menos quentes em 
que a temperatura da água pode baixar aos 
oito graus. 

O equipamento coletivo deve incluir cordas 
em número suficiente, considerando sempre 
o comprimento do maior rapel e um total de 
cordas que assegure, pelo menos, 3 vezes 
o maior rapel. Outro equipamento coletivo 
de segurança, socorro e resgate inclui 
algumas roldanas, bloqueadores extra, uma 
farmácia coletiva, um GPS, mapas e meios de 
comunicação. Adicionalmente, o equipamento 
para reforço de ancoragens e de amarrações 
recomendado inclui um kit de equipagem, 
pernos e plaquetes, pitons, pedaços de corda 
para abandonar e mosquetões roscados.

EQUIPAMENTO A LEVAR
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Para percursos com maior extensão, considerar 
a possibilidade de levar equipamento de 
bivaque e para os que têm rapeis fracionados 
com pouca visibilidade, pode ser importante ter 
rádios para comunicação.

Para os praticantes que pretendam recorrer 
aos serviços das empresas locais, estas podem 
assegurar o equipamento necessário.

TÉCNICAS DE DESCIDA E GESTÃO DO RISCO

As caraterísticas ambientais e técnicas dos 
percursos de canyoning nos Açores são muito 
determinadas pelo clima e pela geomorfologia 
local. Em geral, as ribeiras são de pequena a 
média extensão, com secções que apresentam 
um nível de encaixe e de verticalidade muito 
variável, sendo os troços em rochas mais brandas 
geralmente bastante encaixados, enquanto 
em basalto consolidado o encaixe é menor e 
frequentemente com grandes verticalidades.

A distribuição da precipitação, o tipo de rocha e o 
declive condicionam igualmente o escoamento. 
A estrutura geológica das ilhas, em particular 
a porosidade dos solos e os maciços rochosos, 
determina em grande parte a tipologia dos 
percursos de canyoning. Enquanto nas ilhas do 

Pico e da Terceira predominam os solos porosos 
com escoamento superficial reduzido, em ilhas 
como as Flores ou algumas regiões de São Jorge 
o escoamento é predominantemente superficial.

Por sua vez, devido à reduzida área da bacia 
hidrográfica da maioria das ribeiras, salvo em 
situações de cheia, os caudais são relativamente 
reduzidos. Contudo, verificam-se algumas 
exceções, como a ribeira da Badanela, nas Flores, 
ou a ribeira Grande, em São Miguel. Nestes casos 
os caudais podem aumentar rapidamente em 
caso de precipitações intensas, com potencial 
para agravamento nas bacias mais rochosas e 
quando existam barragens ou outras estruturas 
que possam conter parte do caudal de cheia.

ESPECIFICIDADES DO CANYONING PRATICADO NOS AÇORES
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Ribeira da Fazenda em cheia

 
Ribeira da Fazenda com caudal de estiagem

CANYONING NOS AÇORES
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Ribeira Grande em cheia

 
Ribeira Grande com caudal de estiagem
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Em síntese, destacam-se as seguintes 
particularidades associadas ao canyoning nos 
Açores:
- percursos com alternância de rochas brandas e
  fragmentadas com outras compactas e com maior
  dureza;
- ambientes naturais, com abundante vegetação
  luxuriante;
- frequência de ocorrência de nevoeiro nas zonas
  a montante;
- progressão difícil no leito das ribeiras, com rochas
  muito escorregadias;
- existência de arestas rochosas cortantes;
- risco associado ao desprendimento de pedras nos
  rapeis;
- boa qualidade da água, embora em algumas
  ribeiras seja acastanhada devido ao tipo de
  vegetação e solo;
- percursos em geral com um nível de dificuldade
  aquático baixo embora  os caudais possam variar
  rapidamente devido à ocorrência de precipitação;
- existência de muitos percursos com grandes
  verticais, algumas delas fracionadas;
- percursos pouco frequentados e alguns
  mesmo raramente realizados, o que limita a sua
  monitorização;
- inexistência de equipas de resgate especializadas
  em canyoning nas ilhas.

Estes ambientes imponentes e com muita vegetação 
podem ser muito exigentes, pelo que os praticantes 
desta modalidade têm de estar preparados 
fisicamente, tecnicamente e psicologicamente para 
poderem desfrutar em autonomia e segurança dos 
percursos de canyoning dos Açores.
A maioria dos itinerários de canyoning nos Açores 

são pouco aquáticos e não permitem muitos 
saltos, pois não abundam as piscinas profundas. 
Estes percursos caracterizam-se essencialmente 
pelos grandes desníveis, abundância de cascatas e 
por se desenvolverem em vales muito encaixados 
rodeados de uma vegetação luxuriante.

O clima das ilhas contribui igualmente para 
enriquecer a oferta de possibilidades para praticar 
canyoning, pois como é ameno permite a prática 
desta modalidade durante quase todo o ano e a 
existência de ilhas distintas em relação à distribuição 
de precipitação, propicia a oferta e aumenta as 
possibilidades.

Devido às suas características, na maioria dos 
itinerários de canyoning não se proporciona a 
prática desportiva por pessoas que não dominem 
bem as técnicas de manobras de cordas e de 
canyoning. Contudo, para aqueles que apresentam 
formação adequada, os desafios são apelativos e a 
aventura será um estímulo que acentuará o sabor 
da descoberta de paisagens ímpares.

Os riscos associados às dificuldades de acesso 
e saída, ao desconhecimento dos itinerários, 
aos equipamentos, à queda de pedras e a uma 
rocha com arestas cortantes não deverão ser 
menosprezados por quem escolher os Açores para 
praticar a modalidade, devendo ser adotadas as 
práticas adequadas para descidas em segurança 
e selecionados percursos adequados aos níveis de 
competência dos grupos.

A classificação dos percursos de canyoning é 
relativamente complexa, quer porque pressupõe 
um conjunto de variáveis e competências 
técnicas em áreas distintas (técnicas de rapel, 
resgate, manobras aquáticas, entre outras), quer 
pela inacessibilidade de muitos ambientes e 
alterações nas condições de progressão devido a 
variações, que podem ser repentinas, de caudal 
e do estado do tempo.

Assim, é útil recorrer-se a uma classificação com 
diferentes critérios. Normalmente os percursos de 
canyoning são classificados tendo por base o seu 
interesse e dificuldade. Esta pode ser dividida em 
dificuldade técnica vertical, dificuldade aquática 
e dificuldade de exposição e continuidade. Os 
principais fatores que contribuem para definir 
o nível de dificuldade de um percurso de 
canyoning são:
- equipamento do percurso (equipado,
  parcialmente equipado, não equipado);
- extensão, incluindo o acesso e regresso;
- dificuldade técnica associada à transposição

CLASSIFICAÇÃO DOS PERCURSOS
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  dos obstáculos e progressão na ribeira;
- caudal e movimentos de água;
- morfologia;
- exposição a perigos, incluindo a queda de
  pedras, cheias provocadas por descargas de
  albufeiras, entre outros;
- existência de escapatórias ou acessos para
  socorro e resgate;
- facilidade em sair do leito de cheia;
- temperatura da água e do ar;
- tempo de permanência em contacto com a
  água;
- facilidade de comunicação e resgate;
- informação disponível;
- fatores humanos - conhecimentos, dimensão
  dos grupos, etc.

No que se refere à classificação relativa à 
dificuldade, optou-se por adotar o sistema 
francês definido pela Federação Francesa de 
Montanha e de Escalada e pela Federação 

Francesa de Espeleologia. Assim, o sistema de 
cotação utilizado neste guia divide-se em três 
indicadores de nível de dificuldade:
- cotação técnica vertical – V (vertical); 
- cotação aquática – A (aquática) 
- grau de exposição e continuidade dos
  percursos.

Em todos estes casos, o limite superior mantêm 
em aberto. As escalas para cotação técnica 
vertical (Quadro 5) e para cotação aquática 
(Quadro 6) são divididas em sete classes 
de dificuldade, de 1 a 7, e a de exposição e 
continuidade em seis, de I a VI (Quadro 7). 

A cotação global de dificuldade atribuída a 
um percurso de canyoning é definida pelo 
critério com nível mais elevado nas escalas de 
dificuldade.

Quadro 5 | Escala para cotação técnica vertical

Classe Dificuldade Descrição

V1 Muito fácil Não é necessário corda nem escalada ou destrepe.

V2 Fácil Rapeis fáceis inferiores a 10m. Escalada ou destrepe fácil.

V3 Pouco difícil
Rapeis: em débitos baixos; acesso fácil; de 10 a 30 m. Caminhada em terreno 
delicado e escorregadio. Corrimões simples; passagens de escalada ou destrepe 
até III+.

V4 Médio

Rapeis: em débitos médios; com acesso difícil; de 30 m a 60 m; fim do rapel não 
visível a partir do topo; fracionamentos em plataformas confortáveis; receção em 
piscina sem pé. Necessidade de gerir roçamentos. Corrimões delicados; passagens 
de escalada ou destrepe até IV+ ou A0.

V5 Difícil
Rapel em cascata com débito médio a forte. Rapeis delicados superiores a 60 m 
ou fracionados em ambiente aéreo. Recuperação de corda difícil. Passagem de 
escalada ou destrepe até 5c/A1.

V6 Muito difícil

Rapel muito delicado em cascata com débito forte a muito forte. Fim do rapel 
em piscina com movimentos de água delicados. Instalação ou transposição de 
reuniões, desvios ou fracionamentos em situações muito delicadas (pêndulos, 
suspensos, colocação de ancoragens difíceis, etc.). Passagem de escalada/
destrepe exposta até 6a/A2. Dificuldade em gerir roçamentos perigosos. Rapeis 
expostos a queda de pedras.

V7 Extremamente 
difícil

Rapel em cascata com débito extremamente forte. Fim do rapel em piscina 
com movimentos de água muito perigosos. Passagens prolongadas em apneia. 
Passagem de escalada ou destrepe exposta superior 6a/A2. Reuniões suspensas 
em zonas com forte caudal ou muito expostas a queda de pedras.
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Quadro 6 | Escala para cotação aquática

O grau de exposição e a continuidade dos percursos de canyoning dependem essencialmente do 
tempo de percurso, da existência de escapatórias, da facilidade de acesso, das características da 
rocha (degradação, arestas, etc.) e da facilidade em sair da zona de escoamento em caso de cheia.

Quadro 7 | Níveis de exposição e continuidade dos percursos de canyoning

O interesse de um canyoning é relativamente 
subjetivo. No entanto, é possível estabelecer 
uma classificação tenha em conta a riqueza e 
beleza natural, o interesse técnico e desportivo 
e a componente lúdica. Neste guia optou-se por 
estabelecer uma classificação arredondada às 
décimas com os valores entre 1 e 5, em que:

1. Sem interesse;
2. Pouco interessante;
3. Interessante;
4. Muito interessante;
5. Excecionalmente interessante.

Classe Dificuldade Descrição

A1 Muito fácil Sem água ou água calma, natação facultativa.

A2 Fácil Água calma, saltos inferiores a 3 m, natação até 10 m.

A3 Pouco difícil Corrente fraca, saltos inferiores a 5 m, natação até 30 m.

A4 Algo difícil
Corrente média, saltos de execução simples até 8 m e com execução delicada 
até 5 m, necessidade de estar muito tempo em contacto com a água. Sifões, 
movimentos de água, tobogãs que requerem cuidados especiais.

A5 Difícil
Imersão prolongada em água fria. Progressão em corrente relativamente forte. 
Movimentos de água delicados. Saltos de execução delicada de 5 a 8 metros 
ou de execução simples de 8 a 10 metros. Transposição de sifão simples.

A6 Muito difícil

Progressão em corrente forte com movimentos de água muito delicados. 
Perigo de ficar bloqueado em situação delicada pelos movimentos de água. 
Saltos de execução delicada de 8 a 10 metros ou de execução simples de 10 a 
14 metros. Transposição de sifão delicado.

A7 Extremamente 
difícil

Progressão em corrente muito forte com movimentos de água bastante 
violentos. Perigo de ficar bloqueado e imerso pelos movimentos de água. 
Saltos de execução delicada com mais de 10 metros ou de execução simples 
superior a 14 metros. Transposição de sifão técnico e muito delicado.

Nível de exposição e 
continuidade

Tempo máximo para sair 
de zona de cheia

Tempo máximo de acesso a 
uma escapatória

Tempo de percurso (aproximação, 
descida e regresso)

I 0 min 0 min Até 2 h

II 15 min 30 min 2 a 4 h

III 30 min 1 h 4 a 8 h

IV 1 h 2 h 8 h a 1 dia

V 2 h 4 h 2 dias

VI > 2 h > 4 h > 2 dias
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A graduação dos percursos resulta da aplicação 
do sistema de graduação apresentado em 
cima tendo por referência condições normais 
(débitos relativamente baixos), associados aos 
períodos mais propícios para a sua descida, 
considerando um grupo de cinco praticantes 
com competências técnicas adequadas ao 
nível de exigência do percurso numa situação 
de descoberta.

É, contudo, importante salientar, que a dificuldade 
de um canyoning pode, em situações adversas, 
aumentar significativamente ou mesmo tornar-
se impraticável (por exemplo em cheia ou em 
condições meteorológicas muito desfavoráveis). 
Adicionalmente, a graduação pressupõe a 
utilização das técnicas adequadas mais comuns. 
Por exemplo, pode-se recorrer ao rapel guiado 
para a maior parte do grupo efetuar a descida 
e assim diminuir a dificuldade da passagem. A 
componente psicológica associada à exposição, 
verticalidade, etc., não é tida em conta nesta 
graduação. A dificuldade associada aos saltos 
não é aqui considerada por existir a opção de 
serem descidos em rapel. A exposição a perigos 
como sejam os associados à fragmentação da 

rocha, à dificuldade em gerir os roçamentos da 
corda ou à possibilidade de abrigo de queda 
de pedras, não está suficientemente explorada 
na classificação francesa que serviu de base 
a esta classificação, pelo que foram tidas em 
conta estas variáveis nos graus de dificuldade 
mais elevados, o que se justifica devido às 
especificidades dos percursos de canyoning 
dos Açores. 

A graduação e tempo necessário que se 
apresenta neste guia, pressupõe um grupo de 
cinco pessoas a realizar pela primeira vez o 
percurso, mas dispondo de informação sobre a 
descida e estado de equipamento do canyoning, 
conforme indicado nos croquis. 

Considerando que a maioria dos percursos de 
canyoning nos Açores têm caudais relativamente 
reduzidos, com poucos movimentos aquáticos 
perigosos e uma extensão relativamente curta, 
optou-se neste guia por apenas apresentar 
a cotação vertical, indicando as restantes 
classificações de dificuldade apenas nos casos 
em que isso se justifique.

A prática de canyoning de forma responsável 
implica não só considerar aspetos ambientais, 
mas também aspetos de segurança. O canyoning 
é um desporto de aventura com risco acrescido, 
no qual se conjuga a componente aquática com 
a vertical, em locais de difícil acesso e progressão, 
em ambientes naturais imponentes onde podem 
coexistir perigos que implicam a necessidade de 
adotar boas práticas.

Para serem garantidos níveis de risco reduzidos 
deve ser adotada uma abordagem preventiva e 
aplicadas atempadamente as medidas adequadas 
para garantir a segurança dos praticantes, 
acompanhando a evolução da modalidade 
em termos de técnicas, equipamentos e boas 
práticas. Deve-se assegurar que os praticantes 
têm as competências necessárias para a prática 
desta modalidade e que são escolhidos percursos 
adequados ao seu perfil. 

Por sua vez, é fundamental que os percursos 
estejam devidamente equipados, que existe 
informação suficiente sobre eles, que estejam 
disponíveis os meios para atuação em emergência 
adequados e que a atividade seja praticada ou 
enquadrada por técnicos especializados capazes 
de assegurar uma progressão em segurança 
e de avaliar bem as condições do meio. Caso 
estes critérios sejam cumpridos, a prática desta 
atividade será feita em segurança.  

Os acidentes resultam tanto de erros humanos, 
por vezes decorrentes de falta de competências 
ou dos riscos serem subestimados, como de 
situações inesperadas decorrentes das condições 
do meio, como a queda de pedras, cheias 
repentinas ou quedas. Muitos dos acidentes 
mais graves reportados a nível internacional, 
resultam de alterações bruscas do caudal devido 
a precipitações intensas ou de saltos em altura 
sem avaliação prévia das condições de receção.

SEGURANÇA E GESTÃO DO RISCO EM CANYONING
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Os cuidados na prática desta modalidade 
implicam a adoção de um conjunto de 
procedimentos comuns à modalidade e 
outros específicos dos percursos de canyoning 
escolhidos. No caso dos Açores, desde logo 
é necessário considerar a imponência dos 
ambientes, com grandes verticais, que requerem 
competências psicológicas específicas, sendo 
importante que os praticantes se sintam 
à-vontade para evoluírem nestes ambientes 
imponentes e que dominem muito bem a 
técnica de rapel. Existem fatores de risco 
importantes, que não devem ser descurados, 
como sejam os percursos muito encaixados, 
dificuldades de acesso a troços das ribeiras e das 
caraterísticas geológicas, com rochas basálticas 
muito abrasivas e fragmentadas, que aumentam 
a possibilidade de ocorrência de roçamentos 
que podem danificar as cordas. Assim, nestes 
ambientes é indispensável dominar bem as 
técnicas de grandes verticais e que permitem 
minimizar os roçamentos. Acresce, que pelo 
facto de não existirem ainda equipas de 
resgate especializadas em canyoning nas ilhas, 
é aconselhável os praticantes dominarem as 
técnicas de resgate em grupo.
Considerando os aspetos gerais de boas práticas 
em canyoning e os específicos da região, 
destacam-se as seguintes regras para uma 
prática segura de canyoning nos Açores:
- todos os participantes devem ter um seguro
  que cubra a prática da modalidade;
- os percursos a realizar devem ser
  adequadamente selecionados (extensão,
  duração, dificuldade, tempo de acesso), tendo
  em conta as competências dos praticantes,
  tempo disponível, equipamento e condição
  física;
- antes de iniciar uma descida, avaliar
  adequadamente as condições meteorológicas
  e informar-se das condições de equipamento
  do canyoning e se o caudal do percurso
  permite realizar a atividade com segurança,
  especialmente nos percursos mais complicados
  e encaixados, com movimentos de água
  perigosos, sem rapeis montados fora das
  cascatas e com poucas escapatórias;
- caso a saída seja obrigatoriamente pelo mar,
  analisar previamente se o estado do mar
  permite que essa saída seja realizada em
  segurança;

- informar sempre terceiros dos horários e
  percursos a realizar;
- começar por realizar percursos mais simples,
  para se habituar às caraterísticas dos percursos
  de canyoning da região e à informação descrita
  no guia;
- levar o equipamento adequado, individual e
  coletivo. Destaca-se a necessidade de ter em
  cada grupo uma corda de socorro e um kit de
  equipagem, equipamento de comunicação e de
  navegação terrestre;
- começar o canyoning com antecedência
  suficiente para ter margem de manobra para
  qualquer imprevisto;
- nunca deixar ninguém progredir sozinho no
  percurso de canyoning;
- na base dos rapeis afastar-se e proteger a
  corda, para o caso de ocorrer queda de pedras;
- verificar o estado das ancoragens e evitar usar
  apenas uma única ancoragem metálica;
- nas descidas em rapel fora da água recorrer
  a um sistema de autossegurança, por exemplo
  utilizando o valdostano;
- nos rapeis pelas cascatas não utilizar
  bloqueadores, instalar rapel alongável e ter a
  ponta da corda ao nível da superfície da água;
- nos rapeis fracionados não descer com as
  cordas sem terem um nó na ponta ou estarem
  amarradas;
- nos grandes rapeis, em particular quando
  forem suspensos, não transportar mochilas
  pesadas às costas, pendurando-as através de
  uma fita ao mosquetão do descensor para onde
  se transfere assim o seu peso;
- nos grandes rapeis o último a descer deve
  utilizar uma fita com mosquetão entre as cordas
  para evitar a sua torção;
- realizar uma boa gestão da corda, protegendo-a
  da queda de pedras e de roçamentos,
  utilizando protetores, tendo cuidado na descida
  e procurando posicionar a corda nos melhores
  sítios, recorrendo à técnica de alongamento
  da corda entre as descidas de praticantes ou
  instalando desvios ou rapeis guiados;
- nunca saltar sem fazer uma verificação da
  profundidade das lagoas e da ausência de
  obstáculos submersos;
- durante a descida estar atento aos indícios de
  uma subida repentina de caudal particularmente
  se a meteorologia estiver instável;
- nas saídas pelo mar ter em consideração a



43

  ondulação e ter cuidado para evitar contacto
  com as medusas (pelagia noctiluca e aurelia
  aurita) e com as caravelas-portuguesas (physalia
  physalis);
- em caso de acidente, realizar uma avaliação
  rápida da situação, se necessário afastar a

  vítima de perigos, e colocá-la o mais confortável
  possível, sem nunca a deixar sozinha, promover
  os primeiros socorros. Alertar os serviços de
  emergência pelo número 112.

Nos percursos em que a saída tem de ser 
necessariamente pelo mar, é essencial avaliar se 
o estado do mar permite que esta se efetue em 
segurança. Ter em atenção a orientação da costa 
e a sua exposição à ondulação no local de saída 
do canyoning que se pretende realizar pois num 
local da costa o mar pode estar muito calmo e 
noutro as condições serem bastante diferentes.

Enquanto algumas saídas podem ser realizadas 
recorrendo a natação de pequenas passagens 
pelo mar, outras só são viáveis recorrendo 
ao apoio de uma embarcação. Nesta última 
situação, é necessário combinar previamente 
o serviço com uma empresa marítimo-turística 
local, ter telemóvel e partilhar os contactos, 
apesar de nem em todas as saídas existir a 
certeza de ter sinal suficiente. No caso da 
comunicação ser difícil ou exista qualquer 
dificuldade que impossibilite a recolha dos 

SAÍDA PELO MAR praticantes é recomendável estar preparado 
para pernoitar na costa.

As saídas por mar diferem ainda quando 
esta ocorre diretamente para a água (ribeiras 
de Alquevins e das Barrosas, nas Flores) ou 
termina numa praia de calhau rochoso. No caso 
de as saídas serem diretamente para o mar, 
recomenda-se realizar o último rapel apenas 
depois da embarcação chegar. No segundo 
caso, é necessário considerar que a rebentação 
nas praias rochosas dificulta a saída, sendo 
necessário atravessar essa zona de rebentação e 
nadar até ao barco, que não se pode aproximar 
em demasia da costa. Caso nem todos estejam 
à-vontade para atravessar a rebentação, uma 
técnica possível é alguém mais experiente nadar 
até ao barco levando uma corda. Quando a 
ondulação for mais calma o barco puxa a corda 
com os outros praticantes agarrados às mochilas 
ligadas à corda. As mochilas evitam que os 
praticantes fiquem submersos durante a fase de 
arrastamento inicial.

 
Saída para o mar na ribeira das Barrosas - Flores
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Saída para o mar na ribeira dos Alquevins - Flores
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Este guia abrange todos os percursos de 
canyoning dos Açores explorados e equipados 
até agosto de 2014, distribuídos por seis ilhas: 
Flores, São Jorge, São Miguel, Santa Maria, Faial 
e Terceira, apresentados por ilha e suas secções 
seguindo uma ordem de relevância para a prática 
da modalidade. Para os percursos avaliados como 
interessantes (classificação igual ou superior a 3, na 
escala de 1 a 5) e equipados, é apresentada uma 
descrição detalhada e o respetivo croqui, enquanto 
para os outros se apresenta apenas informação 
mais simplificada, considerada essencial.
Em qualquer das situações é importante 
considerar que os percursos de canyoning se 
desenrolam em ambientes muito dinâmicos, 
que diversos são pouco frequentados ou não 
foram mesmo repetidos até à data de edição 
deste guia. Acresce que é previsível que o 
equipamento venha a ser progressivamente 
melhorado e que nos menos realizados este 
possa não se encontrar nas condições previstas. 
Assim, a informação contida no guia deve 

ser encarada como indicativa e suscetível de 
constante atualização, que se procurará que 
esteja disponível no site desnivel.pt/canyoning/. 
Simultaneamente, recomenda-se contactar 
os praticantes locais para confirmação da 
informação e recorrer ao auxílio dos mapas 
ZoomAzores, caso existam disponíveis para as 
ilhas em que se pretende praticar canyoning.
A apresentação do canyoning por ilha inicia-
se com a caraterização dos aspetos mais 
relevantes de cada uma dessas ilhas e de 
informação geral importante para os visitantes, 
seguida de um quadro resumo com todos os 
percursos dessa ilha. Para as ilhas com maior 
número de percursos, estes serão divididos por 
secções, apresentando-se a cartografia das 
mesmas com indicação da designação, acessos 
e saídas. De seguida, é descrito cada um dos 
percursos, com uma tabela resumo, recorrendo 
aos símbolos que constam do quadro 8, 
informação sobre o percurso, acesso e regresso 
e no final o seu croqui.

COMO UTILIZAR O GUIA

Quadro 8 | Legenda do quadro resumo dos percursos de canyoning

Interesse de 
1 a 5

Dificuldade 
vertical de V1 

a V6

Tempo de 
descida

Extensão da 
descida Desnível total Número de 

rapeis Maior rapel Maior 
vertical

Altitude da 
entrada

Altitude da 
saída

Tempo de 
acesso

Tempo de 
regresso

Coordenadas 
cartográficas 
da entrada

Coordenadas 
cartográficas 

da saída
Equipamento Outras 

informações

A informação apresentada na tabela considera 
os seguintes aspetos:
- o interesse apresenta uma escala de 1 a 5 em
  que o 1 é sem interesse, o 3 interessante e o 5
  excecionalmente interessante;
- apenas se indica a dificuldade vertical de v1
  (muito fácil) a v6 (muito difícil), apresentando-se

  apenas a dificuldade aquática para os casos em
  que se considere ser relevante;
- a graduação e o tempo de descida referem
  se às condições normais dos percursos de
  canyoning (caudais de estiagem), nos períodos
  mais propícios para a sua descida, considerando
  um grupo de cinco praticantes com
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  competências técnicas adequadas às exigências
  dos percursos numa situação de descoberta;
- os dados sobre o acesso e o regresso
  consideram a opção mais comum, podendo
  existir outras opções que se apresentam na
  descrição mais detalhada em texto. Caso a
  logística exija a utilização de dois carros, um na
  entrada e outros na saída, ou do apoio de um
  condutor (em ambos os casos no texto designa
  se esta opção por transfer), a simbologia de
  carro é indicada a vermelha no croqui, caso
  se recomende essa logística, embora não seja
  essencial, a cor dessa simbologia é verde. O
  mesmo para o apoio de embarcação;
- as coordenadas indicadas são cartográficas
  (cartesianas ou retangulares) e segundo o
  sistema WGS84;
- a indicação do equipamento considera três
  opções, embora esta informação seja suscetível
  de ter alterações importantes, pelo que é
  essencial as equipas levarem sempre um kit de
  equipagem: 

a) equipado – quando todos os rapeis estão 
equipados com pelo menos duas ancoragens 
metálicas ou podem ser realizados com recurso 
a ancoragens naturais, geralmente árvores ou 
bons arbustos;
b) semi-equipado - quando é possível realizar 
o percurso com recurso pontual a técnicas 
expeditas, ou nem todas as reuniões estejam 
equipadas com duas ancoragens;
c) não equipado – os percursos não estão 
suficientemente equipados para a descida se 
poder realizar sem recurso à colocação de novas 
ancoragens.
- na coluna “Outras informações”, são indicados 
aspetos específicos dos percursos que se 
consideram de maior relevância, em particular se 

há necessidade de saída pelo mar ou de recorrer 
a transfer de carro.

No que se refere à descrição dos acessos, 
entradas, saídas e regressos, frequentemente 
existem várias opções, apresentando-se as 
mais recomendáveis, considerando o interesse 
e facilidade de logística. Nos percursos 
de canyoning em que a saída tem de ser 
necessariamente feita por mar, é essencial 
considerar se o estado do mar permite que 
esta se efetue com segurança e se é necessário 
o apoio de uma embarcação para assegurar 
previamente esse serviço junto de empresas 
marítimo-turísticas locais. 

Os croquis apresentados são simplificados 
recorrendo-se a um conjunto de simbologia 
(Figura 5). A indicação das ancoragens é 
esquemática, quando a simbologia que as 
representa aparece à esquerda da linha da ribeira 
indica que as ancoragens estão na margem 
esquerda da ribeira e vice-versa.

A indicação da margem (direita ou esquerda) 
considera sempre o sentido de escoamento da 
água, ou seja de montante para jusante.

É ainda necessário ter em consideração que 
alguns croquis certamente que poderão deixar 
de estar atualizados, tanto pelo facto de se 
vir a instalar mais equipamento, como por 
eventuais alterações geomorfológicas no leito ou 
destruição de ancoragens. Ter especial cuidado 
nos percursos menos realizados e localizados 
em ambientes mais remotos, levando sempre 
equipamento para equipagem e cordas extras.
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Figura 5 | Legenda e simbologia utilizada nos croquis 
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ilha das Flores localiza-se aproximada-
mente à latitude 39º30’ Norte e longi-
tude 31º10’ Oeste. Embora tenha apenas 

142 km2 e pouco mais de quatro mil habitantes, a 
ilha das Flores é a sexta maior ilha do arquipélago 
e está dividida em dois concelhos: Santa Cruz das 
Flores e Lajes das Flores.

O acesso à ilha é realizado maioritariamente 
por via aérea, mas existem ligações semanais 
de barco com as outras ilhas durante a época 
alta. A porta de entrada por barco é pela vila 
das Lajes das Flores, mas a maioria dos visitantes 
estabelece a sua base em Santa Cruz, onde 
existe maior abundância de alojamento e de 
outros serviços turísticos. Pela tranquilidade e 
beleza da paisagem muitos visitantes optam por 
se alojar na zona da Fajã Grande que também 
apresenta várias opções de alojamento. Devido 
à reduzida dimensão da ilha e à distribuição dos 
percursos, qualquer destes locais são bons para 
servir de base às atividades de canyoning.

Nas Flores existe oferta de serviços qualificados 
para fazer enquadramento a quem pretenda 
ter uma primeira experiência na atividade 
e para fornecer serviços de apoio a grupos 
semi-autónomos ou autónomos (ver no final 
do guia a lista das empresas). Para os grupos 
independentes e praticantes com competências, 
recomenda-se o aluguer de um automóvel 
recorrendo aos serviços de empresas de aluguer 
locais, mas ter em atenção que, na época 
alta, a procura elevada pode condicionar a 
disponibilidade de veículos. Para aluguer de 
serviço de barco para saída por mar, existem 
diversas empresas marítimo-turísticas locais que 
prestam esse serviço. 

A ilha das Flores é considerada, por muitos, uma 
das ilhas mais bonitas do arquipélago. Contudo, 
devido ao seu isolamento, à maior dificuldade 
de acessos e ao clima, é relativamente 
pouco visitada, concentrando-se as visitas 
essencialmente nos meses de julho e agosto. 
Para além do canyoning, as Flores apresentam 

A

 CANYONING NAS FLORES

excelentes condições para a prática de percursos 
pedestres, mergulho e observação de aves, 
sendo ainda recomendável realizar um passeio 
de barco para visitar a ilha do Corvo e contemplar 
a impressionante costa este das Flores.

A paisagem da ilha é dominada pelo verde 
dos prados e pelas florestas, que contrastam 
com o azul intenso do oceano e do céu. Pela 
sua localização a noroeste do arquipélago e 
relevo acentuado, esta é das ilhas açorianas com 
clima mais pluvioso e instável. A precipitação 
é irregular e abundante durante todo o ano, 
embora os meses de verão sejam menos 
pluviosos. A temperatura é relativamente amena 
com temperaturas médias mensais a variarem 
entre os 13,6ºC em fevereiro e os 23,8ºC em 
agosto.
Devido ao regime de precipitação e ao 
relevo acidentado, esta ilha apresenta grande 
densidade de cursos de água e de cascatas, que 
são um grande atrativo para os praticantes de 
canyoning.

CANYONING NAS FLORES
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Do ponto de vista geomorfológico a ilha é 
caracterizada por um planalto central, com 
diversos cumes e lagoas, localizados entre os 500 
e os 600 metros de altitude. O ponto de maior 
altitude da ilha é o Morro Alto, com 914 metros. 
Na costa, geralmente muito íngreme, o relevo 
é bastante acidentado, com diversas enseadas, 
grutas e falésias abruptas cortadas por ribeiras 
formando magníficas cascatas que, por vezes, se 
precipitam para o mar. Nos limites do planalto 
encontram-se algumas ribeiras que escoam para 
níveis inferiores apresentando também grandes 
verticalidades. Normalmente, é na parte mais 
a jusante das ribeiras, que se encontram os 
percursos de canyoning mais acessíveis.

A ilha das Flores é a que apresenta maior 
potencialidade para a prática de canyoning nos 
Açores, devido à abundância e diversidade de 
percursos, a uma paisagem ímpar e a ambientes 
de grande imponência. Entre 2004 e 2014, as 
diversas expedições promovidas pela Associação 
Desnível, permitiram explorar e equipar cerca 
de 40 percursos de canyoning na ilha, na sua 
maioria de grande beleza e com níveis de 
dificuldade muito diversificados.

Existem tanto percursos caracterizados por 
grandes verticais, destinados a técnicos 
experientes e muito apelativos aos praticantes 
regulares desta modalidade, como percursos 
bastante acessíveis e por isso com grande 
interesse para a animação turística. Certamente 
que um fator de distinção e de excelência desta 
ilha para a prática de canyoning decorre da 
singularidade e da diversidade de percursos, da 
beleza da paisagem da ilha e dos percursos com 
vista ou saída para o mar.

Apesar da bacia hidrográfica da maioria dos 
percursos ser relativamente pequena, a rapidez 
da resposta do escoamento à precipitação e a 
sua frequência e intensidade, podem implicar 
grandes e rápidas variações dos caudais. 
Praticamente todas as ribeiras indicadas para a 
prática do canyoning mantêm a continuidade do 
escoamento ao longo do ano, apesar de algumas 
apresentarem um caudal muito reduzido nos 
períodos menos pluviosos.

Outra vantagem da oferta de canyoning na 
ilha deriva de, por existir uma distribuição 
muito ampla de percursos, ser possível praticar 
canyoning em quase todos os dias do ano, 
optando pelas encostas em que o estado do 
tempo propicia percursos com níveis de caudal 
adequados e com menos exposição a fenómenos 
meteorológicos.  

A existência de especialistas de canyoning locais, 
conjuntamente com a disponibilidade de um 
mapa detalhado da ilha com indicação dos 
percursos de canyoning (ZoomAzores) é uma 
grande ajuda para os praticantes autónomos 
que pretendam visitar a ilha.

Neste guia, os percursos de canyoning estão 
distribuídos por quatro sectores: 

NE - Região nordeste entre Sta. Cruz e Ponta 
Delgada;
SE - Setor sudeste entre Sta. Cruz e Lajes;
SW - Costa sul e sudoeste entre Rocha Alta e a 
Caldeira;
NW - Região noroeste a norte da Fajãzinha.
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QUADRO RESUMO DOS PERCURSOS DE 
CANYONING NAS FLORES

Percurso Setor Interesse Dificuldade Duração Desnível 
(m) N.º rapeis > rapel (m)  > vertical 

(m) Acesso Regresso

Ilhéus superior NE 2,9 v3 2h00 242 9 22 22 0h05 0h30
Ilhéus médio NE 4 v4 2h00 125 7 40 45 0h35 0h10
Ilhéus inferior NE 4,4 v3 2h00 105 6 20 20 0h10 0h30

Alquevins superior NE 1,5 v2 1h30 265 6 10 10 1h30 0h30
Alquevins médio esq. NE 1,9 v3 1h00 170 3 22 22 1h00 0h30

Alquevins inferior NE 4,5 v4 4h00 235 10 30 55 1h00 0h30
Barrosas inferior NE 4,3 v3 4h00 175 8 30 30 0h25 1h30

Funda superior esq. NE 2,6 v3 2h00 195 13 26 26 0h05 1h00
Esguilhão NE 3,5 v3 3h00 215 11 30 30 0h05 0h20

Funda Ponta Ruiva NE 3,3 v3 3h00 190 7 20 20 0h20 0h30
Privada NE 4 v6 4h00 255 13 55 75 0h05 0h20

Cascalho superior NE 2,5 v3 3h00 325 13 30 30 0h05 0h05
Cascalho inferior NE 1,3 v2 1h30 165 2 15 15 0h05 0h45

Badanela superior NE 4,2 v5/a4 5h00 335 16 50 75 0h02 1h30
Badanela médio NE 4 v4/a5 3h00 135 7 20 20 1h30 1h00
Badanela inferior NE 3,5 V3/a4 4h00 130 3 20 20 1h00 0h10

Pico da Sé NE 3,3 v4 2h00 145 3 45 45 0h30 1h30
Além superior esq. NE 3,2 v4 5h00 350 9 50 125 0h05 0h15

Além superior NE 3,4 v4 4h00 350 6 35 58 0h05 0h15
Além inferior NE 3,5 v3 1h30 200 6 16 16 0h00 0h20

Fazenda NE 3,5 v3/a2 1h30 65 3 22 22 0h05 0h20
Algares SE 4,4 v5 5h00 330 10 40 87 0h10 0h05
Meio SE 3,9 v4 4h00 324 10 50 70 0h45 0h10
Cabo SE 4,4 v4 4h00 325 8 50 50 0h10 0h10

Moirato SE 2,2 v4 3h30 200 12 18 18 0h10 1h00
Silva SE 4 v3 4h00 335 11 40 40 0h05 1h30

Urzela SE 2,8 v2 3h30 250 10 40 40 0h15 1h20
Funda Fazenda Lajes SE 2,8 v2 1h00 110 3 10 10 0h05 0h30

Rocha alta SW 4,1 v6 5h00 300 9 52 173 0h25 1h00
Fundão SW 1,5 v2 3h00 320 8 25 25 0h20 1h00

Mosteiro SW 4,3 v5 5h00 245 10 40 75 0h05 0h15

Grande NW 4 v6 4h00 270 5 80 105 0h05 0h15

Ferreiro NW 4,4 v6/a4 4h00 240 9 45 120 0h10 0h20
Casas superior NW 3 v4 2h00 150 5 20 20 0h15 0h30
Casas inferior NW 4,5 v6 5h00 340 14 60 115 1h15 0h10
Cão superior NW 3,5 v3 2h00 175 10 30 30 0h05 0h30
Cão inferior NW 4,5 v6 5h00 440 13 55 225 1h40 0h10

José de Fraga sup. NW 3,8 v4 6h00 350 9 40 60 0h20 0h30
José de Fraga inf. NW 4 v4 2h00 250 8 45 45 0h45 0h10

Monte Gordo NW 4,1 v5 3h00 308 5 70 95 1h00 0h20

Mouco NW 4,3 v6 4h00 320 15 40 100 0h20 1h30

Moinhos NW 3 v2 1h30 135 5 30 30 0h30 0h10
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MAPA GERAL DAS FLORES COM OS PERCURSOS 
DE CANYONING

COSTA NORDESTE – STA. CRUZ A PONTA DELGADA

Este setor apresenta alguns dos percursos de canyoning mais interessantes da ilha podendo ser 
divididos entre os mais curtos com saída na costa ou mesmo no mar e os de montanha, na parte 
superior do vale da ribeira da Fazenda, com percursos mais extensos e de maior caudal, dos 
quais sobressai a ribeira da Badanela.
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Costa NE da ilha das Flores

 
Ponta das Barrosas e Ponta Ruiva



POR CAMINHOS DE ÁGUA… NOS AÇORES | GUIA DE CANYONING

56

CANYONING NAS FLORES

A ribeira dos ilhéus está dividida em três percursos que perfazem na totalidade uma descida de 
aproximadamente seis horas. O acesso ao percurso superior é fácil e inicia-se na estrada ER 1-2 onde 
esta atravessa a ribeira ao Km 12,7, nas coordenadas 0654870 / 4372820. A entrada neste percurso da 
ribeira é feita pela margem esquerda a montante da ponte, ou por possível atalho na margem direita a 
jusante da ponte. Contudo, é pouco comum realizar-se esta parte superior do canyoning, dado que se 
trata do percurso menos interessante do conjunto, e a realização de um ou dos dois percursos restantes 
ter logística de acesso e regresso bastante mais facilitadas.

ILHÉUS

4,0 V4 2h 0,8 km 125 m 7 40 m 45 m

230 m 105 m 0h35 0h10 0654620
4373664

0654671
4374125 Ok -

ILHÉUS MÉDIO

DESCRIÇÃO GERAL

Percurso de fácil acesso que tem como ex-libris uma cascata de 45 metros encaixada e ladeada por uma 
impressionante parede rochosa basáltica com estrutura colunar.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A partir de Ponta Delgada, seguir estrada secundária que sai do centro e segue junto à costa em direção 
à Ponta dos Ilhéus. Deixar o carro no fim do asfalto ou um pouco mais à frente junto da primeira 
bifurcação. O caminho da direita dá acesso ao início do percurso médio e o caminho da esquerda vai 
até à saída desse percurso e respetiva entrada do percurso inferior. Subir pelo trilho durante cerca de 30 
minutos até este atravessar a ribeira dos Ilhéus, iniciando-se aí a descida.

DESCIDA

No início a ribeira é pouco encaixada e o seu leito está bastante ocupado por vegetação, mas 
começa a encaixar progressivamente e a desenvolver-se ao longo de um bosque. No caso de o 
caudal ser elevado é necessário ter cuidado na descida do rapel principal (R6), sendo importante 
levar a corda na mochila ou em saco de corda pois há grande probabilidade dela ficar encaixada na 
fenda. No final deste rapel, estão instaladas ancoragens na margem esquerda que permitem montar 
um rapel guiado.
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SAÍDA E REGRESSO

Caso se opte por sair no final deste percurso, logo que se começa a ver a ponte sobre a ribeira sair pela 
direita por uma antiga levada que vai até à ruína do moinho junto ao caminho. Atravessar a ponte e 
seguir o caminho durante 10 minutos até ao carro.

CROQUI DA RIBEIRA DOS ILHÉUS MÉDIO
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4,4 V3 2h 0,6 km 105 m 6 20 m 20 m

105 m 20 / 0 m 0h10 0h30 0654671
4374125

0654880
4374580 Ok Opção 

Barco

ILHÉUS INFERIOR

DESCRIÇÃO GERAL

Percurso fácil e curto, muito encaixado e de grande beleza, com possibilidade de realizar alguns saltos.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

O mesmo que para a saída do percurso médio, seguindo pelo caminho da esquerda na bifurcação até 
chegar à ponte junto a uma ruina de um moinho. Iniciar o percurso pela margem direita fazendo rapel 
em árvore a montante da ponte.

DESCIDA

Percurso muito encaixado e aquático, a evitar se existir a possibilidade de ocorrência de chuva forte.

Apesar dos rapeis serem relativamente simples e de ser um percurso adequado para iniciação é, sem 
dúvida, um percurso a não perder.

SAÍDA E REGRESSO

Existem duas opções de saída sendo a mais comum feita pela encosta da margem direita, imediatamente 
antes do último rapel para o mar. Prosseguir pelo caminho até apanhar o trilho da Ponta do Ilhéu, 
seguindo depois à direita até à ponte e daí até ao carro. A outra opção, caso o mar esteja calmo, é 
fazer o último rapel até ao mar e depois nadar para a esquerda percorrendo a costa cerca de 500 m 
até à primeira praia de calhau que tem um caminho que sobe até à estrada de asfalto.
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CROQUI DA RIBEIRA DOS ILHÉUS INFERIOR
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4,5 V4 4h 1,1 km 235 m 10 30 m 55 m

235 m 0 m 1h00 0h30 0655815 
4373590

0655720 
4374400 Ok Barco

ALQUEVINS INFERIOR

DESCRIÇÃO GERAL

Percurso de grande beleza que termina em rapel numa parede rochosa que mergulha no mar. Ao longo 
do percurso, a rocha basáltica, com as suas disjunções colunares, desgastadas pela água ao longo do 
leito da ribeira, com pequenas lagoas encaixadas e com o mar ao fundo, conferem a este percurso 
uma beleza particular e interesse geoturístico. Não sendo um percurso para iniciação, constitui um dos 
percursos da ilha das Flores a não perder.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Apanhar o trilho com início em Ponta Delgada, sentido SE, deixando o carro junto da primeira bifurcação. 
Seguir pelo caminho da direita, que passará a ribeira dos Ilhéus e alguns afluentes. Continuar pelo trilho 
contornando por Norte a crista e optar por seguir pela esquerda na bifurcação seguinte. Atravessar o 
braço do troço de Alquevins superior esquerdo e mais um afluente até, a poucos metros deste último, 
alcançar o percurso Alquevins inferior. Poder-se-á encontrar alguns segmentos do trilho com alguma 
vegetação. Se a opção for sair de barco diretamente para Santa Cruz é necessário organizar a logística 
do barco e de carros.

A ribeira dos Alquevins é composta por diversos troços, tendo sidos explorados todos os braços 
superiores principais desta ribeira, que podem ser realizados recorrendo a diversas ancoragens 
instaladas e outras expeditas. Para quem pretender realizar um percurso mais extenso ou 
aventurar-se na exploração de pequenas ribeiras das Flores, pode ser interessante realizar algum 
desses troços, mas certamente que a beleza deste percurso está no seu percurso inferior que 
é um dos mais bonitos da ilha, com uma espetacular saída em cascata fracionada diretamente 
para o mar. 

Considerando a entrada pelo percurso superior, a descida até ao mar perfaz cerca de 
aproximadamente 7 horas. O acesso ao percurso superior inicia-se na estrada ER 1-2, ao Km 11,2, 
aproximadamente à cota 530 m na estrada. Entrando por uma cancela de madeira de acesso a 
um prado, descer o prado para a direita e entrar na ribeira desbravando caminho entre a densa 
vegetação nas margens da pequena linha de água. Para o percurso médio, apanhar o caminho 
que se inicia numa cancela à esquerda no prado, passar a cancela e seguir o trilho, passando dois 
afluentes e entrando no seguinte, nas coordenadas 0655811 / 4372924.

ALQUEVINS

CANYONING NAS FLORES
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DESCIDA

Percurso num vale relativamente aberto pouco aquático, com alguns rapéis em grandes verticais e 
com zonas com pedras bastante escorregadias. O acesso à última vertical é delicado (R9) estando o 
fracionamento equipado de modo a poderem estar 3 a 4 pessoas. Imediatamente acima da superfície 
do mar encontra-se um perno que permite que a última pessoa proceda à recolha da corda e salte para 
o mar, o que se recomenda em particular se o mar estiver algo agitado.

SAÍDA E REGRESSO

Para a saída deste local recomenda-se o recurso a embarcação para fazer o transporte até ao porto de 
Ponta Delgada, a partir de onde se pode caminhar até ao local onde ficou o carro. Em alternativa, pode 
fazer-se o regresso até Santa Cruz de barco. Existe também a opção de nadar até à Ponta do Ilhéu, 
numa distância de cerca de 1 km, onde se inicia um trilho (coordenada 0655245/4374855) que vai até 
ao percurso de saída do percurso inferior da ribeira dos Ilhéus. 

 
Vista para a Ponta do Ilhéu



POR CAMINHOS DE ÁGUA… NOS AÇORES | GUIA DE CANYONING

62
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4,3 V3 4h 1,3 km 175 m 8 30 m 30 m

175 m 0 m 00h25 1h30 0656603
4373115

0656845
4373935 Ok -

BARROSAS

DESCRIÇÃO GERAL

A ribeira das Barrosas é igualmente uma ribeira de grande beleza e interesse, estando equipado 
apenas o seu percurso inferior em virtude de, na parte superior, existir uma lixeira desativada 
sobranceira ao vale, que inevitavelmente afetou a ribeira, não sendo recomendável descer a parte 
superior. O percurso inferior apresenta-se razoavelmente limpo na maioria da extensão, com uma 
água transparente, embora possa ter algum lixo residual no início, apesar das iniciativas de limpeza 
que tem vindo a ser desenvolvidas. 

Esta ribeira tem um ambiente particular, em virtude de atravessar uma zona com uma composição 
geológica distinta, com depósitos grosseiros e brechas vulcânicas que, sendo mais brandos, foram 
acentuadamente desgastados pela água formando uma garganta estreita que termina sobre o mar, a 
uma altura de cerca de 25 metros, de onde se precipita a ribeira suspensa sobre o mar. Imediatamente 
ao lado da cascata encontra-se a imponente gruta do Galo que, ao ser atravessada pela luz do lado 
oposto revela um mar com um azul cristalino. Este percurso é seguramente um dos mais bonitos da 
ilha, com a espetacular saída em rapel suspenso para o mar.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguindo pela estrada ER 1-2 em direção a Ponta Delgada, virar para a Ponta Ruiva imediatamente 
antes do km 10. Entrar pela estrada de terra a pouco mais de um quilómetro à esquerda, estacionando o 
carro cerca de 500 metros mais à frente. Continuar o trilho a pé, passando sobre a escarpa, começando 
a descer pela encosta do vale para SW. Após atravessar três pequenos afluentes, entrar na linha de 
água principal, antes do trilho voltar a subir em direção à Ponta das Barrosas. 

DESCIDA

Percurso num vale relativamente fechado na primeira parte, encaixando na zona em que a rocha 
é mais branda. No percurso existem algumas lagoas que permitem efetuar saltos e alguns tobogãs 
sendo necessário verificar previamente as condições de receção e profundidade. A parte final do 
canyoning é bastante interessante, sendo muito encaixada e termina com uma cascata suspensa sobre 
o mar. A recuperação da corda a partir do mar geralmente não apresenta dificuldade.

SAÍDA E REGRESSO

Para a saída do canyoning existem duas possibilidades. A primeira com recurso a embarcação para 
fazer o transporte até Santa Cruz. Em alternativa, e se o mar não estiver muito agitado, pode-se 
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CROQUI DA RIBEIRA DAS BARROSAS INFERIOR

nadar cerca de 400 m para a esquerda, contornando a Ponta das Barrosas até um pouco depois 
da sua extremidade NW, na coordenada 0656572/ 4374100, onde se sobe por um trilho até à 
crista, continuando até ao local de entrada na ribeira, subindo então o mesmo trilho usado para a 
aproximação, no sentido inverso, até chegar ao carro.

CANYONING NAS FLORES
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3,5 V3 3h 2,2 km 215 m 11 30 m 30 m

415 m 200 m 0h05 0h20 0657325
4372103

0657810
4372715 Ok Transfer 

preferencial

ESGUILHÃO

DESCRIÇÃO GERAL

Esta ribeira tem uma continuidade interessante e algum caudal mesmo em estiagem, sendo rodeada 
por vegetação abundante e apresentando algumas lagoas. O trilho para sair da ribeira tem uma 
paisagem de grande beleza.

Esta ribeira é um dos dois braços que dão origem à ribeira Funda da Ponta Ruiva, sendo o outro a 
Funda superior esquerda. Entre estes três percursos o mais interessante é o da ribeira do Esguilhão, 
que termina num percurso pedestre que atravessa a ribeira, mas pode continuar-se pela Funda da 
Ponta Ruiva até ao mar, numa descida total com duração média de cinco horas.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Para iniciar este percurso, deixar o carro ao km 8,8 da estrada ER 1-2 em direção a Ponta Delgada, de 
onde se acede facilmente à ribeira por uma vereda curta.

DESCIDA

Esta ribeira tem uma sequência de rapeis no máximo com 30 metros de altura. O percurso inferior 
é menos interessante, permitindo alguns saltos que carecem de verificação prévia e uma boa 
continuidade até ao mar. O último rapel para o calhau não está equipado e o trilho para subir a falésia 
inicia-se à esquerda antes deste último ressalto.

SAÍDA E REGRESSO

A saída da ribeira do Esguilhão é feita através do trilho Cedros – Ponta Ruiva que atravessa a ribeira 
sensivelmente na confluência com a ribeira Funda, à cota 200 m. Seguindo o trilho em direção à 
Ponta Ruiva, por cerca de um quilómetro, chega-se ao lugar com estrada asfaltada onde poderá estar 
estacionado um carro. A distância até ao ponto de entrada na ribeira é de cerca de três quilómetros. 
Também é possível sair no trilho Cedros – Ponta Ruiva em direção aos Cedros, sendo neste caso 
necessário percorrer uma maior distância (cerca de dois quilómetros) mas chegando-se a uma estrada 
principal mais próxima de Santa Cruz.

Poder-se-á optar por realizar esta ribeira até à costa, continuando pela ribeira Funda da Ponta Ruiva 
inferior. Neste caso o regresso é realizado através de um trilho com alguns passos delicados, que se inicia 
à esquerda no final da mesma, subindo a encosta até à Ponta Ruiva.
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3,3 V3 3h 1,4 km 190 m 7 20 m 20 m

200 m 10 m 0h20 0h30 0657810
4372715

0658650
4373110 Ok -

FUNDA DA PONTA RUIVA

DESCRIÇÃO GERAL E ACESSOS

Dando continuidade à ribeira do Esguilhão ou para o caso de se pretender fazer um percurso mais 
curto e simples o canyoning inferior da ribeira Funda tem um interesse especialmente pela sua janela 
para o mar. 

Para acesso e regresso ver a descrição indicada para o Esguilhão.

 
Rapel final na Ribeira Funda
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4,0 V6 4h 0,6 km 255 m 13 55 m 75 m

255 m  0 m 0h05 0h20 0658685
4372135

0659050
4372245 Ok -

PRIVADA

DESCRIÇÃO GERAL

Este bonito percurso é relativamente curto e com um desnível de 255 metros que termina numa 
grande vertical de 75 metros fracionada. Apesar de ter um acesso fácil, a saída ou é feita de barco ou 
implica percorrer uma extensão de costa de mais de um quilómetro a nadar e percorrer troços em 
praias de calhau. Como a sua bacia hidrográfica é muito pequena é um bom percurso para realizar 
num período em que muitos outros não são recomendados por excesso de caudal. 

A ribeira Privada tem uma pequena extensão mas um desnível significativo, terminando numa grande 
vertical para uma praia de calhau, numa bonita baía que tem um conjunto de ilhéus a bordeá-la. 

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A partir da estrada ER 1-2 vinda de Santa Cruz em direção a Ponta Delgada, virar à direita para os 
Cedros, seguir até ao cemitério e estacionar o carro. Seguir o trilho em frente ao cemitério dos Cedros, 
descendo os pastos em direção à ribeira pela margem direita e entrar na ribeira ligeiramente abaixo 
da confluência com a ribeira das Lajes. Sendo a saída de barco a escolhida, será necessário planear a 
logística do transporte de carro.

DESCIDA

Apesar de ser uma ribeira curta, devido ao número de rapeis e à grande vertical final, pode ser 
relativamente demorada, especialmente para grupos maiores. Atenção ao facto do fracionamento 
ser numa parede lisa e vertical, pelo que e difícil estarem suspensos na reunião mais de três pessoas 
em simultâneo.

SAÍDA E REGRESSO

O percurso termina numa praia de calhau sem acesso terrestre, pelo  que se recomendada para regresso 
combinar previamente a logística com embarcação que faça a ligação até ao porto de Santa Cruz. 

A alternativa será percorrer a costa por mar para Sul em direção à Baía de Alagoa, alternando entre 
períodos de natação e progressão por rocha e praias de calhau, por mais de um quilómetro. A partir 
da Alagoa, subir o trilho até à zona de acampamento e daí até à estrada asfaltada onde deverá estar o 
apoio de transfer para o regresso.
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CROQUI DA RIBEIRA PRIVADA
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3,4 V4 4h 2,4 km 350 m 6 35 m 58 m

630 m  280 m 0h05 0h15 0655660
4368880

0657115
4368845 Ok -

D’ALÉM

DESCRIÇÃO GERAL

Este canyoning inicia-se no planalto central, no estradão que vai para o Chão das Cruzinhas, tendo 
uma vista imponente sobre a floresta e todo o vale da ribeira D’Além. No primeiro terço do percurso 
desce-se cerca de metade do desnível total. Após esta parte existem troços onde se tem de vencer 
maiores distâncias e pequenos ressaltos.

As cabeceiras da ribeira D’Além são no planalto central da ilha, nas encostas de picos como o Pico da 
Sé, Testa da Igreja e Pico dos Sete Pés, tendo uma bacia hidrográfica significativa em termos da dimen-
são da ilha. Estão equipados dois percursos de canyoning a montante, designados por D’Além superior 
esquerdo, nos limites do planalto, um percurso intermédio e um na parte inferior, o D’Além inferior. Os 
dois percursos superiores confluem após o troço de montante de cerca de um terço da distância total 
dos percursos. Apesar de aproximadamente paralelos, estes dois percursos têm características bastante 
diferentes. O percurso inferior inicia-se na ponte da estrada que atravessa a ribeira e termina na barra-
gem, sendo um canyoning curto e simples mas bastante bonito e aquático. 

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A partir da estrada ER 2-2, no sentido Santa Cruz das Flores para a Fajã Grande, virar no entroncamento 
com a placa “Zona Central – Morro Alto, rede Natura”, ao km 4,1. Seguir por esta estrada em direção 
ao Chão das Cruzinhas, de carro até onde for transitável, depois a pé. Entrada junto à ponte sobre o 
primeiro afluente que cruza o estradão a uma altitude aproximada de 630 m. É recomendável gerir o 
transporte pois a saída efetua-se do lado da Fazenda de Santa Cruz. 

DESCIDA

Este percurso inicia-se com a transposição de um desnível significativo, com quatro rapéis, um dos quais 
um fracionamento da maior vertical com cerca de 60 metros. Depois existe um troço essencialmente a 
caminhar, até que se passa um caminho que atravessa a ribeira e novo rapel, aparecendo a confluência 
do percurso superior esquerdo. Para jusante, para além de ressaltos apenas existe um pequeno rapel.

D’ALÉM SUPERIOR 

SAÍDA E REGRESSO

Dever-se-á sair do percurso na cota 280 m, por caminho na margem direita, que depois continua para 
estradão onde chegam carros. Há opção de regresso sem apoio de transfer, seguindo o caminho para 
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o sentido oposto que sobe ao longo da ribeira pela margem direita entre o bosque de criptoméria 
e depois de atravessar o principal afluente da ribeira D’Além sobe a encosta entre as árvores até ao 
estradão que dá acesso ao início do canyoning (1h00, 340 metros de desnível). Chegando ào estradão 
virar à direita até ao início da ribeira (5 a 10 minutos)

CROQUI DA RIBEIRA D’ALÉM SUPERIOR 
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3,2 V4 5h 2,8 km 350 m 9 50 m 125 m

630 m  280 m 0h05 0h15 0655670
4369032

0657115
4368845 Ok -

DESCRIÇÃO GERAL

Este percurso consiste essencialmente numa rampa contínua ao longo da qual se vão fazendo rapeis 
consecutivos, na maioria com recurso a árvores. Esta rampa muito colorida pela rocha e pela vegetação 
permite na parte superior apreciar a vasta paisagem do vale da ribeira D’Além.

D’ALÉM SUPERIOR ESQUERDA

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A partir da estrada ER 2-2, no sentido Santa Cruz das Flores para a Fajã Grande, virar no entroncamento 
com a placa “Zona Central – Morro Alto, rede Natura”, ao km 4,1. Seguir por esta estrada em direção 
ao Chão das Cruzinhas. Entrada no segundo afluente que cruza o estradão ainda com ponte a uma 
altitude de cerca de 630 m, logo após a entrada para a ribeira D’Além superior.

DESCIDA

Este percurso consiste essencialmente numa rampa contínua ao longo da qual se vão fazendo rapeis 
consecutivos, essencialmente com recurso a árvores até confluir com o percurso descrito anteriormente.

SAÍDA E REGRESSO

Dever-se-á sair do percurso na cota 280 m, por caminho paralelo à ribeira, na margem direita, que 
depois continua para o estradão onde chegam carros, ou sem apoio de transfer seguir a informação 
descrita para a saída do percurso D’ Além superior.
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3,3 v4 2h00 1,0 km 145 m 3 45 m 45 m

505 m 360 m 0h30 1h30 0655415
4370070

0656010
4370520 Ok Transfer

PICO DA SÉ

DESCRIÇÃO GERAL E DESCIDA

A ribeira do Pico da Sé é um afluente na margem direita da Badanela superior. Este percurso encontra-
se numa zona remota da ilha e de difícil acesso. O percurso inicialmente é num vale largo, que encaixa 
progressivamente, por vezes com pequenas gargantas e algumas piscinas. Este percurso termina 
numa cascata de 45 m para a ribeira da Badanela, sendo necessário percorrer um troço desta.

ACESSO E SAÍDA

A partir da estrada ER 2-2, no 
sentido Santa Cruz das Flores 
para a Fajã Grande, virar no 
entroncamento com a placa 
“Zona Central – Morro Alto, 
rede Natura”, ao km 4,1. Seguir 
por esta estrada em direção 
ao Chão das Cruzinhas, de 
carro até onde for transitável, 
depois a pé (passando entradas 
dos percursos D’Além Sup. e 
Sup. Esq.), prosseguindo pelo 
trilho, desviando depois para 
noroeste em direção à ribeira. 
É necessário gerir os carros pois 
a saída efetua-se do lado da 
Fazenda de Santa Cruz.

A saída é a mesma indicada 
para o percurso da Badanela 
superior, sendo possível também 
prosseguir e descer o percurso 
seguinte da Badanela.

CROQUI DA RIBEIRA DO PICO DA SÉ
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4,2 v5/a4 5h 2,5 km 335 m 16 50 m 75 m

720 m 385 m 0h02 1h30 0654206
4379618

0656964
4370522

Semi-
equipado Transfer

BADANELA

DESCRIÇÃO GERAL

Este percurso superior inicia-se ainda no planalto central, tendo um troço com grande desnível após 
o qual encaixa numa garganta que depois abre para o vale. A vista é imponente e a riqueza da 
vegetação endémica dá às margens da ribeira uma palete de cores e formas que tornam esta ribeira 
num percurso de beleza única.

A ribeira da Badanela tem um percurso de canyoning de grande extensão e uma bacia hidrográfica 
de dimensão considerável para a ilha das Flores, tendo um longo troço de cabeceira ainda no planalto 
central da ilha, drenando as encostas de picos como o Morro Alto, Pico dos Sete Pés, Testa da Igreja e 
Pico da Sé, descendo depois para um longo vale em direção à Fazenda de Santa Cruz e desaguando 
no mar após o Pisão. Já perto da Fazenda encontra-se uma barragem a partir da qual é desviada 
água para produção de energia elétrica na central localizada no Pisão. Os percursos de canyoning 
explorados e equipados na Badanela correspondem a três troços sequenciais na ribeira ao longo do seu 
desenvolvimento. Em virtude da sua dimensão, nesta ribeira já existe uma dificuldade aquática apreciável, 
que poderá ser maior em períodos com ocorrência de precipitação. A acessibilidade à ribeira é também 
difícil em boa parte da sua extensão, em alguns troços muito encaixada em gargantas de rocha.

BADANELA SUPERIOR 

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Para aceder ao percurso superior da ribeira, seguir pela estrada ER 2-2, no sentido de Santa Cruz para 
a Fajã Grande, e virar à direita no cruzamento ao km 7,4 para a estrada da serra que segue para as 
lagoas do planalto central (Caldeiras Seca, Branca e Comprida). Seguir pela estrada e cerca de cinco 
quilómetros depois encontrar a ponte que atravessa a ribeira da Badanela. Necessário fazer a logística 
do transporte de carro pois a saída é noutro local afastado.

DESCIDA

Para entrar na Badanela, descer para a ribeira pela caleira de drenagem na margem esquerda a 
montante da ponte. Na primeira parte há um troço de cerca de 400 m com pouco declive, sendo as 
pedras escorregadias. Chegando ao limite do planalto inicia-se a descida da verticalidade principal 
desta ribeira, numa sequência de sete rapeis, sendo os dois últimos numa mesma vertical de 75 metros 
que está fracionada. Entra-se de seguida numa zona encaixada que alarga alguns metros depois para 

CROQUI DA RIBEIRA DO PICO DA SÉ
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um bonito vale. Depois de mais três rapeis, o último dos quais suspenso, caminhando uns minutos 
entra-se novamente numa zona mais encaixada que não está totalmente equipada, sendo possível 
fazer alguns rapeis em árvores e rodear alguns dos destrepes não equipados especialmente com 
maior caudal. Após o vale se tornar de novo mais aberto encontra-se um afluente à direita (Ribeira 
da Testa da Igreja). Seguidamente encontram-se dois rapeis equipados, e pouco à frente a afluência 
na margem direita do canyoning que desce da encosta norte do Pico da Sé, podendo observar-se a 
última cascata desse percurso, com 45 m. Apanha-se novamente uma zona encaixada e quando o 
vale volta a abrir termina este percurso, aproximadamente à cota 385 m, saindo-se por trilho muito 
fechado na margem direita.

SAÍDA E REGRESSO

Embora seja possível prosseguir para o percurso seguinte, esta saída do percurso superior inicia-
se numa zona em que o trilho antigo já não se encontra visível mas que segue acima da ribeira, 
atravessando a encosta, até se apanhar o trilho mais limpo de vegetação que segue até à estrada que 
sobe a ribeira D’Além. Daqui segue-se por estrada asfaltada até à Fazenda de Santa Cruz. O carro 
chega até à saída do trilho.

4,0 v4/a5 3h 1,3 km 135 m 7 20 m 20 m

385 m 265 m 1h30 1h00 0656964
4370522

0656965
4370347

Semi-
equipado

Rapeis 
delicados

DESCRIÇÃO GERAL

O percurso intermédio da ribeira da Badanela caracteriza-se por ser muito encaixado, sem escapatórias 
evidentes, bastante aquático e com movimentos de água perigosos se o caudal for significativo, o que 
é frequente. Não é um percurso recomendado quando o caudal é elevado. Deve-se levar equipamento 
para reequipar algum rapel pois os caudais de cheia podem danificar ou arrancar o equipamento, 
devendo-se considerar sempre que este percurso está semi-equipado. A rocha é branda sendo 
necessário utilizar pitões para equipar alguns dos rapeis.

BADANELA MÉDIA 

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Não se fazendo o percurso superior, pode-se entrar neste percurso percorrendo o trilho de saída do 
percurso superior em sentido inverso. Seguindo pela estrada ER 1-2 (sentido Santa Cruz para Ponta 
Delgada), virar para a Fazenda de Santa Cruz, optando pela estrada da esquerda na bifurcação com o 
acesso para a barragem. Pode-se estacionar o carro junto a esta bifurcação e caminhar pela esquerda 
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até ao final da estrada asfaltada, apanhando a estrada de cimento que sobe à direita e atravessa a 
ribeira D’Além. Continuar até ao fim da estrada (pode-se ir de carro até este local). Apanhar o trilho 
na continuação da estrada, optando pela direita nas bifurcações, exceto nos três caminhos onde se 
segue pelo do meio. Quando o trilho estreita seguir aproximando-se gradualmente da margem direita 
da ribeira da Badanela. Desviando do trilho em direção à ribeira pode-se fazer rapel em árvore na 
margem direita para dentro da garganta em vários locais.

DESCIDA

Na sequência do percurso superior, encontram-se alguns ressaltos e pequenos rapeis não equipados, 
sendo possível um ou outro salto, para piscinas cuja profundidade deve ser verificada previamente. 
Encontrando uma vertical maior, de 25 m, encontra-se uma estaca e um pitão na margem esquerda 
a partir dos quais se faz a aproximação à vertical, numa manobra que pode ser delicada para caudais 
maiores. Na parede da margem esquerda encontra-se um perno a partir do qual se pode fazer o rapel 
com boa recuperação da corda. Até ao rapel seguinte encontram-se alguns blocos cujas descidas 
podem ser delicadas e não estão equipados. O rapel está apenas equipado com um pitão na margem 
esquerda que permite montar, com pitões adicionais, um corrimão para aceder à estaca que se 
encontra mais à frente, numa passagem delicada, e que permite efetuar o rapel já fora da cascata. O 
rapel pela cascata é bastante aquático e com movimentos de água complicados na base. Deve sempre 
verificar-se o bom estado destas ancoragens em particular. Após um troço encaixado com alguns 
destrepes encontra-se o rapel seguinte, que é frequentemente necessário equipar e que é também 
delicado pelo encaixe do caudal e igualmente aquático. Pouco à frente encontra-se um afluente em 
cascata na margem esquerda. A saída deste troço é possível quando o vale abre, por um trilho antigo 
que atravessa a ribeira.

SAÍDA E REGRESSO

A saída e regresso do troço intermédio da Badanela são feitos seguindo o trilho até à estrada de 
cimento que referida acima na descrição da aproximação a este percurso. No final da estrada de 
cimento vira-se à esquerda para a estrada asfaltada que depois continua até à Fazenda de Santa Cruz 
ao longo da ribeira D’Além.

3,5 v3/a5 4h 2,0 km 130 m 3 20 m 20 m

265 m 120 m 1h00 0h10 0656965
4370347

0658148
4369612

Semi-
equipado -

BADANELA INFERIOR
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DESCRIÇÃO GERAL

Este percurso é relativamente simples de percorrer, embora exija bastante caminhada e seja muito 
aquático. Termina na albufeira da ribeira da Badanela.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Não se fazendo os percursos de montante da Badanela, pode-se entrar neste percurso percorrendo 
o trilho de saída do percurso médio em sentido inverso. Seguindo pela estrada ER 1-2 (sentido Santa 
Cruz para Ponta Delgada), virando para a Fazenda de Santa Cruz, opta-se pela estrada da esquerda 
na bifurcação com o acesso para a barragem. Pode estacionar o carro junto a esta bifurcação e 
caminhar pela esquerda até ao final da estrada asfaltada, apanhando a estrada de cimento que sobe 
à direita e atravessa a ribeira D’Além. Continuar até ao fim da estrada (pode-se ir de carro até este 
local). Apanhar o trilho na continuação da estrada, optando pela direita nas bifurcações, aproximando-
se gradualmente da margem direita da ribeira da Badanela, entrando na ribeira quando o trilho a 
atravessa. Em caso de dificuldade em seguir o trilho pode-se fazer rapel em árvore na margem direita 
para dentro da garganta em vários locais.

DESCIDA

Neste percurso caminha-se bastante e trata-se de um canyoning bastante aquático, mas apenas tem 
três rapeis, os dois últimos já no final na chegada à albufeira, todos na margem esquerda, realizando-
se o primeiro e o terceiro com dois pernos cada e o do meio em árvore.

SAÍDA E REGRESSO

A saída deve ser feita antes da ribeira afluir à albufeira, saindo pela encosta e pelos prados da 
margem esquerda da ribeira, apanhando depois o trilho que desce até à barragem. Poder-se-á então 
caminhar pela estrada até à bifurcação onde se poderá ter estacionado um carro. É possível ir de 
carro até à barragem.

 
Início da ribeira



79

 
Fracionamento no percurso superior 

 
Rapel quase no fim do percurso superior
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3,5 v2/a2 1h30 1,0 km 65 m 3 22 m 22 m

75 m 10 m 0h05 0h20 0659175
4370330

0659855
4370570 Ok -

FAZENDA

DESCRIÇÃO GERAL

Este percurso, relativamente curto e com uma logística fácil, é interessante e bastante lúdico, 
adequado para iniciação ao canyoning. Ao longo do percurso, de salientar a rocha basáltica, com as 
suas disjunções colunares, desgastadas pela água ao longo do leito da ribeira, e uma sequência de 
lagoas profundas que permitem dar saltos (confirmar condições previamente).

A ribeira da Fazenda corresponde ao último troço de jusante das ribeiras da Badanela e D’Além, 
imediatamente a jusante da barragem até ao mar, logo após a central hidroelétrica no Pisão.

Esta ribeira tem dois percursos distintos. O primeiro, Fazenda superior, é uma caminhada aquática sem 
rapeis, bastante escorregadia, que se inicia imediatamente a jusante da barragem e vai até à ponte da 
estrada ER 1-2; e o segundo, Fazenda inferior, que segue desta ponte até ao mar.

Dada a grande área da bacia hidrográfica e a existência de uma barragem a montante, é necessário 
verificar sempre o regime de caudais e a possível ocorrência de precipitação a montante que poderá 
originar cheias repentinas.

FAZENDA INFERIOR

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguir pela estrada  ER 1-2 no sentido Santa Cruz das Flores para Ponta Delgada, passar a Fazenda de 
Santa Cruz e deixar o carro no entroncamento com a estrada para a Central Hidroelétrica, ao Km 3. 
Voltar a pé até à ponte que atravessa a ribeira e entrar no canyoning.

DESCIDA

A entrada na ribeira faz-se pela margem direita a montante da ponte. Depois de uma parte inicial a 
caminhar pela ribeira chega-se ao primeiro rapel onde se inicia uma sequência de lagoas em grandes 
marmitas. Neste troço existe mais um rapel e chega-se ao último rapel, na lateral direita da cascata, 
sendo possível saltar para a grande lagoa no final. Segue-se uma caminhada fácil até ao mar.
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SAÍDA E REGRESSO

A saída é realizada antes de se chegar ao mar, subindo umas escadas junto à Central Hidroelétrica. 
Poder-se-á optar por subir a pé até ao cruzamento onde se deixou o carro mas é possível ir de carro 
até à central.

CROQUI DA RIBEIRA DA FAZENDA INFERIOR
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COSTA SUDESTE – STA CRUZ ÀS LAJES

Este setor tem sete percursos de canyoning explorados e equipados, apresentando-se aqui de forma mais 
detalhada os que têm maior interesse (Algares, Meio, Cabo e Silva). 
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4,4 v5 5h00 1,2 km 330 m 10 40 m 87 m

500 m 170 m 0h10 0h05 0657000
4367720

0657930
4367130 Ok Transfer

ALGARES

DESCRIÇÃO GERAL

Este percurso pauta-se por ter grandes verticais sendo a maior, de 85 metros, fracionada em três rapeis. 
É também interessante em termos geológicos pelo impressionante conjunto de colunas basálticas por 
onde se faz um bonito rapel suspenso. Trata-se de um canyoning bastante lúdico permitindo alguns 
saltos para lagoas mais profundas. Este percurso é recomendado apenas para praticantes experientes. 

A ribeira dos Algares é um dos três principais afluentes da ribeira da Cruz que nascem no planalto 
central da ilha das Flores. Na primeira parte do percurso desfruta-se de uma ampla e bonita paisagem 
para jusante do vale da ribeira da Cruz.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguindo pela estrada ER 2-2 (sentido Santa Cruz das Flores - Fajã Grande), ao Km 4,3, deixar o 
carro e caminhar cerca de 150 m pela estrada de terra à esquerda. Cortar à direita para acesso à 
ribeira. O primeiro rapel é evitável. Necessária organização logística de carros pois a saída é longe 
da entrada na ribeira.

DESCIDA

Após a entrada na ribeira pela margem esquerda, encontram-se dois pequenos rapeis. Seguidamente, 
chega-se à grande vertical, com 85 metros, equipada com dois fracionamentos e portanto feita 
com três rapeis. Na progressão para jusante tem-se uma sequência de rapeis, destacando-se um 
suspenso de 40 metros, num bonito anfiteatro com as paredes feitas com colunas basálticas. Ao 
longo do percurso encontram-se várias piscinas profundas que permitem saltar, acrescentando uma 
componente lúdica a esta bonita ribeira.

SAÍDA E REGRESSO

O percurso completo tem saída na ponte que atravessa a ribeira com uma estrada de terra, seguindo-
se esta estrada para a margem esquerda da ribeira até local próximo onde chega um carro. Em 
alternativa, é possível sair cerca de 400 metros antes, para apanhar uma estrada de terra na margem 
esquerda da ribeira, caminhando por esta estrada até ao entroncamento com a estrada que vem da 
ponte que atravessa a ribeira dos Algares. Continuando pela estrada de terra chega-se ao Km 4,5 da 
estrada ER 1-2 Santa Cruz das Flores – Lajes das Flores.
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CROQUI DA RIBEIRA DOS ALGARES
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3,9 v4 4h00 1,5 km 324 m 10 50 m 70 m

504 m 180 m 0h45 0h10 0657020
4367180

0657740
4366915 Ok Transfer

MEIO

DESCRIÇÃO GERAL

Este percurso tem um encadeamento interessante de 8 rapeis na primeira parte, existindo depois um 
troço de caminhada pela ribeira até se chegar à última vertical. Também este percurso é recomendado 
apenas para praticantes experientes.

A ribeira do Meio é a ribeira intermédia dos três principais afluentes da ribeira da Cruz, que nascem no 
planalto central da ilha das Flores. Na primeira parte do percurso desfruta-se de uma ampla e bonita 
paisagem para jusante do vale da ribeira da Cruz.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguindo pela estrada ER 2-2 (sentido Santa Cruz das Flores - Fajã Grande), ao Km 4,3, deixar o 
carro e caminhar cerca de 150 m pela estrada de terra à esquerda. Cortar à direita para atravessar a 
ribeira dos Algares pelo pequeno açude para desvio da água para um canal e atravessar os prados 
ao longo da escarpa em direção a sudeste. Atravessar uma pequena ribeira e subir ligeiramente 
descendo depois para o canto esquerdo do prado na sua parte mais baixa. Passar a vedação e entrar 
na ribeira na mata de criptomérias. É necessário a organização logística de carros pois a saída é longe 
da entrada da ribeira.

DESCIDA

Após a entrada na ribeira pela margem esquerda, tem-se um troço com três rapeis pequenos após os 
quais se chega a uma grande vertical, com 70 metros, fracionada em dois rapeis. Para jusante, existem 
quatro rapeis até à confluência com a ribeira do Cabo, terminando o percurso pouco depois de um 
rapel de 50 metros no troço comum às duas ribeiras. 

SAÍDA E REGRESSO

Sair da ribeira quando esta alarga e após um afluente à direita, junto a um cabo de aço que a atravessa 
(aproximadamente aos 200 metros de altitude), para apanhar um caminho à esquerda que atravessa 
por uma ponte a ribeira dos Algares e desde depois por estradão para a estrada regional. Caso se 
pretenda continuar pela ribeira são 900 metros até à ponte da estrada principal (km 4,5 ER 1-2). 
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CROQUI DA RIBEIRA DO MEIO
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4,4 v4 4h00 1,6 km 325 m 8 50 m 50 m

505 m 180 m 0h10 0h10 0656840
4366620

0657740
4366915 Ok Transfer

CABO

DESCRIÇÃO GERAL

Este percurso, de grande beleza, tem um primeiro troço com pequenos rapeis e ressaltos, alcançando-
se as maiores verticais de onde se tem um excelente ponto de vista sobre a paisagem. À semelhança 
dos anteriores, também este percurso é recomendado apenas para praticantes experientes. 

A ribeira do Cabo é a ribeira mais a sul dos três principais afluentes da ribeira da Cruz, que nascem no 
planalto central da ilha das Flores. Na primeira parte do percurso desfruta-se de uma ampla e bonita 
paisagem para jusante do vale da ribeira da Cruz.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguindo pela estrada ER 2-2 (sentido Santa Cruz das Flores - Fajã Grande) virar na estrada à esquerda 
a seguir ao Cruzeiro Padre Alfredo em direção à Caldeira da Lomba. No cruzamento seguinte, seguir 
pela estrada em direção à Caveira (estrada de terra), e entrar nos campos, a cota aproximada de 
565 metros, depois das árvores, atravessando em direção à ribeira. Apanhar o caminho no meio das 
criptomérias para atravessar valas e chegar à ribeira (não descer muito).

DESCIDA

Após a entrada na ribeira pela margem direita, tem-se um troço com dois rapeis pequenos e mais 
alguns ressaltos para se chegar a uma grande vertical, com patamares que permitem fazer rapeis 
consecutivos. Para jusante, existem dois pequenos rapeis e alguns pequenos ressaltos até à confluência 
com a ribeira do Meio, terminando o percurso com um rapel de 50 metros no troço comum às duas 
ribeiras.

SAÍDA E REGRESSO

Mesma saída da Ribeira do Meio.



POR CAMINHOS DE ÁGUA… NOS AÇORES | GUIA DE CANYONING

88

CANYONING NAS FLORES

CROQUI DA RIBEIRA DO CABO



89

4,0 v3 4h00 2,2 km 335 m 11 40 m 40 m

335 m 0 m 0h05 1h30 0658000
4365700

0659520
4365550 Ok -

SILVA

DESCRIÇÃO GERAL

A maioria dos rapeis deste percurso são de pequena 
altura, tendo a ribeira alguns troços encaixados 
que alternam com zonas de vale um pouco mais 
abertas, num bonito jogo de luz e sombra. 

A ribeira da Silva é uma bonita ribeira com o percurso de canyoning na sua metade para jusante da 
estrada ER 1-2 até ao mar. 

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguindo pela estrada ER 1-2 (sentido Santa Cruz - 
Lajes), passando a Caveira, ao Km 8,4, estacionar o 
carro junto à ponte sobre a ribeira. Entrar na ribeira 
pela margem direita a montante da ponte. 

DESCIDA

Após a entrada na ribeira caminha-se cerca de 10 
minutos até ao primeiro rapel. Prossegue-se numa 
descida, com alguns ressaltos em que a progressão 
é feita sem recurso a rapel. Existem algumas 
possibilidades de dar saltos. Depois do último rapel 
entra-se numa secção com pouco declive, que se 
estende até ao mar.

SAÍDA E REGRESSO

Subir por caminho na encosta na margem 
esquerda da ribeira, a partir da foz da ribeira, bem 
visível na encosta. O caminho sobe em ziguezague 
até à Caveira e chega à estrada principal pela rua 
José Pereira Borges, sempre com a ribeira pela 
esquerda, após cerca de 30 minutos. Segue-se 
depois em direção à estrada regional, percorrendo 
a distância até ao carro.
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COSTA SUDOESTE
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Este é o setor da ilha com menor número de percursos equipados, quer porque a encosta sul é a 
mais seca, quer porque alguns da costa SW que foram explorados não apresentam muito interesse. 
Contudo, tanto o percurso ribeira da Rocha Alta como o da ribeira do Mosteiro são muito interessantes, 
embora tenham uma logística difícil.
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4,1 v6 5h00 0,7 km 300 m 9 52 m 173 m

320 m 20 m 0h25 1h00 0653000 
4360150

0652945 
4359810 Ok Transfer

ROCHA ALTA

DESCRIÇÃO GERAL

Esta ribeira está localizada num local de grande beleza, descendo a encosta escarpada no lado este da 
ilha e terminando na fajã detrítica da Ponta da Rocha Alta. Tanto no percurso de acesso como durante 
a descida, a vista é de uma beleza ímpar, num local de grande isolamento. É necessário fazer logística 
de transporte.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguindo pela estrada ER 1-2, virar para o Portal da Fajã pela estrada, aproximadamente ao Km 
23,5, virando logo à esquerda, pela estrada recentemente asfaltada, que sobe de forma íngreme 
para a Rocha Alta, em direção aos Frades. Cerca de 2 km depois, ao chegar ao troço na zona no 
Outeiro da Madeira Seca, olhando para o lado do mar, têm-se o vale da ribeira bem definido. Parar o 
carro aproximadamente à cota 590 metros e descer pela crista da margem esquerda, primeiro pelos 
prados e depois por um trilho pouco visível, entre arbustos até às criptomérias. Atravessar a mata de 
criptomérias até alcançar parte com rocha e, à cota 300 m, fazer rapel numa criptoméria na margem 
esquerda para a ribeira, cerca de 30 m abaixo. 

DESCIDA

O primeiro troço da descida decorre ao longo da ribeira encaixada no vale, com vários ressaltos 
e alguns rapeis. Próximo da cota 200 m, o vale abre, antevendo-se a falésia e iniciando-se uma 
sequência de rapeis com maior altura. No início da vertical final, tem-se uma reunião suspensa que 
por isso não comporta mais de 2 a 3 pessoas. Os dois últimos rapeis, na margem direita, estão 
equipados ligeiramente fora da ribeira para evitar estar no alinhamento da descida em rapel. O rapel 
final é para o calhau.

SAÍDA E REGRESSO

Percorrer toda a fajã da Ponta da Rocha Alta em direção ao Lajedo, subindo o trilho até zona do 
Castelo que depois passa a estar cimentado, e continuar até à estrada onde chega um carro, sendo 
necessário apoio de transfer.
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4,3 v5 5h00 1,1 km 245 m 10 40 m 75 m

245 m 0 m 0h05 0h15 0650430 
4364200

0649895 
4364295 Ok Barco

MOSTEIRO

DESCRIÇÃO GERAL

A ribeira do Mosteiro desenvolve-se num bonito vale 
que termina numa grande vertical sobre o mar. O acesso 
é fácil mas a saída só se afigura possível por mar com 
barco, pelo que é necessário assegurar previamente a 
logística de carro e de barco.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguindo de carro até ao Mosteiro, vindo da Fajã Grande, 
virar na estrada de betão à direita. Seguir pelo percurso 
pedestre PR2FLO no sentido da Fajã Grande até à ponte 
sobre a ribeira, abaixo da qual se entra no canyoning.

DESCIDA

Esta ribeira tem vários rapeis com altura significativa 
sendo possível dar alguns saltos, apenas depois da 
necessária verificação prévia da profundidade das lagoas 
e da ausência de obstáculos. O percurso tem duas 
escapatórias acessíveis embora depois do rapel R7 a 
única possibilidade seja sair pelo mar.

SAÍDA E REGRESSO

A saída é realizada pelo mar com apoio de uma 
embarcação que faça a ligação até ao porto da Fajã 
Grande, de onde se poderá sair de carro. Esta saída de 
barco só será possível com o mar calmo nesta costa.
Uma saída alternativa, pouco recomendada, consiste 
em nadar para a direita, passando o primeiro exporão 
rochoso e, a meio da praia de calhau, subir por terreno 
muito instável com apoio de uma corda (não é seguro 
que esteja instalada) que dá acesso a um trilho que 
permite subir até à estrada asfaltada junto à Caldeira.
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COSTA NOROESTE
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A maioria das ribeiras deste sector drena para a grande depressão onde se localizam as povoações da 
Fajãzinha e da Fajã Grande. A norte desta depressão existem os percursos das ribeiras do Monte Gordo 
e do Mouco, na costa, e dos Moinhos, na serra.
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Vista para a Fajãzinha e Fajã Grande

 
Vista para a Ponta da Fajã e Fajã Grande
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4,0 v6 4h00 0,9 m 270 m 5 80 m 105 m

490 m 220 m 0h05 0h15 0652055 
4366505

0651490 
4366380

Semi-
equipado Transfer

GRANDE

DESCRIÇÃO GERAL

A ribeira Grande, com a maior bacia hidrográfica da ilha das Flores, 
gera caudais muito elevados quando ocorrem precipitações mais 
intensas, resultando periodicamente em danos avultados para as 
populações devido aos caudais de cheia.

Este percurso de canyoning, que se inicia no limite do planalto, 
desce pela impressionante garganta desta ribeira, por onde 
passam regularmente grandes caudais. Até à data apenas 
foi descida uma vez, em 2005, sendo possível que parte do 
equipamento colocado na abertura já não se encontre no local. É 
necessário efetuar a logística do transporte.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Esta ribeira cruza a estrada ER 2-2 (Sta Cruz – Fajãzinha) ao 
Km 9,3. Iniciar o percurso junto à ponte que atravessa a ribeira 
Grande, seguindo pela margem esquerda da ribeira até alcançar 
a cota 490 m, local onde se deve iniciar o percurso de canyoning.

DESCIDA

Este percurso de canyoning, não sendo muito extenso, apresenta uma verticalidade elevada, 
acentuada pela grandeza do local. A grande vertical de 105 metros, que foi fracionada embora com 
um segundo tramo de 80 metros, é dos poucos percursos nas Flores que obriga à utilização de cordas 
de comprimento superiores a 50 metros. A descida deste canyoning obriga também a levar material 
para equipamento. Existe uma grande exposição a cheias repentinas neste percurso pelo facto da sua 
bacia hidrográfica ser muito extensa.

SAÍDA E REGRESSO

Na parte final é necessário fazer vários destrepes e progredir pelo leito, ultrapassando uma sucessão 
de caos de blocos, até aproximadamente aos 220 metros de altitude, saindo à esquerda para seguir 
por um estradão que leva à estrada para a Fajã Grande. 
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4,4 v6/a4 4h00 0,7 km 240 m 9 45 m 120 m

500 m 260 m 0h10 0h30 0651890 
4367030

0651582 
4366675 Ok Transfer

FERREIRO

DESCRIÇÃO GERAL

Ribeira curta mas bastante vertical, numa zona relativamente instável, mas com um enquadramento 
paisagístico de grande beleza e que termina numa grande lagoa. O caudal é muito variável. Em 
períodos secos pode mesmo deixar de ter escoamento, mas pode também ter um forte caudal após 
ocorrência de precipitação intensa. Esta foi a primeira ribeira a ter um percurso de canyoning equipado 
na ilha das Flores.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Na estrada ER 2-2 (Santa Cruz das Flores - Fajãzinha), virar à direita ao Km 9,3, seguindo pela estrada 
de terra batida por cerca de 300 m. Atravessar a pé o prado em direção a oeste (5 min) até chegar à 
ribeira, perto do início de uma grande vertical.

DESCIDA

Este canyoning começa com um ressalto de 2 metros 
seguido de um rapel de 45 metros para uma lagoa. 
Seguem-se dois ressaltos, com 20 m e 10 m, que podem 
ser realizados individualmente ou num rapel de 40 m. Após 
um rapel de 15 m segue-se um troço com muitos blocos 
no leito, até se chegar à maior vertical que se encontra 
fracionada e dá para uma lagoa. 

O troço restante do percurso não apresenta grande 
dificuldade.

SAÍDA E REGRESSO

Atravessar a Lagoa dos Patas pela secção mais estreita 
até ao outro extremo e depois seguir pelo trilho (15 min) 
até à estrada para a Fajã Grande. Levar boia insuflável, 
ou ter mochila com boa flutuabilidade, pois a lagoa pode 
ter bastante vegetação aquática. É necessário assegurar a 
logística dos carros ou fazer 6,3 km por estrada para ir até 
ao carro no ponto inicial.
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CROQUI DA RIBEIRA DO FERREIRO
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3,0 V4 2h00 2,2 km 150 m 5 20 m 20 m

520 m 370 m 0h15 0h10 0651310 
4368620

0650725 
4368820 Ok -

CASAS

A ribeira das Casas é uma das ribeiras mais emblemáticas das Flores devido à última cascata, com 
mais de 100 metros, que cai para o Poço do Bacalhau, na Fajã Grande. É a primeira de uma sucessão 
de cascatas na encosta oeste da ilha, para norte desta fajã. Embora sendo possível fazer a ribeira na 
sua totalidade, como foi feito na sua exploração, o percurso mais interessante e descido é o inferior. O 
percurso superior desta ribeira encontra-se semi-equipado.

CASAS SUPERIOR 

4,5 v6 5h00 1,7 km 340 m 14 60 m 115 m

370 m 30 m 1h15 0h10 0650725 
4368820

0650725 
4368820 Ok -

CASAS INFERIOR

DESCRIÇÃO GERAL

Este percurso tem uma localização privilegiada e apresenta uma vista de grande beleza para o oceano 
e a depressão da Fajã Grande. As acessibilidades são relativamente fáceis, podendo ser realizadas com 
apenas um carro, ou preferencialmente recorrendo a transfer.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A aproximação à ribeira, quer para entrar no percurso superior quer no inferior, faz-se a partir da estrada 
ER 2-2, virando-se para a estrada de terra batida que segue para norte, ao Km 9,3, subindo parte da 
encosta de carro até o PR3FLO - Poça do Bacalhau sair da estrada de terra e derivar para a esquerda. A 



POR CAMINHOS DE ÁGUA… NOS AÇORES | GUIA DE CANYONING

104

CANYONING NAS FLORES

102

partir deste ponto, para o início do percurso das Casas superior, caminhar cerca de 400 metros e cortar à 
direita, pelos prados, de forma a apanhar a ribeira à cota 520 metros, logo após um afluente. 

Para ir diretamente para o percurso das Casas inferior, continua-se o PR3FLO até este virar para a escarpa 
à esquerda na encosta SW, seguindo-se neste ponto para a direita, sentido norte, por um trilho que 
desce o vale até à ribeira, onde se entra aproximadamente à cota 370 m (cerca de 30 minutos). Nestas 
duas alternativas é preferível fazer a logística dos carros.

Em alternativa, para o percurso inferior da ribeira, para grupos em autonomia, o carro deverá ser 
estacionado na estrada que segue para a Ponta da Fajã, subindo-se depois a pé o PR3FLO - Poça do 
Bacalhau até ao topo da escarpa, onde se apanha à esquerda um trilho não sinalizado que depois vira 
para a direita e desce até à ribeira (cerca de 1H15).

DESCIDA

O percurso da ribeira das Casas inferior inicia-se com um pequeno ressalto para chegar a um rapel equipado 
na margem direita que permite descer para uma zona encaixada, com a ribeira a fazer uma curva à direita 
e uma cascata de 15 metros. Como a rocha é do tipo cerro, este rapel está equipado com pitons. Após uma 
pequena caminhada pelo leito seguem-se diversos ressaltos de 8 a 30 metros, até chegar à grande vertical 
fracionada em dois rapeis. É importante não descer para além do fracionamento, pois entra-se numa parte 
extraprumado. O fracionamento encontra-se à direita antes de entrar na zona mais vertical, numa pequena 
plataforma pouco confortável. A saída efetua-se normalmente pelo trilho na margem esquerda, sendo o 
último rapel opcional e não estando equipado (não incluído no croqui). Deve-se ter em atenção que a piscina 
do Poço do Bacalhau é frequentada por veraneantes quando está bom tempo.

SAÍDA E REGRESSO

Após a grande vertical, fazer o último rapel até à lagoa, ou sair pela esquerda em direção a uma casa 
até à estrada, onde deve estar o transfer, ou subir o trilho do PR3FLO até se chegar ao local onde se 
deixou o carro.
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CROQUI DA RIBEIRA DAS CASAS INFERIOR
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3,5 v3 2h00 1,8 km 175 m 10 30 m 30 m

685 m 510 m 0h05 0h30 0651400 
4369810

0650570 
4369780

Semi- 
equipado -

CÃO

A ribeira do Cão destaca-se na paisagem com a sua grande cascata final, num alinhamento quase 
reto desde o planalto superior para a fajã. Embora seja possível fazer a ribeira na sua totalidade, como 
foi feito na sua exploração, o percurso mais descido é o inferior. O percurso superior desta ribeira 
encontra-se semi-equipado. Em qualquer dos casos, será recomendável fazer a logística dos carros 
para evitar uma longa caminhada.

CÃO SUPERIOR 

4,5 v6 5h00 1,5 km 440 m 13 55 m 225 m

510 m 70 m 1h40 0h10 0650570 
4369780

0650180 
4369720 Ok -

CÃO INFERIOR

DESCRIÇÃO GERAL

O percurso inferior é basicamente atrativo pela sua parte final constituída por uma sequência de 
cascatas numa grande vertical, com amplas vistas para a fajã e o oceano. Apesar desta ser a maior 
vertical das Flores, não é muito difícil, pois as cascatas são em rampa, com boas plataformas e com 
um ressalto largo a meio. Contudo, em caso de caudais relativamente elevados, a dificuldade pode 
aumentar significativamente. Ter em particular atenção à recuperação de cordas, que podem ficar 
presas, pelo que é indispensável levar cordas extra.



107

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A aproximação à ribeira, para entrar no percurso superior, faz-se a partir da estrada ER 2-2, virando-se para 
a estrada para norte ao Km 9,3 e subindo a encosta de carro pela estrada de terra batida, nem sempre 
integralmente transitável, que liga a Ponta Delgada. Já na parte superior do planalto, seguindo em sentido 
norte, parar o carro na ponte de betão que atravessa a ribeira do Cão, à cota de 710 metros. Para entrar na 
ribeira, descer pelos prados pela margem direita até à cota aproximada de 685 metros. 

Na aproximação direta ao percurso inferior da ribeira, fazer a aproximação do percurso Casas inferior mas 
atravessando esta ribeira e continuando pelo trilho para norte, que poderá estar um pouco fechado devido 
à vegetação, até chegar à ribeira do Cão, onde se inicia o percurso de canyoning. 

Em alternativa, para evitar fazer a logística dos carros, pode-se ir de carro até à Ponta da Fajã, estacionando o 
veículo perto do início do trilho que sobe ao longo da ribeira José de Fraga até ao entroncamento, à cota de 
cerca de 400 m, virando à direita para sul e continuando pelo trilho até chegar ao local onde este atravessa 
a ribeira do Cão. Este trilho também poderá estar relativamente fechado pela vegetação.

DESCIDA

No percurso superior poderá ser necessário equipar algum rapel. 

O percurso inferior, devidamente equipado, desenrola-se sempre com a esplêndida paisagem da Fajã 
Grande ao fundo, numa primeira sequência de rapeis ao longo do vale da ribeira até ao extremo do 
planalto a partir de onde se desce a grande vertical com uma sequência de rapeis, existindo alguma 
opção dado que estão instaladas ancoragens a várias distâncias. 
Na base da grande vertical, pode-se continuar pela ribeira até perto da estrada.

SAÍDA E REGRESSO

Seguir percurso pela ribeira até à estrada da Ponta da Fajã, de onde se poderá seguir até ao local onde 
se encontra estacionado o carro.
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CROQUI DA RIBEIRA DO CÃO INFERIOR
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3,8 v4 6h00 1,0 km 350 m 9 40 m 60 m

560 m 310 m 0h20 0h30 0650875
4370410

0650440 
4370410 Ok -

JOSÉ DE FRAGA 

A ribeira de José de Fraga inicia-se no planalto, descendo numa bonita sequência de cascatas até às 
traseiras do casario da Ponta da Fajã, que atravessa para desaguar no mar. O troço de cabeceira da 
ribeira possui muita vegetação sendo o início dos percursos de canyoning aproximadamente aos 560 
metros de altitude. Esta ribeira tem dois percursos de canyoning, o superior e o inferior. Em grande 
parte dos percursos possui-se uma ampla vista para as fajãs e para o mar. 

JOSÉ DE FRAGA SUPERIOR

DESCRIÇÃO GERAL

Este percurso superior da ribeira de José de Fraga é muito 
bonito e diversificado, permitindo fruir de amplas paisagens 
e igualmente de uma parte bastante encaixada.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

O percurso implica organização de logística de carros. 
Seguindo o mesmo acesso do percurso da ribeira do Cão 
superior, na estrada em sentido de Ponta Delgada depois de 
passar sobre a ribeira do Cão continuar de carro por mais 
cerca de um quilómetro, atravessando os dois afluentes da 
ribeira José de Fraga. Após passar estes afluentes, numa 
curva acentuada à esquerda, parar o carro (cota de 740 m). 
Descer os campos pela margem direita da ribeira até à cota 
de 560 metros, próximo da vertical, entrando na ribeira um 
pouco antes de um afluente à esquerda.

DESCIDA

Após a confluência de uma ribeira à esquerda há um destrepe que dá acesso a uma pequena garganta 
seguida de uma vertical de 40 metros fracionada aos 12 metros no centro da cascata. Depois a ribeira 
divide-se, seguir pelo braço direito até à grande vertical de  60 metros, fracionada aproximadamente 
aos 20 metros. Um pouco abaixo entra-se no meio de vegetação com maior porte, e encontra-se 
uma secção encaixada. Este percurso termina num trilho pedestre que atravessa a ribeira na direção 
aproximadamente norte-sul. Pode continuar-se pela ribeira pelo troço inferior e sair em diversas 
escapatórias.
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CROQUI DA RIBEIRA JOSÉ DE FRAGA SUPERIOR

SAÍDA E REGRESSO
Não pretendendo continuar para o percurso inferior da ribeira e fazer a descida integral, chegando 
ao trilho que atravessa a ribeira, pode-se sair e seguir o trilho pela margem esquerda, descendo até 
à Ponta da Fajã.
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4,0 v4 2h00 0,7 km 250 m 9 45 m 45 m

310 m 60 m 0h45 0h10 0650440
4370410

0650220 
4370290 Ok -

JOSÉ DE FRAGA INFERIOR

DESCRIÇÃO GERAL

Este bonito percurso desce a encosta até à 
Ponta da Fajã, numa sequência de cascatas com 
bastante verticalidade, no meio da vegetação, 
tendo quase sempre um trilho pedestre ao longo 
da sua margem esquerda.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Estacionar o carro na Ponta da Fajã e apanhar 
um trilho que sobe a escarpa e que atravessa a 
ribeira aos 138 m. Continuar o percurso, que se 
mantém na margem esquerda da ribeira até que 
volta a atravessá-la aos 310 m, onde se entra 
na ribeira.

DESCIDA

A partir do trilho a ribeira é bastante vertical, 
e com zonas encaixadas, com rapeis até 40 
metros. Existem várias possibilidades de sair da 
ribeira ao longo deste percurso para o trilho da 
margem esquerda.

SAÍDA E REGRESSO

Seguir pela ribeira até à estrada da Ponta da Fajã 
e ao local onde se encontra o carro.



POR CAMINHOS DE ÁGUA… NOS AÇORES | GUIA DE CANYONING

112

CANYONING NAS FLORES

CROQUI DA RIBEIRA JOSÉ DE FRAGA INFERIOR
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4,1 v5 3h00 0,9 308 5 70 95

310 2 1h00 0h20 0650150 
4372460

0649900 
4372525 Ok Barco

MONTE GORDO

DESCRIÇÃO GERAL

Esta ribeira é o percurso de canyoning mais ocidental da Europa. Tem uma sucessão de grandes 
verticais desde os 305 metros até ao calhau, sendo a saída apenas possível pelo mar com recurso a 
barco. Salvo após forte precipitação, contar com um caudal pouco significativo.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Iniciar na Ponta da Fajã (60 m) o trilho PR1FLO – Ponta Delgada 
– Fajã Grande e subir até ao topo da falésia (410 m), descendo 
de seguida para o primeiro vale aberto onde o trilho atravessa 
a ribeira. Outra possibilidade de acesso consiste em iniciar-se o 
mesmo percurso pedestre (PR1FLO) de Ponta Delgada, podendo 
ir de carro até à cota 255 m, seguindo o percurso para sudoeste, 
por cerca de 2,2 km, até chegar à ribeira de Monte Gordo.

DESCIDA

Este percurso de canyoning tem poucos rapeis mas a maioria 
são grandes verticais, sendo o menor de 25 m e o maior de 70 
m. As zonas intermédias são pouco inclinadas. Após o terceiro 
rapel, um trilho atravessa a ribeira, sendo que permite uma saída 
para a direita. Também é possível sair à direita após o R4 por uma 
escapatória. O último rapel é o mais interessante pois parte dele 
é suspenso e termina na praia de calhau.

SAÍDA E REGRESSO

Após o último rapel a única possibilidade de saída é pelo mar. 
Pode-se combinar com um operador marítimo-turístico da 
Fajã Grande para ir recolher as pessoas, contudo o barco não 
se pode aproximar da praia de calhau, sendo necessário nadar 
até ao barco. Ter em atenção ao estado do mar e a possíveis 
alterações do mesmo, antes de realizar o último rapel para 
avaliar as condições do mar. Poderá ser difícil sair do calhau com 
ondulação forte.



POR CAMINHOS DE ÁGUA… NOS AÇORES | GUIA DE CANYONING

114

CANYONING NAS FLORES

Outra possibilidade de saída é por um trilho à direita antes do último rapel, embora este trilho não seja 
muito evidente. Seguindo para norte por cerca de 100 m ao longo da encosta, chega-se a um esporão 
onde se encontra o trilho antigo que segue para a Quebrada Nova. Seguir o trilho para nordeste, passando 
a Quebrada Nova e a ribeira do Mouco, e prosseguindo sempre ao longo da costa, passando o ilhéu Maria 
Vaz e finalmente, a meio da baía, começando a subir o trilho pela encosta, encontrando-se no topo o 
percurso PR1FLO – Ponta Delgada – Fajã Grande. A partir daí, se o acesso tiver sido feito a partir deste lado, 
basta subir até ao local onde está estacionado o carro. Este regresso pode não ser praticável com ondulação 
forte e maré alta. É necessário transpor alguns obstáculos com passagens delicadas.

CROQUI DA RIBEIRA DO MONTE GORDO
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4,3 V6 4h 1,1 km 320 m 15 40 m 100 m

330 m 10 m 0h20 1h30 0651420
4373385

0651065
4373690 Ok Regresso 

difícil

MOUCO

DESCRIÇÃO GERAL

Esta ribeira é relativamente curta e muito vertical, tendo a primeira parte uma sucessão de rapeis, 
terminando num espetacular anfiteatro com uma vertical com 100 metros dividida em 3 rapeis e 
terminando num troço curto mas muito encaixado. Pela sua diversidade e paisagem envolvente é uma 
das descidas mais interessantes da ilha, mas contar com pouca água e um regresso longo e difícil, uma 
verdadeira aventura para praticantes experientes. 

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A partir de Ponta Delgada, deixar o carro na estrada de cimento a cerca de 1,5 Km depois do 
cruzamento que leva ao Farol de Albernaz e seguir a pé o trilho do PR1FLO – Ponta Delgada – Fajã 
Grande. Neste percurso pedestre, passar as duas primeiras ribeiras que este cruza e entrar na terceira, 
à cota de aproximadamente 330 m. 

DESCIDA

Início com sucessão de rapeis para transposição de pequenos 
e médios ressaltos, terminando com uma grande vertical 
num grande anfiteatro com cerca de 100 m. Nesta vertical, o 
primeiro fracionamento é numa reunião suspensa e o segundo 
fracionamento carece de se fazer um pequeno pendulo para o 
alcançar. No fundo deste anfiteatro, tem-se um pequeno troço 
bastante encaixado numa fenda, terminando junto ao mar. Este 
percurso só é recomendado para praticantes experientes e 
bom nível técnico em manobras de corda.

SAÍDA E REGRESSO

Sair pela direita, para nordeste, prosseguindo sempre ao longo 
da costa, passando o ilhéu Maria Vaz e, finalmente, a meio da 
baía começar a subir o trilho pela encosta, encontrando-se no 
topo o percurso PR1FLO – Ponta Delgada – Fajã Grande. A partir 
daí, basta subir até ao local onde está estacionado o carro. Este 
regresso pode não ser praticável com ondulação forte e maré alta. 
É necessário transpor alguns obstáculos com passagens delicadas.
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CROQUI DA RIBEIRA DO MOUCO
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3,0 v2 1h30 0,5 135 5 30 30

565 430 0h30 0h10 0652765 
4372345

0652735 
4372645 Ok -

MOINHOS

DESCRIÇÃO GERAL

O percurso da ribeira dos Moinhos é curto mas tem um enquadramento interessante. Pode ser 
bastante aquático em épocas com alguma precipitação.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguir de Ponta Delgada em direção ao Farol 
de Albernaz. No último cruzamento, já perto do 
farol, seguir pela esquerda, percorrendo cerca 
de 3 quilómetros até encontrar um caminho à 
esquerda que leva à Ladeira de Entre Ribeiras. 
Estacionar o carro e seguir a pé pelo estradão, 
virando novamente à esquerda de forma a 
apanhar um percurso que atravessa a ribeira. 
Poderá ser possível levar o carro até perto da 
ribeira. Depois de atravessar a ribeira subir pela 
margem direita da linha de água, continuando 
a subir pela crista e, à cota 570 m, cortar para a 
ribeira, onde se inicia o percurso da ribeira dos 
Moinhos.

DESCIDA

Nesta descida tem-se uma sequência continuada 
de rapeis entre 20 e 30 metros,  sempre com 
uma bonita paisagem para o Farol de Albernaz.

SAÍDA E REGRESSO

No final da ribeira, depois do último rapel, 
aproximadamente à cota 430 m, sair pela 
margem direita até onde o estradão atravessa 
a ribeira. Depois fazer o caminho inverso ao 
realizado para acesso até ao local onde se 
encontra estacionado o carro.
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CROQUI DA RIBEIRA DOS MOINHOS
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om 243,6 
km2 de su-
perfície e 

pouco mais de nove mil 
habitantes, São Jorge é 
uma ilha predominan-
temente rural com forte 
identidade paisagística. Pela 
proximidade geográfica com as 
ilhas do Pico e do Faial, São Jorge faz 
parte do subgrupo das “Ilhas do Triângulo” 
que mantêm uma ligação marítima diária du-
rante todo o ano.

A sua forma alongada, com 56 km de 
comprimento por 8 km de largura, e uma cadeia 
de relevos vulcânicos ao longo da sua “espinha 
dorsal”, conferem-lhe uma morfologia muito 
peculiar que a levou a ser conhecida como 
Ilha do Dragão. A maioria do seu território 
situa-se acima dos 500 metros, estando o seu 
povoamento concentrado nas zonas mais baixas, 
essencialmente na costa sul, entre a vila das Velas 
e da Calheta

A sua costa é, em geral, bastante escarpada, com 
muitas cascatas, baías e fajãs, que foram sendo 
formadas por grandes desmoronamentos ou por 
escoadas lávicas. As fajãs, espaços relativamente 
planos, rodeados de mar e escarpas, são 
locais privilegiados para a ocupação humana e 
simultaneamente são nichos ecológicos muito 
ricos e diversificados, em especial pelo contraste 
entre as localizadas a norte, mais húmidas 
e agrestes, e as a sul da ilha, que são mais 
soalheiras. 

Destacam-se ainda outros fenómenos por toda a 
ilha, resultantes da sua natureza vulcânica, como 
a cordilheira vulcânica central onde, para além 
de cones vulcânicos com lagoas, charcos e zonas 
de turfeira, se observam fantásticas paisagens 
sobre o oceano.

O património construído, com maior 
concentração ao longo da costa das Velas à 

C
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Ribeira Seca, inclui bons exemplos de património 
civil, agrícola, religioso e militar. Da arquitetura 
de produção destacam-se os moinhos de vento 
e de água. 
A sua cultura tradicional é bastante forte, 
refletindo-se em diversas festividades como as 
Festas do Espírito Santo (maio a setembro), com 
touradas à corda ao longo de todo esse período, 
a Semana Cultural das Velas (1ª semana de julho), 
o Festival de julho na Calheta (2ª quinzena de 
julho), a Romaria à Nossa Senhora do Carmo 
na Fajã dos Vimes (16 de julho) e a Romaria do 
Santo Cristo na Fajã de Santo Cristo (1º Domingo 
de setembro).

A gastronomia é também um forte fator 
de identidade do território, realçando-se a 
produção do queijo mais famoso dos Açores. 
Mas merecem ainda atenção especialidades 
como as amêijoas da Reserva Natural e Área 
Ecológica Especial da Caldeira de Santo Cristo, 
entre outras raridades agrícolas decorrentes de 
microclimas da ilha, como o café e aguardentes, 
assim como os bons exemplos de doçaria.

A sua natureza e património levam a que 
São Jorge seja das ilhas do arquipélago com 
maior potencial para o turismo na natureza 
e de aventura, com grande potencial para o 
canyoning, passeios pedestres, surf, espeleologia, 
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geoturismo, passeios de barco, mergulho e 
pesca submarina, entre outras atividades.
A ilha de São Jorge apresenta, especialmente 
na parte oriental da ilha, tanto na encosta norte 
como na sul, uma grande densidade de cursos 
de água e de cascatas excelentes para a prática 
de canyoning.

Devido à abundância de água e a um clima 
ameno, é possível praticar esta atividade na 
ilha durante quase todo o ano, sendo o melhor 
período entre abril e outubro, embora sempre 
condicionado pela meteorologia e caudal das 
ribeiras.

As grandes verticalidades e as cascatas para o 
mar, constituem uns dos principais atrativos da 
ilha que apresenta condições para se afirmar 
como um importante destino internacional 
de canyoning, conjuntamente com a ilha das 
Flores. Contando em 2014 com 25 percursos 
equipados de grande diversidade em termos 
de dificuldade e interesse, São Jorge apresenta 
uma oferta capaz de satisfazer tanto os 
praticantes autónomos mais aventureiros, como 
os que pretendem experimentar esta atividade, 
devidamente enquadrados por empresas de 
animação turística em percursos mais simples 
mas de grande beleza. Ao contrário das outras 
ilhas do arquipélago, São Jorge ainda apresenta 
muitas ribeiras por explorar com bom potencial 
para a prática de canyoning.

A seleção dos percursos na ilha deve ter em 
conta tanto a sua localização e exposição às 
condições meteorológicas, como a dificuldade 
técnica dos mesmos e de acesso e regresso, 
pois alguns exigem apoio de embarcações 
e condições do mar propícias, ou grandes 
caminhadas para o regresso. É igualmente 
importante considerar a época do ano e a 
distribuição da chuva, pois alguns dos percursos 
no verão poderão estar secos ou ter um caudal 
muito reduzido. A possibilidade de opção 
entre os percursos de canyoning mais baixos 
e localizados na encosta sul, mais soalheira e 
seca e menos ventosa, ou os da encosta norte, 
permite ampliar as oportunidades de prática da 
modalidade durante as visitas à ilha.

Por sua vez, como os percursos de canyoning se 
concentram na parte este da ilha, logisticamente 
é vantajoso que as equipas optem por se alojar 
na zona da Calheta, onde existe uma pousada da 
juventude, um parque de campismo e diversas 
pensões. No posto de turismo local será possível 
adquirir o mapa detalhado da ilha com indicação 
dos percursos de canyoning (ZoomAzores) entre 
outra informação turística de grande relevância 
para os praticantes de canyoning e outros 
visitantes.

Neste guia, os percursos de canyoning de São 
Jorge são distribuídos por três sectores:

SE – Sudeste da ilha, entre a Ribeira Seca e o 
Topo (14 percursos);
NE – Nordeste da ilha, entre a Fajã de Santo 
Cristo e o Topo (10 percursos);
N – Costa norte entre o Fajã do Ouvidor e a 
Ponta Furada (1 percurso equipado).
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QUADRO RESUMO DOS PERCURSOS DE CANYONING 
DE SÃO JORGE

Percurso Setor Interesse Dificuldade Duração Desnível
(m) N.º rapeis > rapel (m) > vertical

(m) Acesso Regresso

Funda Ribª Seca SE 1,3 v3 1h00 185 3 20 20 0h05 0h45

Vimes SE 2,5 v4 3h30 390 9 35 33 0h20 1h25

Caimbro/Bodes SE 3,8 v4 5h00 580 20 35 35 0h10 0h05

Rumanías/Romanas SE 3,4 v4 6h00 580 14 50 63 0h10 0h05

Cavaletes SE 3,9 v4 6h00 540 18 60 60 0h15 1h25

Cedro sup. SE 2,8 v2 1h00 47 2 7 7 0h10 0h15

Cedro médio SE 3 v4 1h30 248 7 33 33 0h10 0h30

Cedro inf. SE 4,4 v4 2h30 265 9 45 45 0h20 1h30

Salto sup. SE 3,9 v3 2h00 145 8 20 20 0h10 0h40

Salto médio SE 3,9 v4 1h00 168 4 40 40 0h10 0h10

Salto inf. SE 4,4 v4 4h00 360 17 40 40 0h10 1h30

São Tomé inf. SE 4 v3 1h30 180 4 45 45 0h05 0h25

São Tomé sup. SE 2,6 v4 2h00 305 4 15 15 0h05 1h00

Meio SE 4 v5 2h00 120 5 30 72 0h15 0h45

Caldeira esq. NE 4 v3 1h30 145 7 15 15 1h15 1h40

Caldeira dta. NE 3,8 v3 1h30 165 6 15 15 1h10 1h40

Fajã Redonda NE 3,9 v4 1h30 150 6 35 35 1h15 2h30

Sanguinhal esq. NE 4,4 v6 7h00 750 16 45 80 0h30 3h00

Sanguinhal dta. NE 4,4 v6 6h00 710 25 45 80 0h40 3h00

Entre Ribeiras NE 4,4 v5 2h30 242 5 40 51 1h30 0h40

Castelhano NE 3,9 v5 3h00 295 12 45 57 0h50 0h40

Salto Verde/Fachos NE 4,4 v5 3h30 360 17 41 79 0h40 0h40

Funda sup. NE 2,6 v4 2h00 320 14 35 35 0h10 0h50

Funda inf. NE 3,8 v5 3h00 210 11 40 95 0h40 1h00

Fonte NO 4,4 v5 5h00 520 19 47 130 0h05 0h25

Para além destas ribeiras, já foram até à data exploradas outras mas que não são aqui incluídas pelo 
facto do seu interesse ser relativamente reduzido ou por falta de informação, entre elas a Caldeira 
superior direita e São João.
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MAPA GERAL DE SÃO JORGE COM OS PERCURSOS DE 
CANYONING
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COSTA SUDESTE

Nesta costa exposta a sul, mais abrigada ao vento e soalheira, existiam em 2014 catorze percursos 
de canyoning equipados, distribuídos por nove ribeiras. A maioria dos percursos inferiores 
apresenta saídas em cascatas para praias de calhau e permitem fruir de vistas deslumbrantes 
para a ilha do Pico. Algumas ribeiras apresentam escoamento durante todo o ano e uma 
boa qualidade da água, embora nem sempre esta seja transparente, expondo por vezes uma 
tonalidade avermelhada escura. A existência de diversos trilhos nesta costa facilita a logística 
dos acessos e regressos, não sendo assim essencial para a realização de diversos percursos de 
canyoning, recorrer-se a transfer, embora esta seja geralmente uma opção mais cómoda. Mais 
a este, os percursos de São Tomé inferior e Meio são realizados de forma mais confortável com 
apoio logístico de uma embarcação.
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Vista para o Pico a partir do Salto inferior

 
Na última cascata do Salto inferior
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2,5 v4 3h30 1,3 km 390 m 9 35 m 35 m

550 160 0h20 1h25 0419475 
4272107

0419095 
4271462 Ok Transfer 

preferencial

VIMES

DESCRIÇÃO GERAL

Ribeira seca ou com pouco caudal e uma logística fácil, poderá ser interessante num período mais 
pluvioso em que outros percursos estejam impraticáveis. O canyoning desenrola-se em ambiente 
envolto num bosque exposto a sul, consistindo numa sucessão de destrepes e rapeis com uma 
progressão algo cansativa.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Acesso realizado a partir da estrada ER 2-2 (Calheta – Topo) ao km 6,5, descendo pelo trilho PR2SJO. 
Atravessar a ribeira do Capadinho e continuar até chegar à ribeira dos Vimes. Descer pela margem 
esquerda e entrar na ribeira na parte em que o declive se acentua, onde há um primeiro rapel, 
aproximadamente aos 550 m.

SAÍDA E REGRESSO

Sair na ponte da estrada de acesso à Fajã dos Vimes. Descer cerca de 50 metros pela estrada até 
apanhar à esquerda o trilho PR2FLO, seguindo-o até ao ponto de partida. Existe também a possibilidade 
de transfer com carro no início e no fim do canyoning.
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DESCRIÇÃO GERAL

Ribeira que se estende ao longo de um vale bastante declivoso com um bosque muito denso e com 
vista frequente para o mar. É um percurso bastante mais interessante quando tem água, o que ocorre 
apenas durante períodos de chuva. 

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A forma mais cómoda é recorrendo a apoio de transfer. Neste caso iniciar o acesso junto ao km 9 da 
estrada ER 2-2 (Calheta – Topo), descendo por um caminho ao longo dos campos (500 m), até chegar 
a um estradão que à direita leva à ponte sobre a ribeira onde se inicia o canyoning. Sem transfer deixar 
o carro no início do PR2SJO (ver acesso aos Vimes) e seguir o trilho até à bifurcação onde ele começa 
a descer a encosta principal, dai seguir pelo caminho da esquerda entre os campos e a encosta com 
bosques até chegar à ribeira do Caimbro (25 min).

DESCIDA

O canyoning desenrola-se num vale que rasga uma vertente abrupta preenchida por um bosque 
denso que desce até ao mar. Os ressaltos sucedem-se com muitos rapeis e destrepes continuados, o 
que torna a descida bastante cansativa. No penúltimo rapel, com ampla vista para o mar, o afluente à 
esquerda é o do percurso Rumanías.

SAÍDA E REGRESSO

A saída é feita junto a uma estrada de terra onde chegam carros a partir da Fajã dos Vimes. Caso 
não se recorra a transfer seguir por essa estrada à direita até aos Vimes, virando no asfalto à direita e 
subindo até apanhar o trilho PR2SJO, que sobe também à direita antes da estrada atravessar a ribeira 
dos Vimes. Seguir o trilho até à estrada asfaltada onde se deixou o carro (1h30).

3,8 v4 5 h 2,1 km 580 m 20 35 m 35 m

590 m 10 m 0h10 0h05 0420120 
4271370

0419740 
4270285 Ok Transfer 

preferencial

CAIMBRO / BODES

CANYONING EM SÃO JORGE 
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CROQUI DA RIBEIRA DO CAIMBRO / BODES
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DESCRIÇÃO GERAL

Esta ribeira apresenta características semelhantes à do Caimbro, confluindo com esta junto ao penúltimo 
rapel. Em períodos menos pluviosos a ribeira pode encontrar-se seca, ou a água desaparecer devido 
às infiltrações no seu troço inferior.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Caso se opte por utilizar transfer, ao km 9,5 da estrada ER 2-2, descer a pé por um caminho ao longo 
dos pastos na margem direita da ribeira até chegar a uma estrada de terra (600 m) e dirigir-se à 
pequena ponte que atravessa o braço esquerdo da ribeira. Sem transfer deixar o carro no início do 
PR2SJO, seguindo o acesso descrito para o Caimbro, passando esta ribeira e continuando até chegar 
ao segundo braço das Rumanías.

DESCIDA

Se o tempo estiver descoberto a vista para o mar 
só é interrompida quando a ribeira encaixa um 
pouco, ou pela densa vegetação que acompanha 
toda a encosta. A ribeira desenvolve por uma 
sucessão de socalcos, dos quais alguns podem 
ser contornados pela encosta esquerda. A grande 
verticalidade de 73 metros é na realidade uma 
sucessão de socalcos, com dois fracionamentos 
simples, pelo que a dificuldade da descida 
resulta mais de uma progressão continuada com 
inúmeros destrepes e desnível elevado. 

SAÍDA E REGRESSO

As duas opções de saída, com ou sem 
transfer são comuns às da ribeira do Caimbro, 
descritas anteriormente.

3,4 v4 5h30 2,0 km 580 m 14 40 m 73 m

590 m 10 m 0h10 0h05 0420643 
4271170

0419740 
4270285

Semi-
equipado

Transfer 
preferencial

RUMANÍAS / ROMANAS

CANYONING EM SÃO JORGE 
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DESCRIÇÃO GERAL

Percurso com pouco caudal ou seco, mas bastante interessante, especialmente se for realizado após 
um período de chuva e por isso com algum caudal. São 540 metros de desnível continuado até à fajã 
junto ao mar, num vale verdejante e com boa exposição e vista frequente para o mar. 

ACESSO E REGRESSO

Caso se recorra a transfer, o acesso é semelhante ao da entrada para as Rumanías, continuando no 
estradão para este até à segunda ribeira que é o braço dos Cavaletes, ou ir de carro até ao estradão 
que sai da estrada para o Loiral, seguindo nesse estradão até à entrada da ribeira. O regresso é 
realizado com transfer de carro na Fajã dos Bodes, seguindo na saída o caminho à esquerda durante 
250 metros.

Na opção sem transfer o acesso é feito deixando o carro junto à capela no cruzamento das estradas 
do Loiral 2º e o Loiral 3º. Subir a estrada asfaltada cerca de 200 m e virar à esquerda por um estradão, 
passando a ribeira dos Cedros e dois afluentes antes de chegar ao braço principal dos Cavaletes. Caso 
esteja nevoeiro pode ser útil recorrer ao GPS para confirmar a entrada. Na saída do canyoning seguir 
o trilho PR3SJO para a esquerda até aproximadamente aos 420 metros de altitude, virar num trilho à 
esquerda que sobe até ao Loiral 2º e dai na estrada à direita até à capela onde ficou o carro. Em caso 
de não encontrar esse desvio continuar até Loiral 3º e dai virar à esquerda até à capela.

DESCIDA

Sucessão de rapeis, muitos em árvores, em ambiente com ampla vista para o mar, se assim permitir o 
estado do tempo. No final a ribeira encaixa um pouco e termina num rapel final de 58 metros, numa 
garganta que é uma autêntica janela para o oceano.

3,9 v4 6h00 1,5 540 18 60 60

560 20 0h15 1h25 0420737 
4270565

0420412 
4269715 Ok Transfer 

opcional

CAVALETES
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CROQUI DA RIBEIRA DOS CAVALETES
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APROXIMAÇÃO E ACESSO

Deixar o carro no Loiral 2º (ou Loural) e, caso se pretenda iniciar a ribeira no percurso Cedros médio, 
continuar a pé pelo estradão até ao segundo e principal braço da ribeira dos Cedros (10 min). Para 
a entrada dos Cedros inferior descer por um trilho a partir do Loiral até chegar ao PR3SJO. Seguir 
à direita por esse trilho sinalizado e, poucos metros a seguir à terceira ribeira, numa curva mais 
acentuada, alcança-se a entrada do percurso inferior da ribeira dos Cedros.

Esta ribeira está subdividida em três percursos de canyoning: superior, médio e inferior, sendo o inferior 
um dos mais belos percursos de São Jorge. A logística deste canyoning é relativamente simples, mas 
implica uma passagem curta pelo mar. O percurso superior é muito curto e é o menos interessante, mas 
pode facilmente ser realizado conjuntamente com os outros dois, ou fazer apenas com o intermédio.
Na tabela em baixo a primeira linha refere-se ao percurso médio e a segunda ao inferior.

CEDROS

3,0 v4 1h30 0,9 km 248 m 7 33 m 33 m

4,4 v4 2h30 1,0 km 265 m 9 45 m 45 m

518 m 270 m 0h10 0h30 0421365 
4269925 

0421260 
4269560 Ok Transfer 

opcional

270 m 5 m 0h20 1h30 0421260 
4269560

0421020 
4269225 Ok Transfer 

opcional

DESCIDA

O canyoning desenrola-se inicialmente num vale relativamente encaixado ladeado por um denso 
bosque. Antes da parte final, composta por sete rapeis quase sucessivos, há a possibilidade de sair, 
em caso de urgência, pela esquerda, subindo a encosta entre antigos campos agora ocupados por 
árvores. Esta parte final, com ampla vista para o mar, é de grande beleza, especialmente se a ribeira 
tiver com caudal regular, sendo de evitar caso este seja excessivo.

SAÍDA E REGRESSO

A saída do Cedro médio é feita no trilho PR3SJO, subindo em direção a este (esquerda) até 
aproximadamente aos 420 metros de altitude, e virando num trilho à esquerda que sobe até ao Loiral 
2º. A saída do Cedro inferior é realizada na praia de calhau. Caminhar ao longo da costa pedregosa 
para oeste (direita). Há uma passagem de mar obrigatória, simples se o mar estiver calmo e com 
maré vazia onde não é necessário nadar. Se o mar estiver agitado é de se evitar, apesar de existir um 
caminho muito resvaladiço e perigoso que contorna a passagem de mar. Antes da foz da ribeira dos 
Cavaletes, subir os campos e apanhar à direita o trilho PR3SJO, que sobe cerca de 500 metros de 
desnível até ao Loiral 2º (ver saída Cedros médio). Existe igualmente possibilidade de virar à esquerda 
no acesso ao PR3SJO e em cinco minutos chegar à Fajã dos Bodes onde chegam carros.
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CROQUI DA RIBEIRA DOS CEDROS
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APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguir o trilho que sai da estrada ER 2-2 (Calheta – Topo), por volta do km. 12,7 logo a seguir à ponte 
sobre a ribeira do Salto. Seguir pelo trilho para sul e quando este se desviar para a esquerda descer 
ao longo dos prados até à ribeira. 

A ribeira do Salto encontra-se dividida em três percursos de canyoning, todos eles com elevado 
interesse mas com caraterísticas bem distintas. Esta é uma das ribeiras mais caudalosas da ilha que 
apresenta uma água ferruginosa pelo que tem uma tonalidade avermelhada, por vezes muito escura. 
É possível ser realizada integralmente, o que perfaz uma descida longa mas muito interessante pela 
diversidade e continuidade.

SALTO

DESCIDA

Percurso bastante interessante, sendo curto mas 
muito diversificado, com alternância entre rochas 
rígidas ou brandas e aderentes, nas quais o vale 
encaixa. Bonito tobogã na confluência com um 
afluente na margem direita.

SAÍDA E REGRESSO

Este percurso termina na entrada do percurso 
intermédio, saindo à direita no topo de uma 
cascata com 30 metros. Seguir por um caminho 
ao longo dos campos até chegar a um trilho 
ladeado por muros. Para regressar ao carro, subir 
o trilho até à estrada asfaltada (170 metros de 
desnível) e daí seguir à direita até ao local do 
carro. Caso se opte por transfer, descer o trilho 
(5 minutos) até ao Loiral 3º. Pode ainda fazer-se 
mais 3 rapeis (30, 10 e 5 m) e sair num trilho que 
atravessa a ribeira.

3,9 v3 2h00 0,7 145 8 20 20

675 530 0h10 0h40 0423425 
4269610

0423070 
4269275 Ok Transfer 

opcional

SALTO SUPERIOR
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DESCRIÇÃO GERAL

Pequeno percurso encaixado e com diversos rapeis, fácil de combinar com o salto superior ou o 
inferior e com uma saída alternativa a meio com bom caminho até ao Loiral 3º. 

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A partir do Loiral 3º subir por trilho em direção à 
saída do Salto superior. Ver a descrição de saída 
desse percurso.

DESCIDA

Neste percurso a rocha é basáltica relativamente 
consolidada, pelo que é bem diferente do 
percurso superior. O canyoning inicia-se com 
um rapel de 30 metros, a partir do qual passa 
a ser bastante encaixado. Antes do quarto 
rapel com 40 metros, junto a uma ponte, há 
uma escapatória à direita que dá acesso a um 
caminho para o Loiral. No seu final, a ribeira 
volta a abrir, com vista para o mar.

3,9 v4 1h00 0,5 168 4 40 40

530 362 0h10 0h10 0423070 
4269275

0422915 
4269045 Ok -

SALTO MÉDIO

SAÍDA E REGRESSO

A saída é realizada no trilho (PR3SJO), seguindo 
para a direita até ao Loiral 3º (10 minutos).
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CROQUI DA RIBEIRA DO SALTO SUPERIOR E MÉDIO
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DESCRIÇÃO GERAL E DESCIDA

Esta ribeira, conjuntamente com a dos Cedros, é 
a mais bonita da costa sul de São Jorge, mas ao 
contrário da dos Cedros, a do Salto é bastante 
interessante em toda a sua extensão, com a 
parte inicial a apresentar belas cascatas ladeadas 
por um frondoso bosque. Os últimos rapéis, 
interrompidos por diversos ressaltos, permitem 
vistas fabulosas para o mar e para a ilha do Pico.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Acesso muito rápido e fácil a partir do Loiral 3º, 
descendo pelo PR3SJO até à ribeira.

4,4 v4 4h00 1,7 km 360 m 17 40 m 40 m

362 m 10 / 2 m 0h10 1h30 0422915 
4269045

0422575 
4268595 Ok Transfer 

opcional

SALTO INFERIOR

SAÍDA E REGRESSO

Sair antes do fim do rapel fazendo travessia para 
a esquerda, ou ir até calhau e depois escalar 
um pouco. Descer depois à praia de calhau 
seguindo cerca de 1,2 km, até se conseguir subir 
a encosta para apanhar o PR3SJO. Para regressar 
ao Loiral 2º, subir o trilho passando pelo início do 
Salto inferior, continuando até à povoação. Caso 
se opte por transfer, continuar o estradão para a 
direita descendo até à Fajã de São João.
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CROQUI DA RIBEIRA DO SALTO INFERIOR



POR CAMINHOS DE ÁGUA… NOS AÇORES | GUIA DE CANYONING

140

CANYONING EM SÃO JORGE 

 
Ribeira do Salto Inferior

 
Fajã de São João
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APROXIMAÇÃO E ACESSO

Para realizar a ribeira 
integralmente, entrar na ponte 
da estrada principal próxima 
do km 19, logo a seguir à 
povoação de São Tomé.

Caso se pretenda fazer 
apenas o percurso inferior, 
na estrada regional (Calheta 
– Topo), ao km 20,5, virar 
para o Lameiro, descendo em 
direção à Fajã do Cruzal, na 
última curva acentuada virar à 
direita, atravessando a ribeira 
do Meio e seguindo até à de 
São Tomé, ou deixar o carro 
na Fajã do Cruzal.

São Tomé é uma das ribeiras localizadas mais a sudeste, numa região com grande presença de 
pastagens e produção leiteira, pelo que a água desta ribeira para além de ser ferruginosa, em 
períodos com menor precipitação, pode não apresentar uma qualidade excelente. Como tem uma 
bacia relativamente grande, nos períodos mais pluviosos o caudal pode subir bastante. A ribeira é 
bastante aberta e constituída por dois percursos, sendo especialmente espetacular a cascata final que 
se precipita para uma estreita praia de calhau.
Na tabela em baixo a primeira linha refere-se ao percurso superior e a segunda ao inferior.

SÃO TOMÉ

2,6 v3 2h00 2,3 km 210 m 5 15 15

485 m 180 m 0h05 0h05 0427490 
4267010 

0428035 
4266045 Ok -

4,0 v4 1h30 0,7 km 180 m 4 45 45

180 m 0 m 1h00 0h25 0428035 
4266045

0428290 
4265385 Ok Barco 

opcional
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O mais confortável é recorrer-se ao apoio de uma embarcação, que pode desembarcar os passageiros tanto 
no pequeno cais do Topo, como da Calheta. Sem esse apoio, caminhar para este e, após uma passagem 
curta pelo mar, continuar pela estreita faixa costeira de  calhau, passar a ribeira do Meio até chegar quase à 
segunda ribeira, a das Lexívias. Um pouco antes há uma possibilidade de subida até à Fajã do Cruzal, por um 
caminho com uma parte exposta onde existem pequenas cordas de pescadores.

SAÍDA E REGRESSO

DESCIDA

A progressão é simples ao longo de toda a ribeira, mas o terreno é bastante escorregadio e a água 
escura não ajuda. Na parte final da ribeira é necessário instalar um corrimão recuperável para se chegar 
às ancoragens que permitem fazer o último rapel, que para além de ser num ambiente magnífico a 
terminar junto à rebentação numa pequena praia de calhau miúdo, é, em parte, extraprumado.

CANYONING EM SÃO JORGE 
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CROQUI DA RIBEIRA DE SÃO TOMÉ SUPERIOR E INFERIOR
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MEIO

DESCRIÇÃO GERAL E DESCIDA

Pequena, mas espetacular ribeira, em especial se for realizada num período com bom caudal. Consiste 
numa sucessão de rapeis até à praia de calhau. A descida inicia-se com um pequeno rapel de 12 
metros em árvore. A parte final é uma grande vertical com 72 metros, interrompida por pequenos 
ressaltos que permitem tornar os fracionamentos relativamente simples.

4,1 v5 2h00 0,2 120 5 30 72

120 0 0h15 0h45 0428620 
4265580

0428625 
4265400 Ok Barco 

opcional

ACESSO E SAÍDA

Na estrada regional 2-2 (Calheta – Topo), ao km 20,5, virar para o Lameiro, descendo em direção à 
Fajã do Cruzal, e na última curva acentuada virar à direita, atravessando a ribeira do Meio (ver mapa 
na descrição de São Tomé). Seguir então a pé pelo caminho à esquerda que dá acesso aos campos 
sobranceiros ao mar. Daí descer à ribeira, entrado na cota 120 m, junto ao primeiro rapel. As opções 
de regresso são as mesmas da ribeira de São Tomé inferior.

CANYONING EM SÃO JORGE 
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CROQUI DA RIBEIRA DO MEIO
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COSTA NORDESTE

Todos os percursos de canyoning localizados neste setor terminam numa fajã costeira ou na praia de 
calhau, obrigando ou à saída por mar com apoio de barco, ou à realização de uma longa caminhada 
de regresso. Na sua maioria, são percursos de aventura muito selvagens, com grandes verticais e de 
beleza ímpar, destacando-se o Sanguinhal pelo seu ambiente e extensão, com cerca de 800 metros de 
desnível. O ambiente de aventura é ainda reforçado pelas condições do estado do tempo serem nesta 
costa geralmente mais agrestes, mais húmida e exposta a ventos e nevoeiro.

Há algumas décadas atrás as encostas e as pequenas planícies costeiras (fajãs) eram povoadas e 
cultivadas, pelo que os trilhos permitiam chegar a todos os recantos com potencialidade para serem 
utilizados pelo homem. Mas toda a costa norte, entre a Fajã da Caldeira e o Topo, foi progressivamente 
abandonada, em particular em resultado do sismo de 1980, consequentemente os povoados tornaram-
se ruínas e muitos trilhos desapareceram ou estão cobertos de vegetação. Todas estas dificuldades, 
conjugadas pela imponência das paisagens, tornam a costa norte um ex-libris para os exploradores. 
Para além do canyoning, é indispensável a visita à Poça Simão Dias, junto à Fajã do Ouvidor, e realizar 
a caminhada que desde da serra até à Caldeira de Santo Cristo, certamente o local mais emblemático 
da ilha, que se mantém protegido pelo facto de não ter acesso de carro.

A água das ribeiras da costa norte é límpida e transparente, ao contrário de algumas localizadas na 
encosta sul.

CANYONING EM SÃO JORGE 
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Vista para a Caldeira de Santo Cristo
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Este é um percurso curto mas que pode 
ser conjugado com uma das mais belas 
caminhadas da ilha, especialmente 
caso se opte por realizar o trilho 
PR1SJO, a partir da parte montante 
do vale da Caldeira, passando depois 
de realizar o canyoning pela Fajã de 
Santo Cristo e daí seguir o trilho até à 
fajã dos Cubres.

É possível pernoitar na Fajã da 
Caldeira onde existe um bar que 
serve refeições. Este é um local 
emblemático para qualquer visitante 
da ilha e em particular para os 
surfistas. A lagoa é um ecossistema 
muito rico que alberga uma das 
delícias gastronómicas de São Jorge, 
as ameijoas de Santo Cristo. Se o 
objetivo for apenas fazer canyoning, 
pela dificuldade logística que afeta a 
realização do percurso, certamente 
que existem melhores opções em 
São Jorge.

CALDEIRA

CALDEIRA INFERIOR ESQUERDO / DIREITO

4,0
v3 1h30

1,0 km 145 m 7
15 m 15 m

150 m
5 m

1h15 1h40 0419784 
4274277 0420060 

4274640 Ok Transfer 
opcional

3,8 1,2 km 165 m 6

170 m 1h10 1h40 0419878 
4274182
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DESCRIÇÃO GERAL

Estes dois braços da ribeira da Caldeira confluem na parte em que esta passa a ter maior interesse. Apesar 
das verticais serem pequenas, a ribeira é bastante encaixada, num ambiente misto entre beleza e alguma 
apreensão pela instabilidade de algumas vertentes. Apesar de ter maior interesse, o braço esquerdo é mais 
exposto a potenciais quedas de pedras. Como é uma ribeira encaixada, com um leito muito estreito e com 
caudal todo o ano, deve evitar-se em tempo de chuva mais intensa ou meteorologia instável.

É relativamente fácil subir parte do outro braço, caso se tenha tempo e exista curiosidade para o explorar.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Opção 1: Descer pelo PR1SJO a partir do parque de estacionamento na Serra do Topo, até a uma das 
pontes sobre a ribeira. Junto à primeira ponte inicia-se o percurso direito e, alguns metros mais à frente 
o esquerdo (1 hora a 1h15 e 535 m de descida).

Alternativa 2: iniciar o PR1 na Fajã dos Cubres, atravessar a Fajã da Caldeira de Santo Cristo e subir o 
trilho até este atravessar a ribeira (1h30 a 2h00).

Caso se opte pela primeira opção e regresso pela segunda, o que é recomendável pela caminhada que 
permite descobrir ambientes magníficos, é necessário recorrer ao apoio de transfer de carro.

SAÍDA E REGRESSO

Sair à esquerda pela praia de calhau por cerca de 500 metros até ser possível apanhar o trilho PR1. 
Seguir o caminho para a esquerda para subir à Serra do Topo, ou à direita em direção à Fajã de Santo 
Cristo e daí até à Fajã dos Cubres. 
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CROQUI DA RIBEIRA DA CALDEIRA INFERIOR

FAJÃ REDONDA

3,9 v4 1h30 0,7 km 150 m 6 35 m 35 m

160 m 10 m 1h15 2h30 0422245 
4273545

0422250 
4273820 Ok Logística 

difícil
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DESCRIÇÃO GERAL E DESCIDA

Este percurso da ribeira é muito curto, mas bastante interessante, em particular na sua parte final 
em que encaixa significativamente. A longa caminhada de acesso e de regresso pode desmotivar a 
realização deste canyoning, mas esta vale só por si. É também uma opção interessante para quem 
pretender descer o Sanguinhal e ficar a pernoitar na Fajã, fazendo no segundo dia este canyoning e 
depois a subida de regresso.

ACESSO E REGRESSO

Descer pelo trilho não sinalizado e nem sempre bem definido que liga a serra à Fajã do Sanguinhal. 
Iniciar a descida quando o trilho, depois de acompanhar a ribeira, a atravessar. O regresso é feito pelo 
mesmo trilho (ver logística do Sanguinhal).

CROQUI DA RIBEIRA DA FAJÃ REDONDA
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Este curso drena as águas de uma bacia hidrográfica que se inicia na cota 941 do Pico dos Frades, nos 
contrafortes montanhosos do Complexo Vulcânico do Topo. A ribeira do Sanguinhal é um dos ex-libris 
do canyoning de São Jorge, desenvolvendo-se num ambiente bastante selvagem e frequentemente 
envolto em nevoeiro, num vale linear que desce regularmente até à costa, onde se precipita, numa 
série de cascatas para a Fajã do Sanguinhal. Esta fajã está instalada, conjuntamente com a Fajã 
Redonda, numa grande plataforma detrítica junto ao mar, a este da Fajã da Caldeira. Estas duas fajãs já 
tiveram telefone, escola e correios, mas nunca conheceram eletricidade ou estrada. A partir da década 
de sessenta a emigração “levou” muitos dos seus habitantes, tendo sido definitivamente abandonada 
na sequência do sismo de 1980. Atualmente estes lugares, que apresentam ainda diversas casas em 
ruínas e os vestígios dos campos cultivados, apenas são acessíveis de barco, quando o estado do mar 
assim o permite, ou através de um trilho não sinalizado, que liga esta plataforma costeira ao topo da 
serra e daí desce à estrada asfaltada ER 2-2.

A ribeira pode dividir-se em quatro troços relativamente distintos, uma parte a montante em que é 
uma linha de água pouco escavada e com caudal muito reduzido, mas com grande declive, num 
ecossistema de turfeiras e arbustos, nomeadamente de cedro do mato. Contudo, diferencia-se o braço 
esquerdo do direito, com o segundo a apresentar mais rapeis e de maior dimensão. Segue-se um 
troço em que a ribeira já ganha uma dimensão mais expressiva e passa a ser acompanhada por 
vegetação arbórea. A partir da junção dos dois braços, aproximadamente aos 310 metros, a ribeira 
perde desnível mas o seu leito alarga-se e desenvolve-se num ambiente arbóreo e de caus de blocos, 
até chegar ao troço final, que é uma autêntica janela para o oceano na qual a ribeira se precipita num 
conjunto de cascatas, uma delas com quase 80 metros até à fajã.

SANGUINHAL
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APROXIMAÇÃO E ACESSO

Acesso por trilho a partir do km 10,2 da estrada ER 2-2, a 0,5 km do cruzamento para o Loiral. 
Atravessar a cancela e subir pelo trilho, inicialmente largo, que sobe virando gradualmente para a 
esquerda. Quase a chegar à parte mais elevada, numa parte relativamente plana aos 835 metros de 
altitude, sair do trilho virando à direita, subindo ligeiramente entre mato e turfeiras para depois descer 
para o vale ao logo da incipiente linha de água.

4,3 v6 7h00 3,1 km 750 m 16 45 m 80 m

750 m 10 m 0h30 3h00 0422285 
4272110

0423145 
4273390 Ok Logística 

difícil

SANGUINHAL ESQUERDA

DESCIDA

O troço inicial decorre ao longo da margem 
direita da pequena linha de água, descendo entre 
a turfeira e os arbustos, para depois se entrar na 
ribeira, progredindo recorrendo a alguns rapeis em 
arbustos. Os destrepes e rapeis, progressivamente 
maiores, vão se sucedendo à medida que a ribeira 
vai ganhando dimensão.

Após a junção com o braço direito a ribeira diminui 
significativamente o seu declive, até a um conjunto de 
7 rapeis que permitem ultrapassar as cascatas finais.

SAÍDA E REGRESSO

Pode sair-se da ribeira para a direita antes da ponte 
em ruínas ou continuar até à praia de calhau. Daí 
apanhar um trilho que segue para noroeste até à Fajã 
Redonda e que sobe ao longo do braço esquerdo 
da ribeira que atravessa esta fajã. O trilho vira então 
à esquerda, cruza a ribeira e vai pela encosta até ao 
braço direito da ribeira da Fajã Redonda. Depois de 
subir alguns metros ao longo da ribeira o caminho 
inflete para a esquerda para depois subir ao longo da 
crista formada pelo vale do Sanguinhal e da ribeira da 
Fajã Redonda. Seguir o trilho até atingir o ponto mais 
alto, aos 835 metros, no local onde se tinha deixado 
esse mesmo trilho para iniciar a descida da ribeira. Daí 
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CROQUI DA RIBEIRA DO SANGUINHAL ESQUERDO

o trilho desce regularmente até à estrada asfaltada (15 minutos). Este trilho pode, em alguns troços ser 
difícil de identificar e encontrar-se destruído devido a derrocadas, ou coberto por vegetação, pelo que se 
recomenda descarregar o seu ficheiro georreferenciado no site do desnivel.pt/canyoning/ e levar um GPS.

Existe também a opção de, na maré vazia e sem grande ondulação, sair pela praia de calhau para a 
fajã da Caldeira (4km) ou pelo mar, com recurso a uma embarcação que faça a ligação até ao porto 
da Fajã do Ouvidor ou do Topo.
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DESCRIÇÃO GERAL

Percurso semelhante ao braço esquerdo, embora com mais verticais, sendo o troço final coincidentes. A 
primeira vertical inicia-se com um pequeno rapel recorrendo a um grande arbusto na margem direita, 
para chegar a um fracionamento à direita localizado quase no início da vertical. O rapel desce pela 
margem direita, contornando diversos ressaltos, até voltar a entrar na ribeira, que começa a encaixar. 
Antes do R17 (40 metros), podem identificar-se, na margem esquerda, antigos socalcos. Antigamente um 
trilho ligava este local ao trilho que percorria a crista da margem direita do vale. Após a confluência com 
o braço esquerdo a ribeira é mais larga e apresenta um desnível reduzido, até se chegar às cascatas finais.

4,4 v6 6h00 3,0 km 710 m 25 45 m 80 m

710 m 10 m 0h40 3h00 0422890 
4271860

0423145 
4273390 Ok Logística 

difícil

SANGUINHAL DIREITA

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Acesso por estradão à esquerda no km 11,7 da estrada ER 2-2, após cruzamento para o Loiral. Passar a 
cancela e subir pelo caminho até chegar a uma vedação de arame. Contornar a vedação pela direita e 
no cruzamento de trilhos virar à esquerda subindo até chegar a uma parte mais plana e sem arbustos. 
Apanhar um trilho à direita ao longo de matos rasteiros, que após uma zona plana sobe até aos 900 
metros, à direita do Pico dos Frades. Descer pela encosta sul ao longo dos pequenos sulcos que 
caraterizam o início da linha de água, contornando-a pela esquerda até chegar à primeira vertical com 
45 metros. Com nevoeiro pode ser difícil a orientação, recomendando-se a utilização de GPS com as 
coordenadas do ponto de entrada.

SAÍDA E REGRESSO
As mesmas opções de saída que para o braço esquerdo. Ao chegar à estrada seguir pela esquerda, 
cerca de 1,5 km, até se chegar ao local do carro.
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CROQUI DA RIBEIRA DO SANGUINHAL DIREITA
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DESCRIÇÃO GERAL

4,2 v5 2h30 0,7 km 242 m 5 40 m 51 m

242 m 0 m 1h30 0h40 0424390 
4272385

0424620 
4272700 Ok Barco

ENTRE RIBEIRAS

DESCIDA
A primeira parte da ribeira desenvolve-se ao longo de antigos socalcos de campos cultivados numa margem 
arborizada. Posteriormente a ribeira começa a encaixar e após uma curva à esquerda volta a abrir, havendo 
possibilidade de sair à direita. Depois sucedem-se um conjunto de rapeis, sobranceiros ao mar, até à praia de calhau.

SAÍDA E REGRESSO
A saída deste percurso é feita pelo mar, com recurso a uma embarcação que faça a ligação até ao porto da 
Fajã do Ouvidor ou do Topo, o que dificulta e encarece a logística, mas por outro lado permite conhecer 
a admirar as vistas sobre a costa norte, a partir do mar. A costa de calhau impossibilita a atracagem das 
embarcações que têm de ficar ao largo, sendo necessário atravessar a zona de rebentação no calhau e 
nadar até aos barcos, o que implica um mar relativamente calmo e algum à-vontade nestes ambientes. 
Outra possibilidade, embora difícil, poderá ser caminhar para nordeste ao longo da praia de calhau e 
com algumas travessias por mar, até à Fajã do Sanguinhal e subir pelo trilho, ou caminhar para sudeste 
até à Fajã da Ribeira Funda e subir por um caminho difícil de encontrar até ao trilho da ribeira Funda e 
daqui até à estrada de asfalto e ao carro. Mas são ambas caminhadas difíceis, com passagens de mar (em 
particular um exporão entre a saída dos Castelhanos e do Salto Verde) e muito extensas.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

O acesso de carro é feito através da estrada da serra, que sai da povoação de Lameiro (Topo), subindo 
à esquerda ao longo dos campos de pastagens. Na sua parte mais alta, aos 590 metros, numa curva 
de 90º à esquerda, seguir em frente por um estradão e deixar o carro antes do caminho se tornar 
intransitável. Continuar a pé por esse estradão, que posteriormente se transforma num trilho, passando 
diversas ribeiras, algumas constituindo percursos de canyoning equipados (Salto Verde e Castelhanos). A 
parte final deste percurso, após a Fajã de Entre Ribeiras, pode estar parcialmente coberta de vegetação 
dificultando a progressão. Dependendo da vegetação e dificuldade de acesso à ribeira, começar o 
canyoning onde o trilho atravessa a ribeira junto a uma ponte, ou mais a montante.

O percurso equipado desta ribeira inicia-se pouco acima do caminho que ligava a Fajã de Entre 
Ribeiras à do Sanguinhal, mas que foi parcialmente destruído durante o sismo de 1980 e desde então 
abandonado. Tal como todos os percursos de canyoning equipados a este da Fajã Redonda, também 
neste se reconhecem os encantos de se localizar num ambiente de aventura, de grande beleza, 
destacando-se pelas suas cascatas diretas para a praia de calhau junto ao mar. A toponímia desta 
ribeira não é clara, existindo referências a ribeira do Penedo e Salgada.
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CROQUI DE ENTRE RIBEIRAS
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DESCRIÇÃO GERAL

Esta ribeira é bastante interessante, especialmente o seu troço final com duas cascatas seguidas para 
a praia de calhau, perfazendo uma vertical com quase 80 metros.

3,9 v5 3h00 1,5 km 295 m 12 45 m 3,9 m

295 m 0 m 0h50 0h40 0425010 
4271703

0425140 
4272420

Semi- 
equipado Barco

CASTELHANOS

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Mesmo acesso que para a Entre Ribeiras, mas 
entrar na ribeira no vale logo a seguir ao do 
Salto Verde. Há duas possibilidade de entrada 
na ribeira, ou logo que o trilho se aproxima da 
mesma, aos 280 metros de altitude, ou após o 
R3, aos 225 metros de altitude, quando o trilho 
atravessa a ribeira.

SAÍDA E REGRESSO

Ver informação de saída de Entre Ribeiras.

DESCIDA

O percurso inicia-se com um vale aberto que 
progressivamente vai encaixando. A primeira 
parte é constituída por ressaltos continuados 
que são ultrapassados destrepando ou fazendo 
rapel, os primeiros recorrendo a árvores e os 
seguintes a pernos.

Já com vista alargada para o mar, chega-se a 
uma ampla plataforma sobranceira à praia de 
calhau. Um rapel de 22 metros permite chegar a 
um ressalto. A cascata final, com 57 metros, está 
fracionada aos 42 metros.
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CROQUI DA RIBEIRA DOS CASTELHANOS
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DESCRIÇÃO GERAL

Entre as três ribeiras com acessos e regressos semelhantes, esta é a que apresenta uma bacia hidrográfica mais 
pequena, pelo que na época mais seca pode ter um escoamento apenas residual.

Optou-se aqui por designar esta ribeira por Salto Verde ou dos Fachos, mas provavelmente as populações que 
viviam nestas encostas dar-lhe-iam outro nome, que não foi possível recuperar.

4,2 v5 3h00 1,1 km 360 m 17 41 m 79 m

360 m 0 m 0h40 0h40 0425500 
4271435

0425805 
4272000

Semi- 
equipado Barco

SALTO VERDE / FACHOS

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Mesmo acesso que para a Entre Ribeiras, mas o canyoning inicia-se no primeiro vale que rasga de 
forma clara a encosta norte, sendo a linha de água imediatamente anterior à do Castelhano. Iniciar a 
descida onde o caminho atravessa a ribeira, com um rapel de 12 metros numa árvore. 

SAÍDA E REGRESSO
Ver informação de saída de Entre Ribeiras. Contudo, 
como esta ribeira está mais próxima da Fajã da 
Ribeira Funda, e localizada depois de um esporão 
que obriga ser contornado por dentro de água, caso 
o mar esteja calmo e preferencialmente com maré 
vazia, em relação às anteriores é relativamente mais 
fácil caminhar ao longo da costa rochosa, cerca de 
2km para sudeste, até chegar à foz de uma pequena 
ribeira que atravessa a fajã da ribeira Funda (não 
confundir com a saída do canyoning da ribeira 
Funda que se situa 600 metros mais à frente). Antes 

DESCIDA

Desenvolvendo-se num vale bastante recortado, 
o percurso é muito retilíneo e abrupto, 
permitindo constantes vistas para o oceano. 
A meio do percurso, surge a surpresa de uma 
grande vertical, com quase 80 metros, que é 
superada com recurso a um fracionamento aos 
39 metros. A parte final é menos vertical que as 
duas ribeiras anteriormente descritas.
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da ribeira, subir por um trilho que pode estar coberto de mato, até a umas ruinas de casas, atravessando então 
a linha de água e subindo até encontrar o trilho do vale do canyon da ribeira Funda. No cruzamento dos trilhos, 
seguir pela direita e continuar a subir até ao asfalto. Seguir pela estrada para a direita cerca de 500 m e na curva 
de 90º à esquerda, virar para o caminho à direita, que é a estrada onde se deixou o carro para iniciar o percurso 
de acesso ao canyoning.

CANYONING EM SÃO JORGE 

CROQUI DA RIBEIRA DO SALTO VERDE / FACHOS
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DESCRIÇÃO GERAL

No verão esta ribeira encontra-se frequentemente seca, sendo bastante mais interessante com um 
bom caudal. As duas secções são bem distintas, a superior desenvolve-se num vale arborizado 
sucedendo-se diversos ressaltos e muitos destrepes, enquanto que a parte inferior aproveita a beleza 
decorrente dos rapeis finais serem para o mar, numa grande vertical encaixada e com bons socalcos.

A ribeira Funda da costa norte apresenta dois percursos, o superior e o inferior. O primeiro tem uma logística 
simples mas é bastante menos interessante que o segundo que sai no mar. Na tabela em baixo apresentam-se 
na primeira linha os dados referentes ao percurso superior e na segunda ao inferior.

FUNDA

2,6 v4 2h00 1,0 km 320 m 14 35 m 35 m

530 m 210 m 0h10 0h50 0427725 
4269690

0427895 
4270370 Ok -

3,8 v5 3h00 0,5 km 210 m 11 40 m 95 m

210 m 0 m 0h40 1h00 0427895 
4270370

0427965 
4270680 Ok Barco

APROXIMAÇÃO E ACESSO

O acesso de carro é feito através da estrada da serra, que sai da povoação de Lameiro (Topo), subindo 
à esquerda ao longo dos campos de pastagens. Na parte superior, depois de virar numa curva 
apertada à direita, continuar apenas mais 600 m e estacionar o veículo. Seguir um trilho que se inicia 
na margem direita da ribeira, mas que pouco depois a atravessa e desce pela encosta esquerda do 
vale até voltar a atravessar a ribeira, após um desnível de 350 metros. Iniciar ai a descida do percurso 
inferior. Caso se pretenda fazer apenas o percurso superior ou os dois iniciar a descida pouco depois 
do trilho atravessar pela primeira vez a ribeira, junto à cota 530.

DESCIDA

A primeira parte do canyoning desenvolve-se num ambiente bastante arborizado, num vale com 
desnível continuado e com diversas pequenas cascatas, para na parte final a ribeira se precipitar para 
o mar num conjunto de cascatas mais imponentes e abertas para o oceano.

SAÍDA E REGRESSO

O último rapel termina numa pequena zona rochosa junto à água, sendo necessário o recurso a uma 
embarcação e que o mar esteja relativamente calmo. O porto mais próximo é o do Topo. Na ponta rochosa 
a nordeste da saída já existiu um acesso por cordas ao mar, que era utilizado por pescadores à linha, mas 
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atualmente não é possível subir. Caso se venha ai a instalar cordas será possível sair a nado e escalar por essa 
ponta para depois apanhar um trilho que continua para o utilizado no acesso ao canyoning.
Como alternativa nadar para noroeste até a um caminho que sobe pela fajã da ribeira Funda.

CROQUI DA RIBEIRA FUNDA INFERIOR
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DESCRIÇÃO GERAL 
E DESCIDA

Esta ribeira muito curta 
desenvolve-se na encosta 
norte, numa primeira fase 
num pequeno vale escavado 
e rodeado de bosque, 
terminando depois numa 
vertical com cerca de 130 
metros mas com boas 
plataformas. O caudal é 
geralmente muito reduzido 
e em alguns períodos pode 
mesmo encontrar-se seca.

FONTE

4,2 v5 5h00 1,7 km 520 m 19 47 m 130 m

520 m 0 m 0h05 0h25 0403107 
4282628

0403333 
4283192 Ok Barco

COSTA NORTE

Este troço entre a Fajã do Ouvidor e a Ponta Furada apresenta inúmeras pequenas ribeiras que terminam 
em cascatas sucessivas e de grande dimensão, numa encosta abrupta. Contudo, pelo facto das suas 
bacias serem muito reduzidas, estão frequentemente secas, o que limita o seu interesse. Em 2014 existia 
apenas um percurso equipado neste setor, o da ribeira da Fonte, localizado próximo da Ponta Furada.



POR CAMINHOS DE ÁGUA… NOS AÇORES | GUIA DE CANYONING

166

CANYONING EM SÃO JORGE 

SAÍDA E REGRESSO

Na praia de calhau caminhar ao longo da 
estreita margem pedregosa para a esquerda 
em direção à Pedra Furada. Cerca de 50 
metros antes do início da ponta, há um passo 
que sobe a encosta até ao trilho que vai do 
esporão da Ponta Furada até à estrada sempre 
pela cumeeira. Outra opção será sair de barco, 
combinando previamente com alguém que 
possa prestar esse serviço a partir do pequeno 
porto do Ouvidor, desde que o mar esteja 
relativamente calmo, o que não é muito comum 
nesta costa norte.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Pouco depois da povoação do Outeiro da 
Cruz, no km 44,2, descer por uns campos pela 
margem esquerda da ribeira até quase ao início 
da encosta mais vertical e entrar para a ribeira 
fazendo um pequeno rapel abrindo caminho 
entre a vegetação.
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CROQUI DA RIBEIRA DA FONTE
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SÃO MIGUEL
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Ilha de São Miguel é a maior dos Açores, 
com cerca de 745 km2 de superfície, um 
comprimento de 65 km e uma largura 

entre os 8 e 15 km. Juntamente com a Ilha de 
Santa Maria forma o grupo Oriental.

São Miguel é também denominada como a Ilha 
verde, tendo o ponto de maior altitude no Pico 
da vara, com 1103 metros. É a Ilha com a maior 
densidade populacional, representando mais 
de metade da população total do arquipélago, 
dividindo-se em seis concelhos: Ponta Delgada, 
Lagoa, Vila Franca do Campo, ribeira Grande, 
Nordeste e Povoação.

De entre as diversas festividades religiosas da 
Ilha de São Miguel, destacam-se a secular festa 
do Senhor Santo Cristo dos Milagres, as festas 
do Espírito Santo e dos Romeiros na época da 
quaresma.

Relativamente à gastronomia local, recomenda-
se o cozido e os bolos lêvedos das Furnas, as 
queijadas de Vila Franca do Campo, o chá, o 
ananás e o maracujá.

Nas caldeiras vulcânicas de São Miguel 
encontram-se as maiores Lagoas dos Açores, 
nomeadamente as Lagoas Verde e Azul das 
Sete Cidades, a Lagoa do Fogo e a Lagoa das 

A
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Furnas. Destacam-se também as Lagoas da Serra 
Devassa, como são exemplo as Empadadas e o 
Canário, assim como a Lagoa do Congro e a de 
São Brás, na parte central da Ilha.

Também se distinguem em São Miguel as 
piscinas naturais de águas quentes, com especial 
enfoque para a Poça da Dona Beija e o Parque 
Terra Nostra nas Furnas. Na ponta da Ferraria 
também é possível tomar banho em água do 
mar aquecida por nascentes de águas termais de 
origem vulcânica.

Os percursos de canyoning com maior 
interesse em São Miguel localizam-se no 
maciço vulcânico do Fogo, onde se destaca 
a ribeira da Praia a sul e a ribeira Grande 
a norte, mantendo ambos um caudal 
permanente mesmo na época estival. Para 
além destes cursos de água, também se 
destaca a ribeira dos Caldeirões e o seu troço 
superior como um verdadeiro terreno de 
aventura, enquanto o percurso inferior pelo 
seu carácter lúdico é muito utilizado pela 
animação turística local.

Já foram explorados em São Miguel 18 itinerários 
de canyoning, sendo no geral percursos sem 
grandes verticalidades, predominando os 
ressaltos de pequena ou média dimensão.
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QUADRO RESUMO DOS PERCURSOS DE CANYONING 
EM SÃO MIGUEL

Setores: LF.S - Lagoa do Fogo Sul; LF.N - Lagoa do Fogo Norte; NE - Nordeste; E – Este; SE – Sudeste.
Para além destas ribeiras já foram até à data exploradas outras, mas que não são aqui incluídas pelo facto 
do seu interesse ser relativamente reduzido, como é exemplo da Grota do Inferno nas Sete Cidades e a 
ribeira de Água de Alto.

MAPA GERAL DE SÃO MIGUEL COM OS PERCURSOS DE 
CANYONING

Percurso Setor Interesse Dificuldade Duração Desnível 
(m) N.º rapeis > rapel (m) > vertical 

(m) Acesso Regresso

Praia superior Pico da Vela LF.S 4 V4 7h00 460 9 40 40 1h30 0h00

Praia superior Nascentes LF.S 3 V3 4h00 300 5 15 15 1h15 0h00

Três Voltas superior LF.S 3,7 V4 4h00 410 6 35 70 0h00 1h30

Três Voltas inferior LF.S 1 V3 4h00 490 3 30 30 0h00 0h00

Barrelas superior LF.S 1 V3 2h00 120 2 15 15 0h45 0h15

Grande Sup. / Lombadas LF.N 3,7 V4 5h00 250 6 45 45 0h00 0h10

Grande Inf./ Salto Cabrito LF.N 3,2 V3 3h00 115 5 15 15 0h05 0h20

Lime inferior / Moinhos LF.N 2 V3 3h00 170 7 20 20 0h00 0h10

Coelhas / Salto Farinha NE 3 V4 4h00 315 7 40 40 0h30 0h05

Caldeirões superior NE 3,5 V3 5h00 350 17 25 25 0h05 0h10

Caldeirões inferior NE 3 V2 3h00 125 6 10 10 0h00 0h05

Cachaço NE 2,5 V3 3h00 160 8 20 20 0h00 0h05

Lanho NE 2,5 V3 4h00 260 10 20 20 0h00 0h05

Tosquiada inferior E 1,5 V3 2h00 200 3 20 20 0h00 0h30

Faial da Terra superior SE 2 V3 3h30 300 5 15 15 0h00 0h00

Faial da Terra inferior SE 1,5 V3 2h30 145 3 12 12 0h00 0h30

Purgar SE 1,5 V3 1h30 300 1 30 30 0h00 0h00

Lagos SE 1,5 V3 1h30 170 1 30 30 0h00 0h00
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Percurso Setor Interesse Dificuldade Duração Desnível 
(m) N.º rapeis > rapel (m) > vertical 

(m) Acesso Regresso

Praia superior Pico da Vela LF.S 4 V4 7h00 460 9 40 40 1h30 0h00

Praia superior Nascentes LF.S 3 V3 4h00 300 5 15 15 1h15 0h00

Três Voltas superior LF.S 3,7 V4 4h00 410 6 35 70 0h00 1h30

Três Voltas inferior LF.S 1 V3 4h00 490 3 30 30 0h00 0h00

Barrelas superior LF.S 1 V3 2h00 120 2 15 15 0h45 0h15

Grande Sup. / Lombadas LF.N 3,7 V4 5h00 250 6 45 45 0h00 0h10

Grande Inf./ Salto Cabrito LF.N 3,2 V3 3h00 115 5 15 15 0h05 0h20

Lime inferior / Moinhos LF.N 2 V3 3h00 170 7 20 20 0h00 0h10

Coelhas / Salto Farinha NE 3 V4 4h00 315 7 40 40 0h30 0h05

Caldeirões superior NE 3,5 V3 5h00 350 17 25 25 0h05 0h10

Caldeirões inferior NE 3 V2 3h00 125 6 10 10 0h00 0h05

Cachaço NE 2,5 V3 3h00 160 8 20 20 0h00 0h05

Lanho NE 2,5 V3 4h00 260 10 20 20 0h00 0h05

Tosquiada inferior E 1,5 V3 2h00 200 3 20 20 0h00 0h30

Faial da Terra superior SE 2 V3 3h30 300 5 15 15 0h00 0h00

Faial da Terra inferior SE 1,5 V3 2h30 145 3 12 12 0h00 0h30

Purgar SE 1,5 V3 1h30 300 1 30 30 0h00 0h00

Lagos SE 1,5 V3 1h30 170 1 30 30 0h00 0h00

LAGOA DO FOGO – SUL

Neste setor situa-se o canyoning mais interessante da Ilha, o percurso da Praia superior - Pico da Vela, 
destacando-se também o percurso superior da ribeira das Três Voltas. Nos acessos para ambos os 
itinerários é possível contemplar de diferentes perspetivas a impressionante Lagoa do Fogo.
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DESCRIÇÃO GERAL

A caminhada de aproximação é obrigatória, pois passa por uma propriedade privada interdita a 
viaturas, tendo sensivelmente o mesmo desnível do canyoning, mas sendo compensada na parte 
final com várias perspetivas da Lagoa do Fogo e mais tarde pela beleza envolvente à ribeira. Este foi 
o primeiro itinerário de canyoning a ser aberto nos Açores, e espelha uma sequência de desníveis 
a surgirem de forma cadenciada no curso de água, passando de um caudal reduzido a bastante 
expressivo a partir do R7. A única escapatória localiza-se na parte final do percurso, antes do último 
rapel (R9), a montante da ponte de pedra pela margem esquerda.

4 v4 7h 4,3 km 460 m 9 40 m 40 m

660 m 200 m 1h30 0 min 0635716
4179907

0634832
4177193

Semi-
equipado -

PRAIA SUPERIOR - PICO DA VELA

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A partir da praia de Água de Alto seguir para este (sentido de Vila Franca do Campo) e virar à 
esquerda junto a uma casa, antes da ponte sobre a ribeira da Praia. Ignorar três caminhos à esquerda 
até encontrar a linha de água, onde o seu curso é desviado para uma levada que passa debaixo da 
estrada seguindo até a um reservatório de água. Iniciar a caminhada de aproximação perseguindo 
pela mesma estrada, virando à esquerda para um caminho em terra e passando por um portão de 
ferro, pela ponte de pedra, até à encosta da Lagoa do Fogo (cota 675 m). Abandonar a estrada de 
terra principal, e continuar para a direita por um trilho que segue sempre com uma linha de árvores 
(criptomérias) à esquerda na cumeeira. Ao terminar a linha de árvores continuar pelo trilho por uma 
crista da encosta nascente da Lagoa do Fogo, até um pequeno vale e entrar na linha de água à direita.

SAÍDA E REGRESSO
Pela margem esquerda junto à estrada.

DESCIDA

O percurso inicia-se com uma caminhada pelo 
leito da ribeira com pequenos ressaltos até ao 
primeiro patamar (R1), que antecede um bonito 
anfiteatro. Segue-se uma sequência de quatro 
verticais com pequenas caminhadas intermédias, 
até uma secção com dois desníveis após uma 
caminhada mais longa. Logo depois da ponte de 
pedra surge o último rapel, onde a linha de água 
se junta com o outro braço (troço das nascentes), 
seguindo sem ressaltos significativos até ao final.
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DESCRIÇÃO GERAL

Esta linha de água recebe uma importante contribuição de água subterrânea proveniente da Lagoa do 
Fogo. No entanto, o seu caudal permanente acaba por ser pouco significativo, devido à captação de 
água para a levada, realizada a partir da barragem. Parte da caminhada de aproximação, pelo trilho 
pedestre da Lagoa do Fogo, segue junto à levada, tornando-se muito agradável, que juntamente com 
o troço inicial da ribeira torna o itinerário com algum interesse.

3 v3 4h 3 km 300 m 5 15 m 15 m

500 m 200 m 1h15 min 0 min 0634480
4179380

0634832
4177193

Semi-
equipado -

PRAIA SUPERIOR - NASCENTES

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A partir da praia de Água de Alto seguir para este (sentido de Vila Franca do Campo) e virar à esquerda 
junto a uma casa, antes da ponte sobre a ribeira da Praia. Ignorar três caminhos à esquerda até 
encontrar a linha de água, onde o seu curso é desviado para uma levada que passa debaixo da estrada 
seguindo até a um reservatório de água. Iniciar a caminhada de aproximação seguindo pela estrada 
no sentido inverso, virando à direita para uma estrada de terra batida e continuando as indicações do 
percurso pedestre para a Lagoa do Fogo. No final da levada, quando encontrar a pequena barragem 
(na foto), entrar na linha de água à direita.

SAÍDA E REGRESSO
Pela margem esquerda 
junto à estrada.

DESCIDA

Este percurso revela 
pouco interesse devido 
à sua parte final (após 
o R5), com a descida a 
resumir-se na progressão 
em marcha alternando 
com diversos destrepes. 
Apesar disso, o início 
da ribeira até ao R3 é 
encaixado num ambiente 
exuberante.
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CROQUI DA RIBEIRA DA PRAIA SUPERIOR - NASCENTES

3,7 V4 4h 2,2 km 410 m 6 35 m 70 m

900 m 490 m 0 m 1h30 0632983
4180120

0633548
4178871 Ok -

TRÊS VOLTAS SUPERIOR
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DESCRIÇÃO GERAL

O percurso superior deste itinerário é o que se recomenda, destacando-se o anfiteatro do R2, onde 
a grota com um ambiente luxuriante se transforma numa verdadeira ribeira. Mas o ponto alto do 
percurso encontra-se na última vertical, com três ressaltos consecutivos (R4, R5 e R6), separados por 
patamares bem definidos.

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Subir até ao Pico da Barrosa, passar as antenas até chegar a um largo onde termina a estrada de 
asfalto (cota 930 m). Seguir pelo início do vale e entrar no itinerário (grota) que segue ladeado de 
árvores (criptomérias).

SAÍDA E REGRESSO
Sair da ribeira a montante 
da ponte (canal de água) 
pela margem esquerda 
e seguir pelo trilho até 
ao Pico da Barrosa. 
Optando por logística 
com transfer com uma 
viatura, seguir pelo trilho 
à direita na ponte.

DESCIDA

O percurso inicia-se com 
diversos destrepes até 
ao R1 e de seguida R2, 
sendo possível logo após 
o mesmo abandonar 
a ribeira por um trilho 
na margem direita, 
aos 790 m. Segue-se 
uma caminhada com 
pequenos ressaltos, 
interrompida pelo R3, até 
à vertical final com três 
ressaltos. No topo do 
R4 (cota 625 m), existe 
um trilho na margem 
esquerda da ribeira que 
segue para jusante até 
à ponte. No trilho existe 
uma levada subterrânea 
construída em tubos de 
barro, que canaliza água 
da ribeira até à casa 
junto à ponte.
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CROQUI DA RIBEIRA DAS TRÊS VOLTAS SUPERIOR
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LAGOA DO FOGO – NORTE

Este setor tem o foco de interesse na ribeira Grande, uma das maiores linhas de água da ilha, quer 
pela sua extensão, quer por apresentar um caudal permanente significativo. O percurso superior é 
mais interessente que o inferior, devido essencialmente à popular cascata das lombadas (45 m). Apesar 
disso, o percurso inferior também se torna bastante interessante na parte final, pois termina num 
ponto turístico de referência, o conhecido Salto do Cabrito.
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DESCRIÇÃO GERAL

Neste canyoning destacam-se tanto a 
imponência da maior vertical (R3), que 
poderá ser contemplada pela estrada de 
acesso, como os fenómenos vulcânicos que 
dão uma coloração amarelada à abundante 
água durante o percurso. Após essa vertical, 
a ribeira apresenta longas caminhadas 
intercaladas pelas últimas verticais. Não 
existem escapatórias neste itinerário.

3,7 v4 5h 4 km 250 m 6 45 m 45 m

560 m 310 m 0 m 10 min 0635600
4182122

0633724
4183547 Ok Transfer

GRANDE SUPERIOR - LOMBADAS

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A partir das Caldeiras da ribeira Grande seguir na estrada principal em direção ao Monte Escuro. No 
primeiro cruzamento com uma estrada à direita em terra (aos 300 m de altitude), poderá deixar uma 
viatura. Continuar pela estrada principal e virar à direita no cruzamento para as Lombadas (antiga 
exploração de água termal), até encontrar a ponte sobre a ribeira onde a estrada termina.

SAÍDA E REGRESSO
Sair da ribeira por um trilho na margem direita, a montante da albufeira da barragem, até encontrar 
a estrada de asfalto no final da levada. Para o transporte é necessário utilizar um carro neste local e 
outro na entrada da ribeira, nas Lombadas.

DESCIDA

No início do percurso constata-se que a ribeira mantém, mesmo em época estival, um caudal 
permanente considerável. Após uma série de meandros o percurso torna-se encaixado, sucedendo-
se dois pequenos desníveis e a maior vertical (R3), que leva a desvendar inúmeras fontes de 
desgaseificação vulcânica e de água termal. Depois do terceiro rapel, junto a um pequeno afluente na 
margem direita, existe uma escapatória que segue para as Lombadas. Até à saída é necessário transpor 
mais três rapeis alternando com alguns pequenos ressaltos durante as caminhadas.
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CROQUI DA RIBEIRA GRANDE SUPERIOR - LOMBADAS
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DESCRIÇÃO GERAL

Este percurso da ribeira é especialmente interessante devido à secção final, o Salto do Cabrito, 
logo após a antiga central hidroelétrica da Fajã do Redondo. A montante do itinerário localiza-se 
a barragem, onde parte do curso de água é desviado para um canal (levada), pelo que se torna 
imprescindível a informação de possíveis descargas (EEG / EDA - contactos: telefone: 296 202 000; 
email: eeg@eda.pt; internet: www.eeg.eda.pt).

3,2 v3 3h 1,2 km 115 m 5 15 m 15 m

275 m 160 m 5 m 20 min 0633303
4183962

0632520
4184281 Ok Drossage 

R4/R5

GRANDE INFERIOR - SALTO DO CABRITO

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A partir das Caldeiras da ribeira Grande seguir em direção ao Monte Escuro, até ao primeiro 
cruzamento com uma estrada à direita em terra (cota 300 m). Iniciar a caminhada por um trilho que 
segue perpendicularmente à conduta de água, até encontrar uma ponte aos cerca de 285 m de 
altitude. Entrar na linha de água a montante da ponte pela margem esquerda.

SAÍDA E REGRESSO
Sair da ribeira pela margem esquerda logo após o R5, passando pela 
nova central hidroelétrica e subindo por uma escadaria em ferro. 
Caminhar até à antiga central hidroelétrica, atravessando a ponte 
sobre a ribeira. Subir até ao portão (cota 260 m) e virar à direita pela 
estrada em terra até ao cruzamento com a estrada asfaltada, junto à 
conduta de água.

Como alternativa a esta opção, poderá deixar uma viatura para 
o transfer no final do percurso. Para tal, seguir pelo acesso norte 
à Lagoa do Fogo, virando depois à esquerda para uma estrada 
de terra batida, após uma casa/restaurante, seguindo nos dois 
entroncamentos seguintes pela esquerda.

DESCIDA

O percurso inicia-se com uma pequena caminhada que antecede o 
R1 e logo de seguida encontra o R2. Também é possível abandonar 
a ribeira após o R3, junto à antiga central hidroelétrica (altitude: 180 
m). Ao longo do itinerário é comum encontrar-se muita areia no leito 
da ribeira. No final do R4, na margem direita, poderá criar-se um 
drossage com forte caudal.
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NORDESTE

Neste sector, a ribeira dos Caldeirões com os seus dois percursos distintos, constitui a linha de maior 
interesse para a prática do canyoning, devido ao seu carácter lúdico e caudal permanente. A ribeira 
das Coelhas e o seu troço final com o Salto da Farinha, apenas apresenta um caudal aceitável em 
regime torrencial, pelo que o seu interesse está bastante condicionado à pluviosidade.
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DESCRIÇÃO GERAL

A maior vertical desta ribeira (R3) é habitualmente contemplada por locais e turistas, a partir do 
miradouro que tem o nome da cascata - Salto da Farinha. O maior ponto de interesse desta ribeira 
reside nesta mesma vertical, com uma fantástica vista sobre o mar.

3 V4 4h 3,4 km 315 m 7 40 m 40 m

315 m 0 m 30 min 5 min 0649953
4188822

0649891
4191088

Semi-
equipado -

COELHAS - SALTO DO FARINHA

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguir em direção ao Nordeste pela SCUT até à saída Achadinha / Salga / ribeira dos Caldeirões. 
Continuar pela direita em direção a poente, pela estrada regional e virar à direita para Miradouro do 
Salto da Farinha, até ao largo onde a estrada termina próximo do mar (altitude: 30 m). A partir deste 
ponto iniciar a caminhada de aproximação, ou, no caso de existir segunda viatura de transfer, perfazer 
a estrada no sentido inverso. Existe um trilho à esquerda que segue até uma ponte (135 m), onde é 
possível entrar ou sair da linha de água, junto a um antigo 
moinho de água na margem direita. Para chegar ao início do 
percurso, virar à direita na estrada regional e logo de seguida 
à esquerda em direção ao Salto do Cavalo. Abandonar a 
estrada principal por um caminho em terra batida à esquerda 
(altitude: 300 m), até chegar a uma ponte (altitude: 315 m), 
entrando na ribeira a montante pela margem direita.

SAÍDA E REGRESSO
Sair pela margem esquerda junto ao mar seguindo até 
à estrada. 

DESCIDA

Pode-se considerar o percurso com duas partes distintas. 
A primeira até à ponte (altitude: 135 m), onde em alguns 
ressaltos são possíveis saltos, sendo necessário recorrer a 
árvores para ultrapassar diversas verticais.

A segunda parte do percurso consiste em quatro verticais 
sucessivas, sendo possível abandonar a ribeira antes de R7 
(altitude 60 m), por um trilho na margem direita.
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DESCRIÇÃO GERAL

Este percurso poderá caracterizar-se como um terreno de aventura, pelos inúmeros rapeis e ressaltos 
encadeados, assim como pelo seu carácter muito lúdico devido às inúmeras piscinas que habitualmente 
possibilitam saltos. É um itinerário envolto num verde luxuriante e água cristalina, onde apenas na 
parte final existem escapatórias e ressaltos equipados.

3,5 V3 5h 3,6 km 350 m 17 25 m 25 m

570 m 220 m 5 min 10 min 0652889
4187031

0652439
4189311

Semi-
equipado -

CALDEIRÕES SUPERIOR

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguir em direção ao Nordeste pela SCUT e sair em “Achada”. Ao encontrar uma rotunda e continuar 
pela estrada regional pela direita em direção à ribeira dos Caldeirões, até uma zona de estacionamento, 
onde se situa o parque natural da ribeira dos Caldeirões. Deixar um carro e seguir pelo sentido inverso 
em direção à rotunda, virando depois à direita e continuando sempre na estrada principal. Ao encontrar 
os serviços Florestais virar à direita, passando para estrada de terra batida. Ignorar duas saídas à direita 
e estacionar a viatura no próximo entroncamento. Iniciar a breve caminhada de aproximação pela 
direita até encontrar a ponte e o vale da ribeira. A entrada no percurso pode ser realizada a jusante 
da ponte pela margem direita.

SAÍDA E REGRESSO
Saída por um trilho na margem direita, logo após o último rapel, 
que termina junto à ponte da estrada regional (190 m). O troço 
da ribeira para jusante, até à ponte, não é aconselhado pois com 
um caudal estival encontra-se seco, devido ao desvio de água 
para a levada. Para o transporte é necessário utilizar um carro 
no estacionamento do parque natural da ribeira dos caldeirões e 
outro na entrada do itinerário.

DESCIDA

Na maioria dos ressaltos é possível utilizar árvores como 
ancoragens naturais, sendo muitos de fácil transposição em 
destrepe e por vezes verificando-se a opção de saltos, mas 
sendo a profundidade de muitas piscinas naturais normalmente 
reduzida (verificar sempre condições). Existe uma escapatória 
na parte final do itinerário, pela margem direita aos 245 m, que 
segue para jusante junto à ribeira até à saída.
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DESCRIÇÃO GERAL

A primeira parte do percurso, até ao início do R2, está inserida no parque natural da Ribeira dos 
Caldeirões, com diversos caminhos paralelos à ribeira na margem direita e passando por um dos 
moinhos em plena laboração. Devido à beleza natural do espaço envolvente ao parque e da 
possibilidade de se chegar junto às cascatas, para além das condições oferecidas para a realização 
de churrascos e piqueniques ou refeições ligeiras no bar existente na antiga casa do moleiro, é um 
dos locais de paragem obrigatória pelos turistas e população local na visita ao concelho do Nordeste. 
Nos meses de verão, o caudal mantém um nível aceitável para a prática da atividade, sendo muito 
frequentado pelos turistas enquadrados pelas empresas de animação turística da Ilha.

3 V3 3h 1,5 km 125 m 6 10 m 10 m

190 m 65 m 0 min 5 min 0652444
4189659

0651965
4190507 Ok -

CALDEIRÕES INFERIOR

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguir em direção ao Nordeste pela SCUT e sair em “Achada”. Ao encontrar uma rotunda continuar 
pela estrada regional em direção à ribeira dos Caldeirões, virando depois à direita, passando pelo 
viaduto da SCUT e seguindo nos dois cruzamentos seguintes pela esquerda até uma ponte sobre a 
ribeira, onde deverá deixar uma viatura. Seguir pelo sentido inverso até à estrada regional, virando à 
direita até uma zona de estacionamento, onde se situa o parque 
natural da ribeira dos caldeirões. A entrada no percurso pode ser 
realizada a montante da ponte pela margem direita.

SAÍDA E REGRESSO
Sair da ribeira junto à ponte da SCUT pela margem esquerda, 
ou mais à frente pela margem direita, seguir pelo caminho em 
terra batida até à estrada em asfalto e descer pela esquerda 
até à ponte. Para o transporte é necessário utilizar um carro no 
estacionamento do parque natural da ribeira dos Caldeirões e 
outro no final do itinerário.

DESCIDA

Início do percurso com pequenos desníveis e zonas aquáticas. 
No início do R2 o leito da ribeira torna-se encaixado com dois 
desníveis consecutivos. Existe uma escapatória pela margem 
direita a montante da ponte de pedra. 
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ilha de Santa Maria situa-se no extremo 
sudeste do arquipélago dos Açores, 
pelo que a sua localização mais 

meridional, conjugada com a altitude 
relativamente baixa da ilha, lhe conferem 
um clima menos húmido e uma maior 
insolação comparativamente com as 
restantes ilhas do arquipélago. Com 
uma área de 97 km2 e pouco mais de 
cinco mil habitantes, tem no seu clima, 
costa, praias de areia branca e geologia 
as suas principais atrações.

Para além de uma intensa atividade 
agropecuária e piscatória, Santa Maria 
apresenta atualmente uma importante atividade 
aeronáutica, especialmente por ai estar instalado 
o Centro de Controlo Aéreo do Atlântico que 
administra a FIR Oceânica de Santa Maria.

A par destas atividades, o turismo tem vindo a 
ganhar uma importância crescente, em particular 
pela sua excelência como destino de mergulho 
com a possibilidade de observação de grandes 
pelágicos. Mas a sua tranquilidade, cultura, 
ruralidade, costa recortada de grande beleza 
e percursos pedestres muito interessantes são 
atrativos suficientes que por si logo justificam uma 
visita à ilha. Do ponto de vista cultural, uma das 
maiores atrações da ilha, que leva à presença de 
elevado número de visitantes, é o Festival Maré 
de Agosto, que se realiza anualmente na quarta 
semana do mês de agosto e se estende por três 
a quatro dias.

Relativamente ao património natural, merecem 
especial atenção na ilha de Santa Maria a sua costa 
recortada, com diversas baías profundas e praias de 
areia branca, e os vários fenómenos geológicos, de 
que são exemplos o Barreiro da Faneca, conhecido 
por “deserto vermelho” e a disjunção colunar 
prismática na ribeira de Maloás. Em termos da 
geologia, apesar de tal como todo o arquipélago 
a ilha ser de origem vulcânica, destaca-se das 
restantes pelo facto de ser a mais antiga dos Açores 
e a única com formações de origem sedimentar. 

A

CANYONING EM SANTA MARIA

CANYONING EM SANTA MARIA

Geomorfologicamente, 
Santa Maria pode dividir-se em duas regiões, com 
uma extensa região relativamente aplanada com 
altitude máxima de 277 metros na parte ocidental 
e a oriente uma região montanhosa que culmina 
aos 587 metros no Pico Alto. 

O acesso à ilha de Santa Maria pode ser realizado 
por avião ou barco. A ilha tem ligações aéreas 
regulares com São Miguel e menos frequentes com 
Lisboa. Na época média e alta existem ligações 
marítimas regulares com a ilha de São Miguel.
Para os praticantes que gostam de percursos de 
canyoning curtos com grandes verticais, a visita à 
ilha é amplamente justificada. Dos oito percursos 
existentes, quatro apresentam grandes verticais 
fracionadas em ambientes imponentes e de grande 
beleza. Contudo, como as bacias hidrográficas 
são reduzidas e esta é das ilhas com menor 
precipitação, o melhor período para a prática de 
canyoning é o final do inverno e primavera, já que 
no verão as ribeiras apresentam caudais diminutos, 
podendo mesmo encontrar-se secas. Os percursos 
estão distribuídos por três setores:

N – Com três percursos que desaguam na costa 
norte da ilha;
E – Quatro percursos na costa este, mas três dos 
quais são troços distintos da ribeira do Salto;
S – Um percurso na costa sul.
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QUADRO RESUMO DOS PERCURSOS DE CANYONING 
DE SANTA MARIA

MAPA GERAL DE SANTA MARIA COM OS PERCURSOS 
DE CANYONING

Percurso Setor Interesse Dificuldade Duração Desnível
(m) N.º rapeis > rapel

(m)
> vertical

(m) Acesso Regresso

Engenho N 3,1 v5 1h30 135 6 38 75 0h10 0h30

Funda N 3,5 v3 2h00 200 4 20 20 0h10 0h45

Amaro N 3,5 v5 1h30 150 4 40 65 0h05 0h45

Salto esq. E 2,4 v4 1h00 80 2 40 40 0h10 0h10

Salto dto. E 2,5 v4 1h30 90 2 40 40 0h05 0h10

Salto inf. E 1,5 v1 0h45 110 0 0 0 0h05 0h25

Grande / Aveiro E 4 v5 2h00 160 4 60 115 0h15 0h45

Maloás/Malbusca S 3 v4 2h00 135 3 45 80 0h15 1h30
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COSTA NORTE

 
Ribeira Funda

 
Ribeira do Engenho
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DESCRIÇÃO GERAL

Percurso curto caracterizado por uma grande vertical (75 metros), que permite descobrir paisagens 
muito interessantes na costa norte da ilha. Preferir períodos mais chuvosos (novembro a abril), pois a 
ribeira pode encontrar-se seca no verão.

3,1 v5 1h30 0,5 km 135 m 6 38 m 75 m

135 m 0 m 0h10 0h30 0667752 
4096564

0667752 
4096564 Ok -

ENGENHO

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Ao Km 4,7 da estrada ER 2-2, em Feteiras de Baixo, virar à esquerda no cruzamento onde se encontra 
uma placa informativa dos trilhos dos Açores, seguindo em direção à Baia do Raposo. Continuar por 
cerca de 400 metros nessa estrada até fazer uma curva pronunciada à direita. Estacionar na estrada de 
terra batida em frente e iniciar a aproximação a pé. Seguir as indicações do trilho sinalizado PR1SMA 
até este bifurcar. Pela direita segue para a Baía do Raposo, que é o ponto de saída do canyon. Seguir 
o trilho para a esquerda até este atravessar a ribeira, começando ai a descida.

SAÍDA E REGRESSO
No final da ribeira, seguir pelo trilho (PR1SMA) à direita, que 
sai junto ao moinho de água em ruína e sobe serpenteando 
a encosta. Na bifurcação seguir pela esquerda até chegar ao 
local onde se encontra estacionado o carro.

DESCIDA

O canyoning inicia-se na ribeira das Bananeiras. Após 2 
ressaltos, cerca de 100 metros mais à frente, esta une-se com 
o braço principal da ribeira do Engenho. Pouco depois, chega-
se ao principal ressalto da ribeira, com 75 metros. À esquerda, 
a cerca de 17 metros da cascata, existem duas ancoragens 
para instalação de corrimão. As ancoragens do rapel estão na 
vertical, mas bastante à esquerda. Este rapel (37 m) permite 
chegar a uma pequena plataforma com duas ancoragens 
e, um pouco mais abaixo, a outras duas que devem ser as 
utilizadas para fazer o segundo rapel (37 m), de forma a evitar 
roçamentos. O percurso segue depois no vale profundo, mas 
relativamente aberto, com progressão simples, recorrendo a 
alguns destrepes e a dois rapéis, até se chegar à costa.

CANYONING EM SANTA MARIA
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CROQUI DA RIBEIRA DO ENGENHO

DESCRIÇÃO GERAL

Como o seu nome indica, esta ribeira apresenta uma secção bastante encaixada, o que a torna única 
na ilha. Com água é um percurso bastante interessante. 

3,5 v3 2h00 2,0 km 200 m 4 20 m 20 m

200 m 0 m 0h10 0h45 0670995 
4096916

0670847 
4097868 Ok -

FUNDA
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CANYONING EM SANTA MARIA

APROXIMAÇÃO E ACESSO

A partir de Santa Bárbara seguir pela estrada para Feteiras, virando após cerca de 1,5 km para a 
pequena povoação de Lagos. Após uma curva e contracurva muito apertadas, estacionar no fim da 
reta. Seguir a pé pela estrada de terra batida em frente, virando depois à esquerda e logo a seguir 
à direita. Antes de uma descida à direita, sair do caminho descendo os campos pela esquerda até à 
ribeira, virando um pouco para montante até chegar ao leito da ribeira. Outra possibilidade é deixar o 
carro na estrada principal junto à Marquesa e seguir pela estrada de terra batida à direita e após 550 
metros virar à esquerda.

SAÍDA E REGRESSO
Sair por esse trilho à direita, ou noutro antes do R3, subindo a encosta até à crista de Tagarete. Seguir 
pelo caminho largo e no fim deste virar à esquerda e depois à direita, até ao local do carro na primeira 
opção, ou no fim deste virar à direita até ao asfalto. 

DESCIDA

A ribeira inicia-se com dois pequenos ressaltos antes de um rapel de 20 metros na árvore à esquerda, 
que permite descer para uma secção bastante encaixada. Após dois ressaltos a ribeira abre, existindo 
dois rapeis até se chegar a um trilho à direita junto ao mar.

CROQUI DA RIBEIRA DE FUNDA
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DESCRIÇÃO GERAL

A parte final da ribeira, com interesse para o canyoning, desenvolve-se num vale bastante profundo, 
após um impressionante ressalto com 85 metros, interrompido por uma ampla plataforma aos 20 metros.

3,5 v5 1h30 1,6 km 150 m 4 40 m 65 m

150 m 0 m 0h05 0h45 0671575 
4096850

0671360 
4097660 Ok -

AMARO

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Mesma logística de carros e acesso que para a ribeira Funda. A partir do local onde se estacionou o 
carro em Lagos, seguir o estradão sempre para a direita até ao seu fim e descer para a ribeira (trilho 
PRC3SMA), onde se inicia o percurso. 

SAÍDA E REGRESSO
A saída e regresso deste percurso são feitos 
pelo caminho na margem esquerda da ribeira, 
que após subir a encosta segue pela crista 
de Tagarete, entre as ribeiras Funda e do 
Amaro. Após cerca de 1 Km na confluência de 
estradões, virar à esquerda e depois à direita, 
para alcançar o local de estacionamento do 
carro. Ver outras opções na descrição dos 
acessos e regresso da Ribeira Funda.

DESCIDA

Na primeira parte progride-se cerca de 10 
minutos numa secção da ribeira com pouco 
desnível até se chegar ao início da grande 
vertical, transposta por três rapeis, sendo o 
último a meio da parede, com as ancoragens 
localizadas à direita. O último rapel termina 
numa grande lagoa, pelo que nos períodos 
mais secos a água desta pode não apresentar 
as melhores condições. A partir deste ponto a 
ribeira volta a ter pouco declive e, até ao mar, 
existe apenas mais um pequeno rapel.
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CANYONING EM SANTA MARIA

CROQUI DA RIBEIRA DO AMARO
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COSTA ESTE

2,4 v4 1h00 0,6 km 80 m 2 40 m 40 m

200 m 120 m 0h10 0h10 0672485 
4094110 0672860 

4094335

Ok -

SALTO

Constituído por três percursos, o inferior corresponde à última parte da ribeira, com início na ponte 
da estrada asfaltada até à foz, constituindo numa caminhada com vários destrepes, sendo o regresso 
realizado subindo a ribeira. Este percurso permite descobrir paisagens interessantes e uma baía 
protegida pelo ilhéu de São Lourenço. Os dois braços, esquerdo e direito, são na prática constituídos 
por uma cascata que se projeta para a mesma lagoa. Na tabela em baixo apresentam-se, na primeira 
linha, os dados do braço esquerdo e na segunda os do direito.

2,5 v4 1h30 0,7 km 90 m 2 40 m 40 m

210 m 120 m 0h05 0h10 0672530 
4094020 Ok -

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguir pela estrada que faz a ligação 
Arrebentão – Forno. Para o braço 
esquerdo, logo na primeira curva à 
direita, estacionar e prosseguir a pé 
por um trilho que desce os campos 
em direção à ribeira. Para o braço 
direito estacionar o carro na curva 
acentuada antes do Forno.

DESCIDA

O braço esquerdo inicia-se com um pequeno rapel ou corrimão que dá acesso a uma reunião com 
dois pernos à esquerda a partir da qual se realiza o rapel de 40 metros que termina numa grande 
lagoa. Por sua vez, o braço direito é um pouco mais interessante, com a necessidade de realizar um 
rapel de 25 metros em rampa e amarrado numa árvore à direita, para dar acesso a uma reunião com 
dois pernos à direita. Este rapel com 40 metros para a lagoa, pode ser realizado com corda de 35 
metros saindo um pouco mais acima. O resto do percurso é uma caminhada.



POR CAMINHOS DE ÁGUA… NOS AÇORES | GUIA DE CANYONING

202

CANYONING EM SANTA MARIA

SAÍDA E REGRESSO

Sair da ribeira à cota 120 e seguir um trilho na margem direita que permite alcançar a estrada principal, 
onde se pode encontrar o transfer. Sem logística de carro, continuar para a esquerda pela estrada 
voltando de novo à esquerda no cruzamento seguinte e novamente quando se chegar ao Arrebentão. 
São cerca de 3,5 km para a entrada do Salto superior esquerdo e 4,5 km para o direito.

DESCRIÇÃO GERAL

Esta ribeira é constituída por uma sucessão de cascatas com grandes verticais que sulcam a encosta 
sudeste na baixa da Maia. Com caudal significativo o canyoning ganha certamente uma beleza e 
interesse extra. A paisagem a partir da descida e do trilho de acesso são magníficas.

4,0 v5 2h00 0,4 m 160 m 4 60 m 115 m

170 m 10 m 0h15 0h45 0676125 
4090960

0676330 
4090960 Ok -

GRANDE / AVEIRO

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Deixar o carro na Maia, na estrada logo após passar a ponte sobre a ribeira e subir pelo trilho sinalizado 
(PR4SMA) à esquerda. Quando se chegar ao topo da encosta descer à direita para a ribeira. Caso se opte 
por apoio de transfer, na Calheta, ao km 19,4 da estrada ER 1-2, virar à esquerda para a estrada de terra que 
segue em direção à Lapa de Baixo. Na bifurcação seguir pela direita, e estacionar o carro logo após este 
atravessar a ribeira. Seguir para a direita pelo trilho PR4SMA, que acompanha a ribeira pela sua margem 
esquerda. Na altura em que este cruza a ribeira, antes da encosta, começar o percurso de canyoning. 

DESCIDA

Este percurso é constituído por duas verticais 
separadas por uma enorme lagoa e plataforma. Para 
acesso ao terceiro rapel, já na grande vertical, recorre-
se a um pequeno rapel na margem direita. Para 
reduzir o risco de queda de pedras, o fracionamento 
do último rapel está instalado à esquerda da cascata. 

SAÍDA E REGRESSO

No final do percurso, na estrada de asfalto, optar 
por virar à direita, e seguir em direção à Maia até 
ao local onde se deixou o carro, ou ter nesse ponto 
o carro para fazer o transfer.



203

CROQUI DA RIBEIRA DO AVEIRO / GRANDE
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CANYONING EM SANTA MARIA

COSTA SUL

MALOÁS / MALBUSCA

3,0 v4 2h00 0,3 m 140 m 3 45 m 80 m

135 m 5 m 0h15 1h30 0672390 
4088995

0672285 
4088805 Ok -

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguir pela estrada que faz a 
ligação entre Panasco e Malbusca, 
pelo lado da costa, e após passar a 
ribeira do Panasco virar à esquerda, 
estacionando o carro logo na primeira 
curva acentuada à direita. Apanhar 
trilho em frente, para sudoeste, em 
direção à costa, e depois infletir 
para oeste até avistar o vale e a 
impressionante parede rochosa com 
disjunções colunares. A ribeira tem 
o seu primeiro ressalto a meio dessa 
parede.

DESCRIÇÃO GERAL

Percurso constituído por dois troços 
que coincidem com duas verticais. 
A primeira um rapel de 12 metros 
na parede basáltica com estruturas 
colunares e a segunda uma grande 
vertical para o mar. Na maior parte 
do ano o escoamento é bastante 
reduzido ou mesmo nulo.



205

CROQUI DA RIBEIRA DE MALOÁS / MALBUSCA

DESCIDA

O segundo rapel pode ser realizado após a descida do primeiro e uma pequena caminhada, ou 
contornando a pequena parede basáltica pela encosta direita. Recomenda-se a instalação de um 
corrimão amarrado a um bloco para facilitar o acesso ao rapel com as ancoragens na parte vertical 
da parede. Parte do rapel é suspenso e termina numa boa plataforma onde existe uma ancoragem, 
mas as do rapel seguinte estão ligeiramente mais abaixo para evitar roçamentos. Ter atenção à queda 
de pedras pois o 2º rapel está instalado na vertical do primeiro. No fim do último rapel há uma gruta 
escavada pelo homem muito interessante que vale a pena explorar.

SAÍDA E REGRESSO

Descer os blocos até ao mar e nadar para este em direção à Ponta Sul, seguindo depois pelo trilho 
que sobe a encosta para a esquerda e vai dar acesso ao topo da falésia, continuando esse trilho 
para a direita até chegar ao carro. Outra possibilidade será seguir um caminho mal definido para a 
esquerda, com alguns passos de escalada e passagens verticais, que permite chegar a meio do trilho 
anteriormente descrito.
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FAIAL



207

mbora com apenas 173 km2 e 15 mil 
habitantes, o Faial é das ilhas mais 
visitadas e cosmopolitas dos Açores, 

sendo o principal porto de passagem dos 
velejadores que atravessam o Atlântico Norte.

A ilha é dominada pelo vulcão central, 
que atinge o máximo de altitude aos 1031 
metros no Cabeço Gordo e que deu origem 
à deslumbrante Caldeira, com quase dois 
quilómetros de diâmetro. A oeste, no vulcão 
dos Capelinhos, encontram-se testemunhos da 
mais recente erupção com grandes proporções 
nos Açores, ocorrida entre 1957 e 1958. 

A grande maioria da população reside na costa 
este da ilha, em especial na cidade da Horta, onde 
se concentra a maioria da oferta de alojamento 
e empresas de animação turística que prestam 
essencialmente serviços marítimo-turísticos, em 
particular de observação de cetáceos, mergulho, 
passeios de barco e pesca desportiva. 

A ilha é uma importante porta de entrada e 
de passagem de visitantes. O seu aeroporto 
internacional e as ligações diárias de barco com 
as ilhas do Pico e de São Jorge conferem-lhe 
importante centralidade. A existência de um polo 
universitário e da Assembleia Regional relevam a 
importância económica, científica e política da ilha.

E

CANYONING NO FAIAL

CANYONING NO FAIAL

O potencial para a prática de canyoning no 
Faial só recentemente começou a ser explorado, 
mas é relativamente limitado, tanto pela 
geomorfologia do território como pelo facto do 
escoamento superficial ser geralmente reduzido 
e muitas das ribeiras apenas apresentarem 
caudal após um período de chuva. Por sua 
vez o caudal de diversas ribeiras na região 
de Castelhano, Cabeço, Risco, Fajãs, Cabras, 
Guarda-Sol e Águas claras, é desviado para 
um tanque de armazenamento de água que 
alimenta a central mini-hídrica do Varadouro. 
Apesar disso, existe um bom número de ribeiras 
já exploradas na ilha e algumas desenvolvem-se 
em ambiente muito apelativo.
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CANYONING NO FAIAL

QUADRO RESUMO DOS PERCURSOS DE CANYONING 
DO FAIAL

MAPA GERAL DO FAIAL COM OS PERCURSOS DE 
CANYONING

Para além destas ribeiras já foram até à data exploradas outras mas que não são aqui incluídas pelo 
facto do seu interesse ser relativamente reduzido: Serrado Novo médio (NW), Bom Dia (NW), Funda 
(NW), Corte superior (E) e Fonte Nova (E).

Percurso Setor Interesse Dificuldade Duração Desnível
(m) N.º rapeis > rapel

(m)
> vertical

(m) Acesso Regresso

Abreu E 3,2 v2 3h00 170 4 8 8 0h15 0h20

Jejum E 1,5 v2 2h00 175 5 10 10 0h15 0h00

Corte / Falca médio E 3 v3 2h00 180 4 15 15 0h20 0h00

Corte / Falca inf. E 2 v4 1h30 190 2 45 45 0h00 0h25

Ribeira do Cabo SW 3 v4 1h30 240 7 35 65 0h15 0h15

Serrado Novo NW 2,8 v4 1h00 175 7 46 46 0h10 0h30

Cabras NW 3 v5 1h00 280 4 35 75 1h30 0h15

Santa Barbara N 2 v3 2h30 220 4 20 20 0h05 0h05
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COSTA ESTE

Neste setor encontram-
se as ribeiras mais 
extensas e com maior 
bacia hidrográfica da ilha. 
Os setores com potencial 
para a prática de 
canyoning encontram-se 
a média altitude, acima 
da zona mais plana e 
povoada da ilha. Destes 
percursos destacam-se 
as ribeiras do Abreu e da 
Corte, que é afluente da 
ribeira dos Flamengos.

 
Ribeira do Abreu

 
Ribeira da Corte médio
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ABREU

DESCIDA

O percurso desenvolve-se num pequeno vale ligeiramente escavado, com uma sucessão de ressaltos 
transpostos por destrepes e rapeis simples, existindo mesmo a possibilidade de fazer alguns saltos.
Após o R7 e alguns ressaltos pequenos o escoamento superficial passa a ser mais reduzido. A partir 
deste ponto pode optar-se por sair da ribeira pelos campos da margem esquerda, ou continuar atá à 
ponte, saindo pela margem esquerda antes da ponte.

ACESSO E REGRESSO

O mais prático é utilizar apoio de um transfer ou a dois carros, ficando um na saída (km 12,9 da estrada 
dos Flamengos para o Cabouco Velho) e o outro próximo da entrada (km 5 da estrada que sobe à 
Caldeira, antes da última curva apertada à esquerda). A partir daí descer a pé entre os campos para 
nordeste e entrar na ribeira um pouco acima da confluência dos dois braços. Em alternativa, a partir do 
fim do canyoning, subir a pé por um caminho a norte da ponte e depois pelos campos de pastagem, 
contornando pequenos braços da ribeira e aos 650 metros virar para a esquerda e entrar no canyon.

3,2 v2 3h00 2,0 km 210 m 4 8 m 8 m

700 m 490 m 0h15 0h20 0352613 
4271964

0353949 
4272534 Ok -

DESCRIÇÃO GERAL

Com caudal este será provavelmente o canyoning mais interessante da ilha. Rodeada de uma estreita 
faixa de floresta galeria, a ribeira desenvolve-se num ambiente luxuriante e lúdico, ao longo dos 
campos de pastagens na encosta este.
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CROQUI DA RIBEIRA DO ABREU
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CANYONING NO FAIAL

CORTE / FALCA MÉDIO

ACESSO E REGRESSO

A logística é muito simples, sendo a saída na ponte da estrada que atravessa a ribeira a montante dos 
Flamengos. Para entrar na ribeira subir a pé ou de carro pela estrada que após a ponte sobe à direita 
em direção ao parque florestal da Falca. Na última curva à direita (aos 512 m de altitude), deixar o carro 
e seguir à esquerda subindo o campo de pastagens até aproximadamente à cota de 550 m onde se 
entra na ribeira.

3,0 v3 2h00 1,3 km 180 m 4 15 m 15 m

550 m 370 m 0h20 0h00 0352686 
4269662

0353718 
4269137 Ok -

DESCRIÇÃO GERAL

Esta ribeira, também conhecida por Falca, apresenta três percursos interessantes para a prática 
de canyoning: o superior, o médio e o inferior. Contar com cerca de 4 a 5 horas para a realizar 
integralmente. O percurso médio é o mais interessante, em particular pela possibilidade de realização 
de alguns saltos, pelo que é um canyoning a realizar preferencialmente numa época chuvosa. O 
percurso apresenta características semelhantes às do Abreu, mas o vale é mais escavado e os rapeis 
são maiores (10 a 15 m). 
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CROQUI DA RIBEIRA DA CORTE MÉDIO
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COSTA SUDOESTE

CABO

APROXIMAÇÃO E ACESSO

Seguir por um caminho que desce os campos a 
partir do km 17,3 da estrada ER 1-1 na povoação 
da Ribeira do Cabo. Após cerca de 100 metros 
de caminho virar à esquerda entre os campos e 
entrar na ribeira. 
A saída é feita pela praia de calhau, caminhando 
cerca de 250 metros até chegar ao Varadouro. O 
ideal será ter ai o transfer, caso contrário a volta 
por estrada são aproximadamente 4 km.

3,0 v4 1h30 0,2 km 240 m 7 35 m 65 m

245 m 5 m 0h15
0h15 0346351 

4270283
0346207 
4270071 Ok -

DESCRIÇÃO GERAL

Percurso muito curto que se 
desenvolve numa vertente escarpada 
ligeiramente sulcada  pela ribeira. A 
maior parte do ano esta está seca, 
pois grande parte da sua água é 
retirada a montante. O percurso é 
constituído por uma sucessão de 
verticais relativamente grandes, 
fáceis de transpor e interrompidas 
por amplas plataformas. O ambiente 
é de grande beleza, pela dimensão 
das verticalidades, pela vegetação 
e pela omnipresença do mar. O 
fracionamento é relativamente fácil 
de realizar e a principal dificuldade é 
a entrada para o último rapel. A parte final deste 
rapel para a praia do calhau é suspensa e de 
grande beleza.
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CROQUI DA RIBEIRA DO CABO
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SERRADO NOVO

ACESSO E SAÍDA
Com apoio de transfer, com a entrada na Praia do Norte, junto à ponte que atravessa a ribeira 
e a saída na Fajã. Ou deixar o carro na Fajã e subir pelo trilho sinalizado (PRC2) até à Praia do 
Norte (30 minutos).

2,8 v4 1h00 0,7 km 175 m 7 46 m 46 m

240 m 65 m 0h10 0h30 0347069 
4274162

0346738 
4274552

Semi-
equipada -

DESCRIÇÃO GERAL E DA DESCIDA

Esta é uma ribeira geralmente seca e bastante íngreme. A descida inicia-se com uma pequena caminhada 
até chegar a um destrepe difícil, seguido de dois pequenos rapeis. A partir destes a paisagem passa 
a estender-se até ao oceano e o percurso ganha grande verticalidade, sendo necessário realizar três 
grandes rapeis até chegar à parte final que apresenta alguns destrepes. 

CANYONING NO FAIAL

COSTA NOROESTE

Setor com dois percursos explorados, com caraterísticas semelhantes, geralmente secos, curtos e com 
grandes verticais.
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CABRAS

3,0 v5 1h00 0,3 km 280 m 4 35 m 75 m

300 m 20 m 1h30 0h15 0347654 
4274752

0347333 
4275081

Semi-
equipada -

ACESSO E REGRESSO

O percurso inicia-se no km 26 da estrada ER 1-1, 
junto ao miradouro da Ribeira das Cabras, a 1 km da 
povoação da Praia do Norte e termina na Baía das 
Cabras, nas imediações da praia da Fajã. Caso não se 
recorra a transfer é necessário fazer a subida a pé da praia 
da Fajã até ao miradouro da Ribeira das Cabras, pelo trilho 
sinalizado PRC2 até à Praia do Norte e dai seguir pelo asfalto 
até ao miradouro referido. Entre a saída da ribeira e o ponto 
de início contar com uma caminhada de 1 a 1,5 horas.

DESCRIÇÃO GERAL 
E DA DESCIDA
Percurso localizado a 1 km a nordeste da ribeira 
do Serrado Novo e, tal como este, a ribeira das 
Cabras geralmente é seca, curta e com grandes 
verticais que se desenvolvem na falésia costeira 
norte da ilha. Após um rapel de 5 m e outro de 
17 m, chega-se à parte vertical do percurso com 
vista ampla para o oceano, que é transposta 
recorrendo a três rapeis e a um ressalto final. 

CROQUI DA RIBEIRA DAS CABRAS



218

TERCEIRA



219

C

CANYONING NA TERCEIRA

CANYONING NA TERCEIRA

om aproximadamente 400 km2 
e 56,5 mil habitantes, esta é a 
terceira maior ilha dos Açores e a 

segunda mais populosa, sendo ainda um dos 
principais pontos de entrada no arquipélago.

A Terceira destaca-se pela sua enorme riqueza 
cultural, com especial expressão nas suas 
festividades, nos impérios, na tourada à corda, 
na gastronomia e no património arquitetónico, 
em particular da cidade de Angra do Heroísmo, 
classificada como Património Mundial da 
UNESCO.

A geomorfologia da ilha, conjuntamente com a 
ação antrópica, conferem uma grande variedade 
de paisagens e de elevada beleza, desde 
planícies e planaltos com campos de pastagens 
a imponentes relevos vulcânicos, como o Monte 
Brasil e a Serra de Santa Bárbara que, com os 
seus 1021 metros de altitude, é o ponto mais 
elevado da ilha. Entre o património natural e 
turístico são de destacar o Algar do Carvão, a 
gruta do Natal e as Furnas do Enxofre.
A Terceira é igualmente conhecida pela 
excelência da sua gastronomia, distinta oferta 
de equipamentos hoteleiros e alojamento rural, 
magnífico campo de golfe com 18 buracos e 
abundante oferta de serviços de animação 
turística.

Apesar de ter uma extensa rede hidrográfica e 
um relevo relativamente acentuado em parte 
significativa da ilha, as potencialidades para a 

prática de canyoning são bastante limitadas 
pois, com exceção dos períodos de grande 
precipitação, predomina um escoamento 
subterrâneo. Em 2014 apenas existiam três 
percursos de canyoning equipados, sendo que 
o da Agualva é muito percorrido por grupos 
enquadrados por uma empresa de animação 
turística local. Provavelmente existirão outros 
percursos a explorar, com potencial para a 
prática da modalidade durante os meses mais 
pluviosos.

Uma das grandes vantagens desta ilha é a sua 
acessibilidade, constituindo o aeroporto das 
Lajes na Terceira uma das principais portas de 
entrada de turistas no arquipélago, sendo ainda 
possível chegar à ilha de barco, existindo diversas 
ligações semanais com as principais ilhas do 
Grupo Central e esporádicas com as ilhas dos 
outros grupos.

Percurso Setor Interesse Dificuldade Duração Desnível
(m) N.º rapeis > rapel

(m)
> vertical

(m) Acesso Regresso

Agualva N 3 v2 0h45 60 3 8 8 0h05 0h15

Fontinha E 2 v3 0h45 100 4 30 30 0h30 0h10

Casa da Ribeira E 1,5 V3 0h30 40 3 18 18 0h15 0h10

QUADRO RESUMO DOS PERCURSOS DE CANYONING 
DA TERCEIRA
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MAPA GERAL DA TERCEIRA COM OS PERCURSOS DE 
CANYONING

CANYONING NA TERCEIRA
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AGUALVA

3,0 v2 0h45 0,5 60 3 8 8

235 175 0h05 0h15 0483974 
4291073

0484350 
4291260 Ok -

CROQUI DA RIBEIRA DA AGUALVA

ACESSO E SAÍDA

A logística de acesso e regresso deste canyoning é muito simples. 
A partir do centro da Agualva seguir pela rua dos Moinhos até ao 
final desta. O percurso inicia-se junto ao parque florestal e terminar 
na bacia de retenção a jusante. No final regressar ao ponto de partida 
subindo pela estrada cerca de 500 metros. 

DESCRIÇÃO 
GERAL E DESCIDA

Percurso muito curto mas 
interessante e lúdico, especialmente 
nos períodos em que a ribeira apresenta 
bom caudal. O percurso inicia-se numa 
zona arborizada do parque florestal, com a linha 
de água a encaixar ligeiramente, encontrando-se 
pequenos tobogãs e rapeis. Na parte final do canyoning 
a ribeira abre e chega a uma área habitacional onde existe 
uma bacia de retenção da água. 
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CONTACTOS E SITES ÚTEIS

TURISMO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA
   - Site oficial do Turismo dos Açores | www.visitazores.com
   - Associação Regional de Turismo | www.artazores.com 
   - Trilhos dos Açores | http://trilhos.visitazores.com

CANYONING NOS AÇORES
   - Associação Desnível | www.desnivel.pt

METEOROLOGIA
   - Instituto Português do Mar e da Atmosfera | www.meteo.pt
   - Projeto CLIMAAT | www.climaat.angra.uac.pt
   - Windguru | www.windguru.cz/pt/
   - Azores Webcams | http://www.spotazores.com
   - Previsão de Marés | http://www.hidrografico.pt

CARTOGRAFIA E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
   - ZoomAzores | www.zoomazores.com
   - SIGAM | http://sig.sram.azores.gov.pt/SRAM
   - Instituto Geográfico Português | www.igeo.pt
   - Instituto Geográfico do Exército | www.igeoe.pt

TRANSPORTES
   - Marítimo inter-ilhas - Atlântico Line | 296 282 092/3 | www.atlanticoline.pt
   - Marítimo inter-ilhas – Transmaçor | Horta: 292 200 381 | www.transmacor.pt
   - Avião - SATA | 707 227 282 | www.sata.pt 
   - Avião - TAP | 707 205 700 | www.flytap.com

PATRIMÓNIO CULTURAL E NATURAL
   - Inventário do Património Imóvel dos Açores | inventario.iacultura.pt
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   - Rede de Museus dos Açores | http://museus.azores.gov.pt
   - SIARAM | http://siaram.azores.gov.pt
   - Parques Naturais de Ilha | http://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt
   - Rede Natura 2000 – Açores | http://redenatura2000.azores.gov.pt
   - Geoparque Açores | www.azoresgeopark.com
 
SERVIÇOS DE CANYONING 
Em julho de 2014 a oferta de serviços de canyoning prestados por empresas de animação 
turística devidamente registadas são as seguintes:

FLORES
   - Westcanyon | www.westcanyon.net
   - Extremocidente | www.extremocidente.com

SÃO JORGE
   - Aventour | www.aventour.pt | www.aventour.pt
   - Discover Experience Açores | www.facebook.com/DiscoverXperience

SÃO MIGUEL
   - Azorean Active Blueberry | www.azoreanactiveblueberry.com
   - Azores Adventure Islands | www.azoresadventureislands.com
   - Picos de Aventura | www.picosdeaventura.com

SANTA MARIA
   - Bootlá | www.facebook.com/bootlatours

TERCEIRA
   - Rope Adventures | www.ropeadventures.pt
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HISTÓRICO

Na tabela em baixo são indicadas as datas e equipa que participou nas aberturas dos percursos. Em al-
guns casos pontuais subsistem algumas dúvidas sobre a data de abertura e da constituição da equipa.

Percurso Data Abertura Quem participou

Flores

Ilhéus sup. 28/08/2006 FS; MCA; PS

Ilhéus médio 28/08/2006 FS; MCA; PHA; PS

Ilhéus inf. 28/08/2006 FS; MCA; PHA; PS; RV; LC

Alquevins sup. 27/08/2006 FS; MCA; PP; PS; MM

Alquevins m. esq. 12/08/2008 FS; MCA; MS

Alquevins inf. 27/08/2006 FS; MCA; PP; PS; MM

Barrosas inf. 20/08/2008 FS; MCA; MM

Funda sup. esq. 30/08/2006 FS; MCA; PHA; PS; RV

Esguilhão 26/08/2006 FS; MCA; PHA; MS; PS; FSa

Funda Ponta Ruiva 30/08/2006 FS; MCA; PHA; PS; RV

Privada 18/08/2009 FS; MCA; BS

Cascalho sup. 29/08/2006 FS; MCA; PHA; MS; PS

Cascalho inf. 03/09/2005 FS; MCA; PS; MS; RL

Badanela sup. 01/08/2007 FS; MCA; PS; BS; MM

Badanela médio 01/08/2007 FS; MCA; PS; BS; MM

Badanela inf. 18/08/2008 FS; MCA; MM

Pico da Sé 05/09/2010 FS; MM

Além sup. esq. 01/10/2011 FS; MC; CT; HS; RR; DF

Além sup. 01/09/2006 FS; MCA; MS; PS; RV

Além inf. 11/08/2014 FS; MCA; CP

Fazenda 14/08/2008 FS; MCA; MS

Algares 31/08/2005 FS; MCA; MS; PS; PeP

Meio 03/08/2007 FS; MCA; PS; BS; MM

Cabo 03/09/2005 FS; MCA; PS; MS

Moirato 19/08/2014 FS; MCA; CP

Silva 01/09/2005 FS; MCA; PS; MS; PP; PeP; RL

Urzela 06/08/2007 FS; MCA; BS; MM

Funda Faz.Lajes 31/08/2005 FS; MCA; PP; MS; PS; PeP; RL

Rocha Alta 20/08/2009 FS; MCA; MM; BS

Fundão 14/08/2009 FS; MCA; MM; GA

Mosteiro 30/08/2005 FS; MCA; MS; PS; PeP;  RL

Grande 29/08/2005 FS; PS; MS; PP; PeP

Ferreiro 11/06/2004 FS; MCA; PHA; PS; PV; SP

Casas sup. 14/06/2004 FS; MCA; PHA; PS

Casas inf. 14/06/2004 FS; MCA; PHA; PS

Cão sup. 13/06/2004 FS; MCA; PHA; PS

Cão inf. 13/06/2004 FS; MCA; PHA; PS

José de Fraga sup. 31/08/2006 FS; MCA; MS; MM

José de Fraga inf. 31/08/2006 FS; MCA; MS; MM

Monte Gordo 02/09/2005 FS; MCA; PP; MS; PS; PeP

Mouco 13/08/2008 FS; MCA; MS

Moinhos 04/09/2010 FS; MCA

Percurso Data Abertura Quem participou

São Jorge

Funda ribª Seca 06/09/2007 FS; MCA; PP; PS; RR

Vimes 05/08/2008 FS; MCA; MS; BS

Caimbro / Bodes 09/08/2008 FS; MCA; MS; BS; LPB

Rumanías / Romanas 13/04/2014 FS; NA; CP; JC; PM

Cavaletes 09/09/2006 FS; MCA; MS; PHA; PR

Cedro sup. 06/09/2006 FS; MCA; PHA; MS; PS; PeP

Cedro médio 06/09/2006 FS; MCA; PHA; MS; PS; PeP

Cedro  inf. 06/09/2006 FS; MCA; PHA; MS; PS; PeP

Salto sup. 07/09/2006 FS; MCA; PHA; MS; PS; PeP

Salto médio 07/09/2006 FS; MCA; PHA; MS; PS; PeP

Salto inf. 07/09/2006 FS; MCA; PHA; MS; PS; PeP

São Tomé sup. 08/08/2008 FS; MCA; MS; BS; LPB

São Tomé inf. 08/08/2008 FS; MCA; MS; BS; LPB

Meio 20/08/2010 FS; MCA; LC; PB; LPB

Caldeira inf. esq. 04/09/2006 FS; MS; PHA; PS; PeP

Caldeira inf. dta. 27/07/2007 FS; MCA; PS; RR; LPB

Fajã Redonda 26/07/2007 FS; MCA; PP; PS; RR

Sanguinhal esq. 24/07/2007 FS; MCA; PP; PS; PR; RR

Sanguinhal dto. 07/08/2009 FS; LPB

Entre Ribeiras 07/08/2008 FS; MCA; MS; BS; LPB

Castelhano 03/08/2008 FS; MCA; MS; BS; LPB

Salto Verde / Fachos 06/08/2008 FS; MCA; MS; BS

Funda sup. 08/09/2006 FS; MCA; PHA; MS; PeP

Funda inf. 17/08/2010 FS; MCA; LC; PB; LPB

Fonte 09/08/2009 FS; MCA; LPB

São Miguel

Praia/ Pico Vela 1997 PP; JP

Praia Sup. Nascentes 2011 FS; PP; RB; DC; TB; MC; RA; NA

Três Voltas Sup. 2003 FS; MCA; PP; JP; RL

Grande / Lombadas 1997 PP; JP

Grande / Salto Cabrito 1999 LG; GR; NC; FS; PP

Coelhas, Salto Farinha 29/12/2010 PP; RB; DC

Caldeirões Sup. 22/12/2010 PP; RB; MC

Caldeirões Inf. 1999 LG; GR; NC

Cachaço 2012 PP; RB; DC

Lanho 2012 PP; RB

Lime Inf. / Moinhos 2001 LG; GR; NC

Tosquiada Inf. 08/09/2005 FS; PP; RB; JG

Faial da Terra Sup. 31/07/2013 FS; MCA; PP; RB; RL

Faial da Terra Inf. 2000 LG; GR; NC

Purgar 28/06/2007 PP; MC

Lagos 20/07/2007 FS; MCA; PP; RB; MC

Três Voltas Inf. 2002 LG; GR; NC

Barrelas Sup. 06/09/2005 FS; PP
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Na tabela seguinte apresentam-se os nomes dos praticantes de canyoning que mais contribuíram 
para a abertura e equipamento de percursos, sendo todos técnicos da Associação Desportos de 
Aventura Desnível.

Participantes Nº Aberturas Participantes Nº Aberturas

FS Francisco Silva 82 LPB Luís Paulo Bettencourt 16
MCA Maria do Céu Almeida 72 PeP Pedro Pacheco 14
PS Pedro Simão 37 MM Marco Melo 13
MS Mário Silva 32 BS Bruno Sebastião 13
PP Paulo Pacheco 29 RB Rui Borges 8

PHA Paulo Hagendorn Alves 20 MC Manuel Câmara 5

Segundo a informação que se conseguiu apurar, cerca de 38 outros praticantes estiveram envolvidos 
ou acompanharam a abertura de percursos, cujos nomes são apresentados no quadro em seguinte.

Participantes Participantes Participantes

AV António Varela HS Henrique Simões PR Paulo Rosa

BSi Bruno Silveira HuC Hugo Carvalho PSe Paulo Sérgio

CP Carlos Pinheiro HM Hugo Medeiros PB Pedro Batista

CT Carlos Toste JC João Câmara PV Pedro Vieira

CK Carola Kallmeyer JG João Gouveia RA Ricardo Andrade

DF Daniel Ferreira JO João Oliveira RV Ricardo Vitorino

DC Dionísio Cardoso JP João Pacheco RC Rita Câmara

ER Emanuel Raimundo LC Luís Castanho RL Rita Lourido

FSa Francisco Sancho LG Luís Guimarães RR Rui Romão

GR Geraldo Rocha MF Mark Faria SP Susana Palma

GA Gilberto Andrade NA Nélson Afonso TBe Tiago Bento

GG Gonçalo Graça NC Nuno Cordeiro TB Tiago Botelho

HeC Hélder Chaves PM Paulo Medeiros

Percurso Data Abertura Quem participou

Santa Maria

Engenho 04/04/2009 FS; MCA; PP; LPB; RC

Funda 22-04-2011 FS; MCA; HS; CK; NA; HuC; HeC

Amaro 05/04/2009 FS; MCA; PP; LPB

Salto esq. 06/04/2009 FS; MCA; PP; LPB; RC

Salto dto. 06/04/2009 FS; MCA; PP; LPB; RC

Salto inf. 06/04/2009 FS; MCA; PP; LPB; RC

Grande / Aveiro 06/04/2009 FS; MCA; PP; LPB

Maloás / Malbusca 22-04-2011 FS; MCA; HS; HeC; CK; NA

Faial

Abreu 2013 PSe; JO

Jejum 2013 PSe; JO

Percurso Data Abertura Quem participou

Faial

Corte médio 2011 JO; HM

Corte inferior 2011 JO; BSi

Ribeira do Cabo 2012 CP; MF

Serrado Novo 2011  ?

Cabras 2011 AV; GG; TBe

Santa Barbara 2011 AV

Terceira

Agualva 28/10/2011 ER

Fontinha 28/11/2011 ER

Casa da Ribeira 01/06/2012 ER
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OS AUTORES

F rancisco Silva é praticante de 
canyoning desde 1989, tendo sido 
pioneiro na modalidade em Portugal, 

com a abertura dos primeiros percursos 
neste país e desde então já conta com 
mais de uma centena de aberturas entre o 
Continente, a Madeira e os Açores.

Após ter sido credenciado como Monitor de 
Canyoning pela École Française de Descentes 
de Canyon da Fédération Française de 
Spéléologie, em 2003, desenvolveu um 
amplo trabalho na constituição da secção 
de canyoning da Associação Desnível, 
implementando um modelo de formação 
que tem sido responsável pela qualificação de 
muitos praticantes e monitores em Portugal.

Fundador e presidente da Desnível entre 
1994 e 2008, mantém-se atualmente ligado 
a esta associação desempenhando o cargo 
de coordenador da secção de canyoning. 
Contudo, o seu envolvimento com os 
desportos de aventura é bastante anterior 
à prática de canyoning, tendo mesmo sido 
pioneiro e explorador de outros desportos 
de aventura em Portugal, como a escalada em gelo, caiaque de águas bravas e o coasteering. Em 
1999, foi credenciado como Monitor de Alta Montanha e de Escalada pela FPCC e, em 2004, como 
Monitor de Escalada, Montanhismo e Canyoning pela FPME.

A sua vida profissional tem sido bastante diversificada, desde docente de Geografia, fotojornalista e 
formador de desportos de aventura, até à sua situação atual em que é professor na Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) e consultor em turismo. Nesta escola tem desempenhado diversos 
cargos de gestão como o de Diretor do Curso de Gestão do Lazer e Animação Turística, sendo atualmente 
Presidente do Conselho Pedagógico e membro da coordenação do Mestrado em Turismo. Das suas 
habilitações académicas destacam-se ser Doutorado em Geografia especialização em Planeamento 
Regional e Urbano (IGOT-UL), tendo desenvolvido a tese sobre o Turismo dos Açores,  Especialista em 
Turismo e Lazer (ESHTE) e Mestre em Ciências e Sistemas de Informação Geográfica (ISEGI).

FRANCISCO SILVA
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M aria do Céu Almeida é monitora de 
canyoning da Associação Desnível, 
praticante desde o início da década 

de 1990, tendo participado na exploração 
de vários percursos de canyoning em 
Portugal. Integrou desde o início a equipa 
de canyoning da Associação Desnível, 
tendo colaborado regularmente em ações 
de formação em canyoning do NI ao NIII, 
incluindo módulos sobre manobras de corda, 
técnicas de descida em canyoning, técnicas 
de resgate, gestão do risco, conhecimento 
do meio, hidrologia e hidráulica e águas 
bravas.

Pioneira e grande dinamizadora na abertura 
dos percursos de canyoning nos Açores, faz 
parte da equipa base deste projeto que se 
iniciou em 2003.

Praticante de vários desportos de aventura 
e atividades na natureza, incluindo escalada, 
montanhismo, pedestrianismo, caiaque, 
coasteering, entre outros, fez parte da Escola 
Nacional de Montanha da FPCC, é certificada 
como monitora de Média Montanha pela 
FPCC e formadora em manobras com 
cordas pelo IDP.

Doutorada em Engenharia Civil e Ambiente, 
mestre em Investigação Operacional e 
Engenharia de Sistemas e licenciada em 
Engenharia Civil, é atualmente Investigadora 
Principal no Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, Professora na Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e 
consultora em turismo.

OS AUTORES

MARIA DO CÉU ALMEIDA
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P aulo Pacheco foi pioneiro na 
exploração e abertura de percursos 
de canyoning nos Açores em 

1997, iniciando assim um percurso ligado 
à modalidade. Integrou a equipa da 
Associação Desnível na exploração de novos 
itinerários no mesmo arquipélago a partir de 
2003, em diversas expedições nas ilhas de 
São Miguel, Flores, São Jorge, Santa Maria 
e Faial.

Em 2005 terminou a formação iniciada 
em 2003 na Associação Desnível, obtendo 
a certificação de Monitor de Canyoning. 
Desenvolveu posteriormente diversas ações 
de formação desde o nível de iniciação até 
ao nível avançado. Em 2011 ficou responsável 
pela coordenação da secção de Canyoning 
da Desnível dos Açores. 

Em termos académicos, concluiu em 2004 
a Licenciatura em Desporto, variante de 
Animação Desportiva, Recreação e Lazer, na 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

Profissionalmente iniciou o seu percurso em 2005, como técnico de animação turística na empresa 
Picos de Aventura, assumindo o cargo de coordenador operacional. Durante 8 anos foi guia e 
monitor de canyoning, escalada, passeios pedestres, canoagem e passeios de bicicleta de montanha. 
Foi também responsável pelo planeamento e organização de diversos programas para incentivos e 
eventos de grupos para organizações. 

Foi formador no Curso de Técnico de Turismo na Escola Profissional do Nordeste, que decorreu 
entre 2008 e 2010. Desde 2005 que é Bombeiro de 3.ª Classe do Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Ponta Delgada.

Em 2014, fundou a empresa de animação turística Azorean Active Blueberry, dedicando-se maioritariamente 
a organizar atividades de canyoning, coasteering e escalada, na ilha onde nasceu, São Miguel.

PAULO PACHECO




