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I.

Guia da Excursão Geobotânica dos VI Encontros ALFA
2004 à Ilha Terceira
E. Dias, C. Aguiar & J.A. Fernández Prieto

1.1.

Itinerário

Nos Açores, Setembro, é um mês de alterações meteorológicas súbitas e de tempestades. O excusionista
geobotânico tem que estar preparado para a qualquer momento, em função do tempo e dos seus interesses
científicos, reprogramar o seu percurso automóvel e as suas caminhadas a pé. A persistência será certamente
recompensada porque a vegetação dos Açores reserva grandes supres as tanto ao amador como ao profissional
mais experiente de Ciência da Vegetação.

Figura 1. Disjunção Prismática e fomação de Juniperus

brevifolia invadida por Hydrangea macrophylla

ocultas no nevoeiro (Açores, ilha das Flores).
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Figura 2. Itinerário previsto para a Excursão Geobotânica dos VI Encontros ALFA.

1. 8h30m. Partida de Angra.
2. 9hOOm-9hl5m. Serra do Cume.
3. 9h45m-l0h45m. Quatro Ribeiras - Alagoa.
4. llhOOm-llh45m.

Biscoitos.

5. 12h30m-13hOOm. Fumas do enxofre.
6. 12hOOm-12hI5m. Lavas basálticas históricas.
A - l2h30m-13h30m. Almoço/ piquenique em local a definir.
8. 14hI5m-16hOOm. Percurso a pé Tamujal-lagoinhas
9. l6h30m-17h30m.

- Fajãs, por caminho de terra e antigas veredas.

Percurso a pé dos Mistérios Negros. Domas dos Mistérios Negros (ou paragem de

15 minutos se o tempo estiver bom para o percurso 10).
10. Alternativa a 9, se o tempo estiver bom: percurso a pé do topo da caldeira de Serra de Sta. Bárbara
(dependente da meteorologia e da disponibilidade fisica dos participantes).
11. Retomo a Angra.
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Localidades de estudo

1.2.

1.2.1. Serra do Cume

Bioc1imatologia: mesotemperado inferior hiper-oceânico hiper-húmido
Deste pnto podemos observar uma grande caldeira vulcânica, com mais de 5 Km de diâmetro. Na verdade
a mais antiga da ilha, com cerca de 4 milhões de anos e uma das maiores dos Açores. A Serra do Cume, em
forma de meia lua, é uma das encostas desta caldeira que sobreviveu aos tempos. Considerando que o tempo de
meteorização do basalto vulcânico é de 2 milhões de anos, estamos perante uma paisagem onde os materiais
pedológicos mais evoluídos preduminam, com alguns solos profundos. Assim se entende a forte ocupação
pecuária que modela a paisagem desta caldeira.
A Serra do Cume atinge os545m, um bom local para apreciar a estrutura vulcânica da ilha, o uso actual
dos solos vulcânicos e o efeito de substituição da flora e da vegetação autóctone pelos agroecossistemas
regionais. Entre as espécies presentes na Serra do Cume referem-se os endemismos açorianos Centaurium
scilloides, Luzula purpureosplendens,

Deschampsia foliosa, Lysimachia azorica, Agrostis azorica e Holcus

rigidus, fáceis de observar organizados numa fitocenose endémica própria de habitats submetidos a ventos
fortes:
•

Centaurio

scilloidis-Deschampsietum

foliosae

(Festucion jubatae,

Tolpido azoricae-Holcetea

rigidi) (inv. 1) - Arre\vado de Deschampsiafoliosa.
Inventário 1. Centaurio scilloidis-Deschampsietum

foliosae

(Festucion jubatae,

Tolpido azoricae-

Holcetea rigidii. Terceira: Serra de St" Bárbara, junto às antenas, lOOOm, 9m2, JAFP, CA, ED. Caract.: 2
Deschampsia foliosa, 1 Centaurium scilloides, 2 Potentilla erecta, 3 Luzula purpureosplendens,

1 Lysimachia

azorica, 3 Agrostis azorica, + Holcus rigidus. Comp.: 2 Blechnum spicant, 2 Cal/una vulgaris, 1 Juniperus
brevifolia, 1 Carex echinata, + Leontodon taraxacoides, + Eleocharis multicaulis, + Holcus lanatus.

Figura 3. Deschampsiafoliosa

Figura 4. Centaurium sci/loides
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1.2.2. Quatro Ribeiras - Alagoa

BiocJimatologia: tennotemperado submediterrânico inferior hiper-oceânico húmido
A fajã da Alagoa (fajã, termo arcaico, que designa uma pequena plataforma plana perto do mar, e que se
reteve na geografia dos Açores) constiui uma paisagem peculiar no universo vulcânico dos Açores. Percebe-se
um a pequena planura, junto ao mar, rodeado por falésias e meia lua. Trata-se de um abatimento sobre uma
falha, que por razão da abrasão marítima ficou junto á costa. A bordá-lo a Oeste, uma escoada lávica recente
lembra o território vulcânico predominante. O fundo da fajã, é formada por depósitos de aluvião, transformados
em solos agrícolas e uma frete soberba de calhaus rolados. Até há pouco tempo era formado por uma lagoa
baixa, que se perdia pelo calhau do mar, encimada por uma cascata. A frente rochosa, rica em endemismos,
mostra dijunção prismática. A dorsal da escoada de lava, ainda sem solos desenvolvidos, mostra ainda a
orografia agressiva dos derrames lávicos. Mas encera uma grande peculariedade: nas suas fendas e baixas
adivinha-se uma pennanete humidade como espécies outras áreas de maiores altitudes, o que aumenta a
biodiversidade. Parece que as grandes escoadas lávicas recentes comportam-se com uma grande tapete, desde a
montanha à costa, trazendo para baixas altitudes perculação de água re colhida na zona das nuvens pennanetes.
Nestes meios, quentes e solarengos da costa açoriana, aproveito o Homem estas humidades para cultivos, como
as vinhas, como veremos nos Biscoitos
Existe uma marcada dicotomia entre a vegetação tennotemperada-tennomediterrânica

e a vegetação do

andar das nuvens nas Ilhas dos Açores, expressa no sistema sintaxonómico proposto para este arquipélago no
Capítulo III. Quatro Ribeiras-Alagoa é uma das melhores áreas litorais para explorar os complexos de vegetação
litoral e tennófila continental na Ilha Terceira. O facto dos neófitos terem dificuldade em competir com as
espécies vegetais autóctones em escoadas lávicas históricas explica a qualidade e importância da paisagem
vegetal nesta localiade.
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Figura 5. Disposição espacial da vegetação na localidade de "Quatro Ribeiras" (desenho de Patricia Rodríguezcongestiflorae e

González). A - comunidade de Arundo donax. B - mosaico de Festuco petraeae-Agrostietum
Holco rigidi-Brachypodietum

sylvatici. C - Myrico fayae-Ericetum

azoricae com Juniperus brevifolia (desenho

de Patricia Rodríguez-González).

A figura 5 representa a disposição espacial da vegetação nas Quatro Ribeiras:
•

Myrico fayae-Ericetum

azoricae (Culcito macrocarpae-Juniperion

brevifoliae, Lauro azoricae-

Juniperetea brevifoliae) (inv. 2) - Matos altos termófilos de Erica azorica, Myrica faya e Juniperus
brevifolia do desenvolvidos em escoadas lávicas históricas (mistérios). Nas clareiras destes matos
desenvolvem-se prados anuais do Ornithopo pinnati-Gaudinietum
biótopos, o Myrico-Ericetum

coarctatae (inv. 3). Consoante os

azoricae é interpretável como comunidade permanente ou como uma

etapa serial do Carici hochstetterianae-Picconietum

azoricae. Os exemplares dispersos de Picconia

azorica presentes ericais termófilos das Quatro Ribeiras atestam a relações sucessionais entre o
Myrico-Ericetum azoricae e os bosques termófilos de Picconia azorica e Myricafaya.
•

Festuco

petraeae-Agrostietum

Tolpido azoricae-Holcetea
Festuca petraea

congestiflorae

(Tolpido

succulentae-Agrostion

congestiflorae,

rigidi) (inv. 4) - Arrelvado rupícola meso-xerófilo permanente

e Agrostis congestiflora.

Desenvolve-se

de

em afloramentos rochosos ou taludes

compactos de bagacina, fora da influência directa da maresia, como é característico das fitocenoses
de Tolpido-Agrostion congestiflorae.
•

Holco rigidi-Brachypodietum

sylvatici (Tolpido succulentae-Agrostion

congestiflorae,

azoricae-Holcetea

Arrelvado

sylvaticum.

frequentemente,

rigidi) em mosaico

comofitico

de Brachypodium

com o Festuco-Agrostietum

congestiflorae

Tolpido

Dispõe-se,

evidenciando

uma
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preferência por bolsas de solo em biótopos rupícolas. O Holco-Brachypodietum

sylvatici é

intrepretado como uma etapa sucessional regessiva dos bosques termófilos de Picconia azorica
(Carici-Picconietum

azoricae) ou de Laurus azorica (Dryopterido azoricae-Lauretum

azoricae)

quando a sua persistência depende de deslizamentos ou aluimentos cíclicos do solo. Infelizmente,
nestes biótopos, o Dryopterido

azoricae-Lauretum

azoricae é com facilidade excluído pelas

formações neofiticas de Hedychium gardnerianum e Pittosporum undulatum.
Inventário

2. Myrico fayae-Ericetum

azoricae-Juniperetea

azoricae (Culcito macrocarpae-Juniperion

brevifoliae, Lauro

brevifoliae). Terceira: Míradouro da Alagoa, Mistério, 50m, 30m2, JAFP, CA, ED.

Caract.: 4 Erica azorica, 2 Myrica faya, + Pittosporum undulatum, I Picconia azorica. Comp.: + Rubus
ulmifolius, I Pteridium aquilinum.
Inventário

3. Ornithopo pinnali-Gaudinietum

coarctatae iOmithopo

pinnati-Gaudinion

coarctatae,

Tuberarietea guttatae). Pico: Madalena, Cais do Mourato, 5 m, 3m2, JAFP, CA, ED. Caract.: 3 Gaudinia
coarctata,

3 Ornithopus pinnatus,

I Aira caryophyllea,

+ Lotus hispidus,

+ Si/ene gallica,

I Lotus

angustissimus, I Leontodon taraxacoides. Comp.: 1 Plantago coronopus, I Polycarpon tetraphyllum.
Inventário

4.

Festuco

petraeae-Agrostietum

congestiflorae

(Tolpido

succulentae-Agrostion

congestiflorae, Tolpido azoricae-Holcetea rigidi). Terceira: Quatro Ribeiras, talude um pouco abaixo da estrada
nacional, 65 m, 4 m2, JAFP, CA, ED. Caract: I Agrostis congestiflora,
Cyrthomiumfalcatum,

Comp.: +

4 Festuca petraea.

+ Holcus lanatus.

Em Alagoinha podem ser observados bons exemplos da catena litoral de escoadas lávicas, por norma,
constituída pelas seguintes fitocenoses:
•

Spergularietum

azoricae

(Euphorbio

azoricae-Festucion

petraeae,

Juncetea

maritimi)

-

Comunidade, geralmente, monoespecífica de Spergularia azorica.
•

Festucetum petraeae (Euphorbio azoricae-Festucion petraeae, Juncetea maritimi) - Arrelvado de
Festuca petraea, Euphorbia azorica e Crithmum marilimum; a subas. solidagetosum

azoricae

agrega os indivíduos de associação de plataformas terrosas com solos mais profundos, normalmente
em escarpa.
•

Festuco petraeae-Juncetum
Comunidade

acuti (Euphorbio azoricae-Festucion

de pequenas

temporariamente

depressões

em escoadas

lávicas

petraeae, Juncetea maritimi) com solos de textura

ligeira,

submergidos pela água do mar, mais salinos que os solos dos biótopos do

Festucetum petraea subas. solidagetosum azoricae.
•

Sagino maritimae-Gaudinietum

coarctatae tFrankenion pulverulentae,

Saginetea maritimae) (inv.

5) - prado annual halófilo.
•

Umbilico

gaditani-Asplenietum

marini

(Asplenion

marini,

Parietarietea)

-

Associação

tendencialmente fissurícola dominada por Asplenium marinum e Umbilicus gaditanus.
•

Azorinetum
litoral

vidalii (Euphorbio azoricae-Festucion

tendencialmente

comofítica

e subnitrófila

petraeae, Juncetea maritimi) - Comunidade
de Azorina

vidalii.

O género

Azorina

(Campanulaceae) é endémico dos Açores e constituído por uma única espécie.
Inventário

5. Sagino

maritimae-Gaudinietum

coarctatae

(Frankenion

pulverulentae,

Saginetea

maritimae). Terceira: Cadeira, Caparica, escarpa sobranceira ao mar, 10 m, I m2, JAFP, CA, ED. Caract: 3

12

Gaudinia coarctata, 1 Sagina maritima, 2 Polypogon maritimus, 1 Plantago coronopus. Comp.: + Lotus
hispidus, + Lo/ium rigidum.

1.2.3. Biscoitos

Bioclimatologia: termotemperado inferior hiperoceânico húmido
Tal como na Alagoa, estamos perante um grande derrame lávico recente que se extende desde a zona
central alta da ilha, na zona das nuvens permanentes, até por mar adentro. Biscoitos deriva do aspecto rogoso da
paisagem, que os primeiros povoadores não conseguiam explicar ou denominar. Ambiente distinto do resto da
ilha, com condições climatéricas peculiares, que deriva, por um lado deste manto negro que acumula calor e
mantém um clima menos húmido e, por outro das serras a Sul, que geram, pela dinâmica das massas de ar vindas
de Sul, um espaço limpo de nuvens quase todo o ano. Conjugado com a humidade que emerge das rochas, como
se viu para a Alagoa, permite a cultura da vinha, mesmo que para isso se tenha que construir pequenos currais
para protecção dos ventos e aumento do efeito calorífico.
As catenas de vegetação halófila característica da escoadas lávicas litorais repete-se nesta localidade.

Figura 5. Gaudinia coarctata

Figura 6. Spergularia azorica
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1.2.4. Furnas do enxofre

Bioclimatologia: mesotemperado inferior hiperoceânico hiper-húmido
Meio muito peculiar, onde a conjugação de estruturas vulcânicas leva ao aparecimento de emanações
vulcânicas,

fenómeno de um vulcanismo secundário. Pelas diferentes bocas são emitidos um cojunto

diferenciado de gases a tempraturas muito superiores dos 100°C, ricos em CO e enxofre. O efeito tóxico destes
dois gases determina a tipologia e distribuição da vegetação, e um zonamento em torno e a partir do centro de
cada furnarola. No vale do inferno, no cento do ampo de furnarolas, desaparece a vegetação para dar lugar a
depósitos de cristais de enxofre. As condições edáficas favorecem o aparecimento de argilas específicas destes
ambientes, que impermeabilizam os substratos e dão condições para o aparecimentos de zonas húmidas.
Entre as fitocenoses que compõem

a paisagem vegetal no acesso às Fumas do Enxofre

são

particularmente frequentes:
•

Pteridio pubescentis-Ericetum
azoricae-Juniperetea

azoricae

(Culcito

macrocarpae-Juniperion

brevifoliae,

Lauro

brevifoliae) - Ericais mesotemperados subseriais de Erica azorica, localmente

muito empobrecidos pelo seu caracter pioneiro.
•

Huperzio dentatae-Callunetum

vulgaris (Daboecion azoricae, Cal/uno-Ulicetea) (inv. 6) - Matos

baixos de Cal/una vulgaris.
•

Potentillo-Agrostietum azoricae (Festucion jubatae, Tolpido azoricae-Holcetea rigidi) - Arrelvados
de Agrostis azorica, na área pelo efeito do pastoreio invadidos por características de MolinioArrhenatheretea.

Inventário

6. Huperzio

dentatae-Callunetum

vulgaris

(Daboecion

azoricae,

Cal/uno-Ulicetea).

Terceira: subida para a Serra de Se' Bárbara, encosta sobranceira à estrada de acesso às torres, 900m, 8 rn2,
JAFP, CA, ED. Caract.: 4 Calluna vulgaris, + Huperzia dentate. Comp.: I Blechnum spicant, I Potentilla
erecta, 1 Agrostis azorica, 2 Juniperus brevifolia, 1 Eleocharis multicaulis, + Carex echinata
As turfeiras de cobertura da classe Oxycocco-Sphagnetea,

dominadas por diversas espécies do género

Sphagnum, são as fitocenoses mais relevantes do revestimento vegetal das Fumas do Enxofre. Nestas turfeiras,
bem próximo da boca das fumas, por entre os mouchões de Sphagnum, são abundantes indivíduos de
Palhinhaea cernua.
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Figura 7. Huperzia dentata

Figura 8. Palhinhaea cernua

1.2.5. Vegetação de lavas basálticas históricas 1763

Bioc1imatologia: mesotemperado inferior hiperoceânico hiper-húmido.
Foi a única erupção observada na ilha Terceira, e orginou uma escoada de lávica, do centro da ilha para
os Biscoitos. Sendo lavas recentes, revestem-se de uma vegetação de maior biomassa do que permitiriam estes
substratos pioneiros, já que a espessura da lava é muito estreita, em alguns csos de poucos metros. As raízes das
plantas estão, na maioria dos casos, já desenvolvidas, por entre as fendas, até ao solo fóssil que se encontra por
baixo do tapete rochoso.
•

Euphrasio- Viburnetum subcordatti (Culcito macrocarpae-Juniperion
Juniperetea

brevifoliae, Lauro azoricae-

brevifoliae) (inv. 6) - associação mesotemperada frequente como etapa sucessional

progressiva em escoadas lávicas recentes, caracterizada pela presença constante dos endemismos
Juniperus brevifolia, Viburnum trealeasi e Myrsine retusa.
Inventário

6. Euphrasio-Viburnetum

azoricae-Juniperetea

brevifoliae).

subcordatti (Culcito macrocarpae-Juniperion

brevifoliae, Lauro

Pico: Misterios de Prainha, 780 m, 30m2, JAFP, CA, ED. Caract: 3

Viburnum trealeasi, I Vaccinium cylindraceum, 2 Ilex perado subsp. azorica, 2 Blechnum spicant, 2 Juniperus
brevifolia, 2 Hedera azorica, 1 Erica azorica, 2 Myrsine retusa, I Culcita macrocarpa, 2 Carex vulcani, 1
Arceuthobium azoricum, + Dryopterisfilix-mas,
purpureosplendens,

+ Calluna vulgaris,

1 Hypericumfoliosum.

Comp.: 2 Lysimachia azorica, + Luzula

1 Carex peregrina, 2 Rubia agostinhoi.
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1.2.6. Tamujal - Lagoinhas - Fajâs

Bioclimatologia:
Substrato:

superior hiperoceânico

ultra-hiper-húmido.

lavas basálticas.

o percurso
relevantes

mesotemperado

Tamujal

- Lagoinhas

do andar mesotemperado.

- Fajãs é o ideal para a observação

Durante a visita serão explorados

dos complexos

com pormenor

de vegetação

mais

dois tipos de complexo

de

vegetação:
A) Complexo
dinâmica

espacio-temporal

ou solifluxão
mouchões
praticamente

•

mesotemperado

de vegetação

deste complexo

(áreas mais frias sujeitas
de Sphagna,
constantes

Cerastio-Juniperetum

é controlada

a fenómenos

imediatamente
as seguintes

de andossolos

pela perturbação

de gelo/desgelo)

iniciada

após

plácico.

causada

A composição

pelo deslizamento,

cíclico dos andossolos

a estabilização

do

solo.

Na

e a

aluimento

e pela formação
sua

composição

de
são

fitocenoses:

brevijoliae (Culcito macrocarpae-Juniperion

Juniperetea brevijofiae) (inv. 8) - Nano-microbosque
•

com imperme

Com. de Tolpis azorica (Festucion jubatae,

brevifoliae, Lauro azoricae-

de Juniperus brevijolia.

Tolpido azoricae-Holcetea

rigidi) - Orla megafórbica

de Juniperus brevijolia de Tolpis azorica.

de nano-microbosques

•

Oxycocco-Sphagnetea - Tufeiras de cobertura.

•

Huperzio dentatae-Calfunetum

vulgaris (Daboecion azoricae, Cafluno-Uficetea) - Mato-baixo

de

rapa (Cafluna vulgaris).

•

Eleocharitio

multicaulis-Caricetum

Scheuchzerio Palustris-Caricetea
desnudados
superficie

•

por deslizamento,

aluimento

e um filme de água corrente

Potentiflo-Agrostietum

ou solifluxão,

desnudados

e, posteriormente,

11) - Comunidade

Inventário

graminóide

8. Cerastio-Juniperetum
brevijofiae). Terceira:

950 m, 30 rn2, JAFP,

CA,

aquilinum, 2 Cu/cita macrocarpa,
purpureosplendens,

bulbosi,

frequente

um horizonte

plácico

em solos
próximo

da

capazes

de colonizar

solos recentemente

pelos Sphagna.

rigidi (Festucion jubatae, Tolpido azoricae-Holcetea

rigidi) (inv.

de Holcus rigidus, Agrostis azorica e Lysimachia azorica frequente

de turfa ou de solo mineral

capazes de resistir à competição

azoricae-Juniperetea

por espécies

resistir à competição

do Potentilio-Agrostietum

semelhança

com

tenellae-Juncion

minerotrófica

azoricae (Festucion jubatae, Tolpido azoricae-Holcetea rigidi) (inv. 10) -

de Agrostis azorica constituídos

em depósitos

(Anagalfido

ou pisoteados.

Arrelvados

Lysimachio azoricae-Holcetum

vento,

cedercreutzii

nigrae) (inv. 9) - .Turfeira

resultantes

de deslizamentos,

azoricae é constituída

aluimentos

por espécies

ou solifluxão.

À

rizomatozas/estolhosas

pelos Sphagna.

brevijoliae (Culcito macrocarpae-Juniperion
Serra de St" Bárbara,

ED. Caract.:

5 Juniperus

ca. Torres,

zimbral

brevifoliae, Lauro

sobre turfa protegido

brevijolia, + Blechnum spicant,

+ Vaccinium cylindraceum,

2 Dryopteris

aemula. Comp.:

do

I Pteridium
2

Luzula

2 Lysimachia azorica, + Holcus rigidus, I Sibthorpia europaea, + Agrostis azorica, +

P/atanthera micrantha.
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Inventário 9. Eleocharitio multicaulis-Caricetum
Scheuchzerio

Palustris-Caricetea

cedercreutzii (Anagallido tenellae-Juncion

bulbosi,

nigrae). Terceira: Serra de S1" Bárbara, 1000m, I m2, JAFP, CA, ED.

Caract.: + Carex viridula subsp. cedercreutzii, I Eleocharis multicaulis, 3 Juncus bulbosus. Comp.: 2 Agrostis
azorica, I Potentilla erecta, 2 Leontodon taraxacoides, 1 Cal/una vulgaris.
Inventário lO. Potentillo-Agrostietum

azoricae (Festucion jubatae, Tolpido azoricae-Holcetea

rigidi).

Terceira: Serra de S1"Bárbara, próximo da estrada, 825rn, 1m2, JAFP, CA, ED. Caract.: 5 Agrostis azorica, 4
Potentilla erecta, 2 Lysimachia azorica, 1 Holcus rigidus.
Inventário l I. Lysimachio azoricae-Holcetum

rigidi (Festucion jubatae,

Tolpido azoricae-Holcetea

rigidiy. Terceira: Serra de S1" Bárbara, próximo da estrada, 825 m, 1m2, JAFP, CA, ED. Caract.: 5 Holcus
1 Agrostis azorica, + Lysimachia

rigidus,

azorica, + Potentilla erecta, I Luzula purpureosplendens,

5

Sphagnum sp. Comp.: Juniperus brevifolia +.
B) Complexo mesotemperado

de vegetação herbácea de taludes e afloramentos rochosos sujeitos a

desprendimentos. Dominam este complexo de vegetação duas comunidade herbáceas constituídas por plantas
cespitosas

(e.g. Festuca jubata

e Deschampsia foliosa)

ou arrosetadas (e.g. Leontodon fllii) sensíveis à

competição pelos Sphagna. Nestes biótopos, talvez por acção de desprendimentos

cíciicos, os Sphagna

raramente atingem um grau de cobertura significativo (vd. figura 9):
•

Centaurio

scilloidis-Deschampsietum

foliosae

(Festucion jubatae,

Tolpido azoricae-Holcetea

rigidi) - Arrelvado permanente de Deschampsia foliosa.
•

Tolpidetum

azoricae

(Festucion

jubatae,

Tolpido azoricae-Holcetea

rigidii

-

Comunidade

permanente de Festuca jubata e Leontodon fllii.
Os matos de rapa do Huperzio dentatae-Callunetum

vulgaris são também frequentes nestes mosaicos.

Inventário 12. Tolpidetum azoricae (Festucion jubatae, Tolpido azoricae-Holcetea

rigidii.

Terceira:

Caldeira de St" Bárbara, parede próxima da base da caldeira, 820 m, 7m2, JAFP, CA, ED. Caract.: 5 Festuca
juba/a,

2 Leontodon filii, 2 Tolpis azorica, + Holcus rigidus, 2 Deschampsia foliosa. Comp.: + Blechnum

spicant, + Hypericumfoliosum,

2 Culcita macrocarpa, I Sibthorpia europaea, + Dryopteris aemula.
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Figura 9. Complexo de vegetação de taludes mesotemperados (desenho de Patricia Rodríguez-González).
A - Tufeiras de Oxycocco-Sphagnetea.

B - Zimbral turfófilo (Cerastio-Juniperetum

Comunidade megafóbica de orla de Tolpis azorica. D - Arrelvado de Deschampsiafoliosa

brevifoliae).

C -

(Centaurio scilloidís-

Deschampsietum foliosae). E - Mosaico de mato de rapa (Huperzio dentatae- Cal/unetum vulgarisy e com.
permanente de Festuca jubata e Leontodon jilii (Tolpidetum azoricae). F - Mosaico de vegetação herbácea de
composição variável.
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1.2.7. Mistérios Negros.

Nas domas dos Mistérios estão presentes os dois grandes tipos de bosque das nuvens dos Açores:
•

Dryopterido azoricae-Lauretum azoricae (Dryopterido azoricae-Laurion azoricae, Lauro azoricaeJuniperetea brevifoliae) (inv. 13) - bosques com estrato arboreo dominado pelo Laurus azorica.

•

Culcito macrocarpae-Ilicetum
Juniperetea

azoricae (Dryopterido azoricae-Laurion

azoricae, Lauro azoricae-

brevifoliae) - bosques com estrato arboreo dominado pelo de llex perado subsp.

azorica.
No mesmo local é ainda possível observar comunidades de epífitos do Elaphoglosso semicylindriciPolypodietum azoricae (Hymenophyllion tunbrigensis, Anomodonto-Polypodietea).
Inventário

13. Dryopterido

Lauro azoricae-Juniperetea

azoricae-Lauretum

azoricae (Dryopterido

azoricae-Laurion

azoricae,

brevifoliae). Ilha do Pico: Misterios da Prainha, Chã Verde, 540m, 500 m2, Rivas-

Martínez et ai. (2002). Caract.: 4 Laurus azorica, 1 Blechnum spicant, 2 llex azorica, 2 Myrsine retusa, 2
Vaccinium cylindraceum, 2 Culcita macrocarpa, 2 Frangula azorica, + Juniperus brevifolia, 2 Hedera azorica,

+ Myrica

faya,

+ Hypericumfoliosum,

2 Athyrlum fillx-femina,

I Carex vulcani, 1 Dryopteris affinis. Comp.: +

Lysimachia azorica, + Carex peregrina, 2 Luzula purpureosplendens,

+ Platanthera micrantha, 2 Rubia

agostinhoi, 3 Selaginella kraussiana, 1 Trichomanes speciosum, 3 Diplazium caudatum.
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Factores ecológicos nos
ecossistemas açorianos
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11.

Factores ecológicos nos ecossistemas açorianos
E. Dias

2.1.

Os factores do clima.

o clima

dos Açores, na sua generalidade, é considerado como temperado oceânico, de fraca amplitude

térmica, elevada precipitação e humidade. Francamente atenuada pela corrente quente do Golfo, a temperatura
média anual ronda os 17S .
Têm sido apresentados alguns trabalhos sobre o clima dos Açores, dos quais sobressai a obra do Cor. J.
AGOSTINHO (1938, 1940, 1941, 1942). Mais recentemente, BETTENCOURT (1979) apresenta uma análise
global e FERRElRA (1980), um estudo dos ventos e humidade,
No entanto, ejá como referia AGOSTINHO em 1947, a maioria dos dados em que estes estudos assentam
referem-se a uma faixa restrita de altitude, estando por conhecer o clima em altitude, dos Açores. Neste seu
trabalho, Agostinho faz uma estimativa deste clima e, por essa análise e a que também apresentamos (DIAS
1986) para a média altitude (500m) da ilha Terceira, se pode perceber que as condições em altitude podem ser,
nestas ilhas, algo diferentes das conhecidas, com importantes consequências para as espécies vegetais e sua
ecologia, particularmente o vento, parâmetro sempre de extrapolação impossível.
O macroclima regional parece determinado pela movimentação do chamado anticiclone dos Açores, uma
das principais células subtropicais de altas pressões do hemisfério Norte, como explica HENRÍQUEZ et aI.
(1986), responsável pela distribuição dos ventos alísios, quentes e húmidos, dominantes nos Açores.
Para além da acção ecológica destes ventos sobre a vegetação, pela intensidade e velocidade que podem
atingir, principalmente em altitude (FERRElRA 1980), e que analisaremos adiante, a pluviosidade parece ser
outro dos factores dependentes da movimentação destas massas de ar, facto que explicará a sua distribuição
decrescente de Oeste para Este, com a maior pluviosidade (para a mesma altitude) na ilha das Flores e a menor
em St" Maria, facto já referido por AGOSTINHO (1941) e analisada a sua relação com a distribuição do coberto
espontâneo, por SJOGREN (1978).
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Figura 1: Distribuição da pluviosidade na ilha Terceira (médias totais anuais), segundo o modelo de AGOSTINHO
de BETTENCOURT (1979) e DIAS (1986). Adaptado de DIAS 1989a.

(1941); dados

A distribuição da pluviosidade nos Açores, em particular, em altitude, só pode ser conhecida, ainda hoje,
através de extrapolações. Esta distribuição pode ser obtida, por exemplo, seguindo o modelo proposto por
AGOSTINHO (1941). Como exemplo, apresenta-se, na Figura 1, o resultado da aplicação deste modelo para a
ilha Terceira. Daqui se infere que os valores mais baixos (900-1000 mm) se encontram numa pequena faixa na
metade Sul da ilha, onde condicionam o tipo de vegetação aí existente. Por outro lado, as principais manchas de
vegetação espontânea existentes no interior da ilha, terão valores de precipitação superiores a 2000 mm e que
poderão atingir os 3500=.

A vegetação do alto da Serra de St" Bárbara estaria sujeita a valores ainda

superiores a este.
No entanto, a distribuição da pluviosidade não é homogénea durante todo o ano, tendo o seu máximo em
Dezembro/Janeiro. A sua percentagem, de Outubro a Fevereiro (inclusivé), em relação ao total anual, é superior
a 50%, enquanto de Junho a Agosto (inclusivé), é de apenas 14% (AGOSTINHO 1941).
A vegetação de altitude poderá ter esta amplitude fortemente compensada pela precipitação horizontal,
resultante do efeito de Fôehn. Este fenómeno, de particular importância nas ilhas oceânicas, tem o seu impacto
na distribuição da vegetação, evidente nas ilhas Canárias (SANTOS 1983, HENRÍQUEZ et aI. 1986). No
entanto, são mal conhecidos os quantitativos

que pode atingir e os autores não estão de pleno acordo.

CEBALLOS & ORTUNO (1947) encontraram, na Laurissilva das Canárias, valores superiores a 3000mm
(anuais) para esta precipitação. Contrariamente, KÃMMER (1974) atribui-lhe valores, muito reduzidos, de
300mm, também para as Canárias.
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Para os Açores, este parâmetro tem recebido alguma atenção. A elevada humidade permanente, o intenso
coberto de nuvens e a distribuição dos ventos alísios apontam para um importante contributo desta precipitação,
principalmente nas vertentes Sul. A orografia da ilha Terceira e a sua consequência sobre a movimentação das
massas de ar subtropicais estão representadas na Figura 3, onde se percebe que a disposição do relevo, com uma
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Figura 3: Modelo para o aparecimento do efeito de Fõehn no interior Norte da maioria da ilhas dos Açores, quando sob o efeito dos ventos
subtropicais alísios, dominantes, exemplificado para dois perfis topográficos da ilha Terceira. J.b: Maciço do Morião / Pico Alto; 2.b:
Maciço de St". Bárbara (adaptado de DIAS 1989a).

orientação dominante W-E (característica da maioria das ilhas açorianas) poderá criar, no interior das ilhas e,
muito particularmente,

nas vertentes Sul, um intenso acrescento do valor da precipitação,

devido a este

fenómeno.
Da análise destes dados, pode-se confirmar o que já foi referido:
l. O elevado valor que a precipitação atinge, principalmente para as média e alta altitudes, com valores
superiores a 100mm, média mensal, acima dos 500m, em todos os meses do ano, e com médias superiores a
300mm para os meses mais chuvosos, dá-nos uma ideia das condições a que o coberto vegetal estará sujeito,
nestas altitudes.
2. O aumento da amplitude pluviométrica sazonal com a altitude que, no entanto, deverá ser bastante
compensado pela precipitação horizontal, principalmente no Verão, quando os ventos quentes e húmidos são
dominantes.

25

3. O clima sub-húmido

está numa faixa reduzida

metade Norte,

pelo efeito de deslocamento,

eventualmente,

se poderá

de retenção

hídrica

mediterrânica

que, no entanto,

que muitos

deles

Sul e Este das ilhas e praticamente

que a linhas isoclirnáticas

uma certa tendência

para o deficit hídrico

uma ligeira tendência
capacidade

assinalar

da metade

para Norte,

poderá

apresentam,

da vegetação,

com a estação

ser acentuada,

ausente na

É nesta faixa que,

sofrem.

estival a ter

a nível dos solos, pela baixa

principalmente

os da linha

costeira,

pouco

desenvolvidos.
5. A presença
situação

planáltica,

de um clima Muito Húmido, ocupando
com frequentes

a que se deverão as extensas

bacias endorreicas,

zonas de turfeiras,

o centro e centro-W

cria condições

da maioria das ilhas, e onde a

frequentes

de encharcamento

permanente,

que os Sphagnum sp.pl. possuem

bem como a extensa cobertura

nesta zona.

2.2.

Geologia e geomorfologia

Embora

fosse já conhecido

geologicamente

activas,

nesta área do Atlântico,
ultimamente

aceite:

de Gibraltar,

constitui

longo do rift médio atlântico,
As ilhas Flores
enquanto

AGOSTINHO

foi MACHADO

a disposição

Este

e tendentes

esquema

tectónico

global da formação

oceânicas

desta zona do Atlântico,

Macaronésia

definida

esquema

batimétrica

estaria

das placas

euro-asiáticas

uma justificação.

e africana.

Americana),

a estrutura

deslocação

revelaram

2.000m,

do

entre si,

este conjunto,

ao

a microplaca

e petrológico.

pelo alinhamento

pelo alinhamento

dos aparelhos

compreender

da idade de formação

tendência

do dorso

sobre uma

arquipélagos

da

que esta ilha teve a formação

do arquipélago,

direccionais.

da Serreta

com estudos

poderá ser
na placa

A do rift da Terceira,

da cratera de §. Sebastião
e, provavelmente,

e das Caldeiras

mais recente,

oblíqua

com a Caldeira

anteriores

(ZBYSZEWSKl
vulcânicos,

à

de SI'

1985). Este autor apresenta

das ilhas açorianas:

e

1970)
quer do

Flores e Corvo,

assente em 4 complexos

de Este para Oeste, como a maioria

pela Graciosa

A sua grande diversidade

submarino

e, conjuntamente
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E-W e a

das batimétricas

(BALL & ARRISON

(excluindo

do centro W da ilha (FERNANDES

da ilha Terceira

de encontro

se situam

restantes

tem sido uma das mais estudadas

Moniz e Pico Alto. A segunda

da geomorfologia

recentes

que passaria

alguns autores

por duas tendências

e expressa

dos

sobre uma falha tensional

é dominada

mais primitiva

de falhas activas

dos Açores.

o limite actual, segundo

A ilha Terceira

estabilidade,

das ilhas no sentido

que os Açores

isolando-os

da ilha Terceira

e com o alinhamento

al. 1971), permite-nos

global

ilhas do arquipélago

geral do rift, está expressa

estudo detalhado

mais próximo
paralelas

encontrando-se,

triangular

da restantes

dos Cinco Picos, Guilherme
direcção

no sistema

da maioria

NNW -SSE, provavelmente

sísmicos

que se estende no sentido do

de Este para Oeste. Estudos

quer do ponto de vista geológico

A exemplo

tectónico

numa zona já de grande

a disposição

dos

a ilha Terceira

a Este de S. Miguel, constituindo

ponto de vista geotectónico

e africana,

americana,

bem como de outros dados,
pela

1985), formando

global,

também

se ter realizado

terminaria

Bárbara

euro-asiática

sobre a placa

justifica

das mesmas

(FERNANDES

Neste

um esquema

de 3 placas,

dos epicentros

de falhas transformantes,

para a falha Glória. Esta última,

os limites das placas

e Corvo encontram-se

triangular,

da cartografia

com a placa americana.

tendência

plataforma

sobre uma zona de encontro

a partir

sobre um conjunto

as ilhas do Grupo Central e S. Miguel se dispõem

das 3 placas.

localizar

(1935)

que, em 1980, apresentou

dos Açores

ao rift médio atlântico

perpendiculares
Estreito

que os Açores se deveriam

como deduziu

um

et

com uma

A Este situa-se o maior e mais primitivo aparelho da ilha, cujo principal edificio é a caldeira, agora
parcialmente desmantelada, e da qual 11 Serra da Ribeirinha e do Cume constituem os restos do seu limite, em
parte recoberta por erupções mais recentes. Este aparelho teria a sua origem no período Plistocénio.
Posteriormente, e a Oeste deste aparelho, desenvolveu-se o do Guilherme Moniz, responsável pela formação de
grande parte do centro da ilha, cuja principal estrutura corresponde à actual caldeira do mesmo nome, formada
por uma última fase explosiva, com emissão de grandes quantidades de material pomítico, seguida de abatimento
da parte somital. Sobre este aparelho e na sua metade Norte, desenvolveram-se

erupções mais recentes que,

segundo SELF (1976), se iniciaram com um domo traquítico parasita do Vulcão de Guilherme Moniz, e que
emitiram lavas traquíticas, que escorreram para Norte cobrindo parcialmente

os materiais da vertente de

Guilherme Moniz, e para Sul, destruindo parte da caldeira deste aparelho e preenchendo a restante, extravasando
mesmo para a caldeira dos Cinco Picos-Achada. O aparelho de SI". Bárbara, que se terá iniciado no Plistocénio
superior, há cerca de I M.a. originou, numa primeira fase, uma quase contínua emissão alternada de lavas e
c1astos basálticos, formando-se um cone simétrico, com 1200 m de altitude (FERNANDES 1985). Uma segunda
fase explosiva, de pedra pomes, terá levado à formação de uma caldeira. Mais recentemente este aparelho teve
novas erupções, quer dentro da caldeira, quer em cones secundários,

nas suas vertentes. Os primeiros,

essencialmente de materias traquíticos, preencheram parcialmente a antiga caldeira. Ficou, nesta altura, ficou
definida a forma actual da ilha, embora neste aparelho, no planalto centro-Oeste da ilha (zona de rifting) e no
vulcão do Pico Alto, tenham aparecido novas erupções posteriores.
Dos materiais vulcânicos interessa-nos, fito-ecologicamente, apenas os que formam o manto superficial
da ilha e, embora pareça existir uma relação entre o material geológico e a evolução do coberto espontâneo,
essencialmente nas fases iniciais de colonização, os dados que possui mos são ainda vagos e não existe qualquer
estudo, para os Açores, encontrando-se, nesta relação, um importante campo de estudos futuros.
A ilha Terceira apresenta um campo privilegiado para um estudo deste tipo, já que, como refere
FERNANDES (1985), esta ilha "parece ser a mais complexa dos Açores, mostrando uma maior variedade de
rochas." As suas lavas vão desde os basaltos aos andesitos (ZBYSZEWSKl

et ai. 1971), desde as muito

vacuolares a compactas e de idades desde 50 mil anos a 236 anos.
A maioria das ilhas dos Açores, encontra-se recoberta, em grande parte, por materiais piroclásticos, das
últimas fases dos principais aparelhos, caracteristicamente

explosivas (excepção para toda a parte central e

ocidental da ilha do Pico e parte ocidental da ilha do Faial). Estes materiais, principalmente a pedra pomes,
sofrem uma rápida meteorização, fornecendo os solos mais ricos e profundos, quando suficientemente evoluídos,
ou solos com forte tendência para o encharcamento, por impermeabilização,

quando pouco evoluídos, o que

permite compreender a vasta presença de cobertos vegetais de tendência helofitica nas regiões planálticas de
todas as ilhas (com a devida excepção para o Pico). Por outro lado, os mantos lávicos, quer basálticos quer
traquíticos, suportam uma ocupação silvícola, quando suficientemente evoluídos para tal, ou vinícola quando em
zonas costeiras, estando os materiais menos evoluídos com vegetação espontânea.

2.3.

O substrato

Algumas ilhas do arquipélago possuem caracterização e informação cartográfica dos seus solos, como S.
Miguel (RlCARDO

et aI. 1977), Sta. Maria (MADEIRA

1981), Graciosa (MEDINA & GRlLO 1981), e

Terceira (PINHEIRO 1990) mas, como é aceite pelos especialistas, os solos dos Açores podem considerar-se
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ainda pouco estudados. Uma revisão dos principais estudos pedológicos dos Açores pode ser encontrada em
PINHEIRO (J 990).
Como refere MADRUGA (1986), a maioria dos solos dos Açores são do tipo Andossolos, solos, em geral
modernos, que evoluem sob condições de clima atlântico temperado húmido, formados a partir de materiais
vulcânicos piroclásticos, com dominância para os constituintes vitrosos. PINHEIRO (1990) agrupa os solos dos
Açores em três tipos principais:
ANDOSSOLOS TÍPICOS, com distribuição desde o nível do mar até os 500-600 metros de altitude, são
solos profundos, geralmente estratificados como resultado de acumulações periódicas, com os horizontes
superficiais escuros por influência da matéria orgânica e os subsolos pardos. Textura predominantemente franca,
podendo aparecer,

a maior altitude, horizontes

subsuperficiais

mais evoluídos, de consistência

friável

"gordurosa". A estrutura é grumosa ou granulosa em superficie, e nos horizontes BC e C as características
encontram-se atenuadas pela presença de material pouco alterado, em geral de natureza ácida ou, mais
raramente, basáltica.
ANDOSSOLOS FERRUGINOSOS, com uma distribuição acima dos 500 metros de altitude, estando na
sua génese a elevada pluviosidade e menor evapotranspiração, associadas a condições de drenagem deficientes,
com uma significativa mudança do tipo de vegetação, dando lugar a que ao processo de andossolozação se
sobreponham fenómenos de podzolização e hidromorfia. O horizonte orgânico superficial apresenta uma
estrutura solta, esponjosa, formada por micro-agregados com restos orgânicos menos decompostos e fragmentos
de vidro vulcânico; o horizonte orgânico soterrado, semelhante ao anterior, mas a matéria orgânica mais
decomposta, ocasionalmente com acumulações que parecem corresponder a matéria orgânica monomórfica; o
horizonte AC é dominado por fragmentos vítricos, abundante componente orgânico a algum material fino; O
horizonte Bsm é definido por uma intensa acumulação de sesquióxido de Fe, que preenche os vazios e impregna
profundamente os grãos minerais, constituindo uma massa densa e contínua, impermeável e impenetrável pelas
raízes - horizonte plácico.
SOLOS PARDOS, com uma distribuição

nas zonas baixas, até aos 100-150 metros de altitude.

Distinguem-se dos anteriores pela ausência de características ândicas e, embora se apresente estratificado, em
consequência da sua origem vulcânica, pelas suas propriedades morfológicas e físico-químicas, pela estrutura
bem desenvolvida e uma mineralogia em que predominam minerais cristalinos de tipo halosítico. A sua génese
está associada à zonalidade climática, muito embora a idade, o material originário e as formas de relevo
contribuam para a sua diferenciação pedológica. Sendo característicos de zonas baixas, são aqueles que ao longo
dos tempos mais têm sido sujeitos às actividades agrícolas, nomeadamente ao uso arável.

No entanto, a maioria dos solos onde se encontram as manchas de vegetação de maior interesse são do
tipo Incipientes ou Orgânicos, já que, os solos mais evoluídos estão sob produções agrárias. Na maioria dos
casos, a profundidade útil desses solos não ultrapassa os 35 em, de fraca diferenciação no perfil. Nestes
substratos, passa a factor deterrninante para o coberto vegetal, a natureza química e estrutural do substrato
geológico.
Basicamente, encontram-se, sobre os solos incipientes, cobertos espontâneos seriais, portanto imaturos,
mas onde a sua escala de evolução depende muito mais da natureza do substrato do que da idade que o mesmo
tem. Materiais piroclásticos parecem sofrer uma rápida colonização, em oposição às lavas, enquanto que nestas,
materiais com a mesma idade (lavas de 1761, basálticas as do Pico Vermelho, traquíticas as dos Mistérios
Negros) apresentam estádios de colonização completamente distintos.
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Nos orgânicos, onde muitas vezes apenas existe uma acumulação de materiais nas concavidades que o
manto rochoso apresenta, parece ter maior importância, na evolução destes solos, o estrato muscicular, do que as
partes mortas dos restantes estratos, já que, pela densidade estrutural que apresentam estes materiais, raramente
se acumulam no solo.
Um dos parâmetros mais interessantes é a diminuição do pH em função da altitude, onde se pode verificar
existir uma íntima correlação entre estes dois parâmetros. Não estará ausente desta correlação o aumento
significativo da pluviosidade com a altitude e a crescente dominância das espécies de Sphagnum. Para altitudes
próximas de zero, os elevados valores de pH, alguns acima de 7, referem-se a solos salinizados de areias, ricas
em detritos de conchas calcárias.

2.4.

Os efeitos ecológicos da insularidade

Sobre a origem da flora dos Açores, teremos de considerar parâmetros geográficos e, principalmente, a
evolução geológica do Atlântico Norte, nos últimos milhões de anos. Deste suporte geológico, analisado em
DIAS (1989a), dois factos, pouco considerados, no passado, nas suas consequências para os Açores, tomam
evidência:

A existência de múltiplos arquipélagos entre as massas continentais e a actual Macaronésia (para além da
possível origem continental da parte oriental das Canárias), funcionaram como pontes, bancos de aclimatação e
reserva, da vegetação continental, antes desta atingir os actuais arquipélagos. Relativamente aos Açores, a actual
distância de 1.430 Km entre S. Miguel e Lisboa poderia estar reduzida a 1/3, pelo complexo de arquipélagos
Josephine-Ampere-Madeira.

Estes, por seu lado, encontravam-se ligados aos continentes por sequências de ilhas

(não necessariamente contemporâneas), de intervalos inferiores a 200Km. Esta hipótese, embora não coincida
totalmente, é a que mais se aproxima da versão do "rosário de ilhas", considerada por muitos autores como a
mais plausível para a transferência de flora para as ilhas (HOOKER 1866, FELDMANN 1946, PALHlNHA
1954 e MEL VILLE 1979).

o

deficiente, se não impossível, acesso dos Açores ao manancial de especies do manto laurifólio

terciário, directamente do continente, mas sim, a formações já "filtradas", quer pela distância, quer pelas
características

insulares específicas,

do complexo Canárias-Madeira-Josephine.

Tal facto, que nos leva a

considerar os Açores como o mais atlântico de todos os arquipélagos, poderá estar na origem da relativa pobreza
florística e em endemismos que este arquipélago revela, e nos valores de insularidade que SUNDING (1979)
encontrou - índice de similaridade de Serensen com a Madeira de 56, e razão Género/família de 3.2 - valores
que, na realidade, serão cerca de metade, já que o autor contabilizou juntas, a flora introduzida e a espontânea
(de cerca de 380 para 843).

Se, como disse TAKHTAJAN (1969) "Chegar lá é apenas metade do problema", chegar aos Açores
poderá ter elevado a dificuldade para 3/4, já que as espécies tiveram de passar por um anterior ciclo de "chegar e
instalar-se", antes da nova emancipação para ocidente.
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Por outro lado, o factor isolamento de 1.430 km, fica reduzido a cerca de 700km, o que abre novas
perspectivas sobre os meios de chegada das populações vegetais a estas ilhas, mas de outro arquipélago e não do
continente. Assim, introduzimos, em 1989 (DIAS 1989a) o conceito de dupla insularidade.

As capacidades de dispersão e a corologia das espécies torna-se assim num factor fundamental para a
compreensão da ecologia das comunidades açorianas. Vários factores apontam para as aves, como o principal
elemento transportador da flora vascular (com excepção dos Pteridófitos) e o vento para os de diápores do tipo
esporos. Van STEENIS (1979) define "dispersão a longa distância" a de 200-500 km, com um declínio
geométrico na sua probabilidade com a distância, com um efectivo "ponto zero" a 750 km; para a dispersão
entre 1000-2000 km designa "dispersão improvável".
As evidências de que a maioria da dispersão das sementes, para as ilhas oceânicas, seria realizada por
aves, são fortemente suportadas por WILLIAMSON (1984), CARLQUIST (1974) e WICKENS (1979). Para os
Açores, tem sido evidenciado o transporte por aves, para diversas espécies vegetais, muito particularmente o
Laurus azorica, cujas bagas constituem a base alimentar do pombo trocaz (comprovado elemento da fauna
primitiva macaronésica, NEVES 1991). Por nós, tem sido observada a facilidade de dispersão, desta espécie, por
outras aves, bem como da Picconia azorica e da Myricafaya.
Igualmente, RIDLEY (1930) demonstrou a capacidade de transporte, por aves, a longas distâncias, para o
Arceutobium spp. Este meio foi, por PALHINHA (1942), especificado como possível transporte para os Açores
do A. azoricum, preso nas penas. Este meio de transporte parece revelar-se particularmente importante nos
Açores para os elementos da flora pós-glaciações, com origem na região atlântica norte-europeia, dada a
frequente visita, a esta ilha, de aves de arribação com origem nesta região geográfica, como será discutido
adiante.
Por outro lado, parece comprovar-se a impossibilidade, para a maioria das espécies, de um transporte
pelas correntes marinhas, pois todas as tentativas para germinar as sementes que chegam às costas dos Açores
têm-se revelado infrutíferas (TA VARES 1957). No entanto, estes resultados devem ser olhados criteriosamente,
dado que eles dizem respeito a sementes grandes, com origem, na maioria dos casos, em manguais da AméricaCentral, isto é, de meios ecologicamente distintos e que sofreram longo tempo de exposição às águas da corrente
do Golfo (GUPPY 1917). Por outro lado, algumas espécies halófilas, das costas açorianas, poderão ter tido este
processo de migração - Salsola kali, Cyperus spp., Solidago sempervirens, Atriplex spp., Ruppia matitima,
Spartina versicolor (HEMSLEY 1885).
Igualmente, pouco provável, mas de considerar, principalmente como fonte de espécies de enc1aves
americanos, no período pós-Würm,

é a hipótese avançada por DARWIN (1878) do transporte de diásporos por

icebergs.
Fica, no entanto, por explicar, a origem de numerosas espécies pouco aptas a serem transportadas por
aves e de diáporos demasiado densos, para o serem pelo vento. Para estas, resta apenas a explicação das
"jangadas", arrancadas durante tempestades com frentes de deslocação ocidental, ao complexo MadeiraJosephine. Os poucos dias de temporal poderiam ser, então, suficientes para as levar a transpor os 700Km que as
separariam das ilhas dos Açores.
O vento, por seu lado, tem sido a grande explicação para a origem das espécies de diáspores do tipo
esporos, e é defendida por autores que trabalham com estas espécies (JOHANSSON 1976), embora fortemente
criticada por LaVE & LaVE

(1967). Para a Macaronésia, as consequências corológicas desta forma de
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Gráfico 1: Espectro biológico para as plantas endémicas, nos Açores, com distribuição
percentual do processo de disseminação de diásporos, mais provável, agrupadas pelas
espécies relacionadas com o arquipélago da Madeira (existentes ou vicariantes) e não
relacionadas.

dispersão

e as suas consequências

na composição

florística

das comunidades

foram analisadas

por

DANSEREAU (1961), para as "Criptogâmicas Vasculares".

o Gráfico

1 resume, em certa medida, estas considerações para os Açores (e referente apenas às espécies

endémicas):
A maioria das espécies endémicas Vasculares tem dispersão pelas aves.
As Fanerófitas e Hemicriptófitas

têm uma clara relação corológica com a flora da Madeira, com

particular importância, nestes grupos, da dispersão pelas aves.
No grupo não relacionado com a Madeira, os Hemicriptófitos

predominam e, nestes, novamente a

dispersão por aves, onde terá particular relevância a epizoocoria (elementos norte-atlânticos, transportados pelas
aves de arribação, em particular relacionadas com zonas húmidas)

Dos múltiplos estudos sobre a biogeografia da flora da Macaronésia (CRONK 1992, BALLETTO et ai.
1990, COOPE 1986, LOBIN 1982, BRAMWELL
TAVARES 1965, PALHINHA

1979, OHM & KLEMMER

1948, BOURRELY & MANGUlM

existirão, para os Açores, três principais linhas biogeográficas,

1973, SUNDING

1979,

1946a) pode extrair-se a ideia de que

a que correspondem, grosso modo, três

diferentes períodos de colonização a que se encontram associadas auto-ecologias das espécies e formações
vegetais distintas:
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Elemento saharo-índico:

as relações entre a Flora Macaronésica e o continente africano têm vindo a ser

postas em evidência por BRAMWELL (1985, 1990). Existem numerosas provas de um "track" africano de
dispersão pré-sahariano do Pliocénico e Pleistocénico (a que BRAMWELL 1985, chamou de "Rand Track") e
agora restrito, pelas mudanças climáticas, principalmente desertificação, a lugares relíquias como Sul de África,
Terras Altas dos Grandes Lagos, SO da Península Árabe, ilha de Socotra e margens do Mar Vermelho, costa SW
de Marrocos e as ilhas Macaronésicas.

Algumas rotas individuais são ainda evidentes por povoamentos

dispersos de espécies semelhantes ou vicariantes, mesmo para um arquipélago tão longínquo como os Açores:
(I) Carex peregrina e Myrsine retusa, elementos directamente ainda comuns; (2) Dracaena draco, Euphorbia
stygiana e Tolpis azorica ainda com elementos vicariantes muito claros; menos claro e sem suporte fóssil,
aguardando um futura confirmação cladística encontram-se as secções dos géneros existentes nos Açores de
Hypericum, Azorina, Picconia e Erica. Um povoamento directamente do contínente africano para os Açores
parece-nos altamente improvável, quer pela distância, quer por não existirem quase forças de transporte
(correntes, aves migratórias ou ventos, embora para este último não sejam raros os ventos das tempestades do
Sahara atingirem Sta. Maria), quer ainda pelas inúmeras barreiras encontradas pelo caminho, no complexo
Canárias-Josephine-Madeira.

Pensamos pois que este elemento, predominante nas Canárias e Madeira, chegou

aos Açores deste último arquipélago, ou seja, sofrendo de uma dupla insularidade, em alguns casos seguida de
extinção, com excepção dos Açores. Este elemento, de origens filogenéticas muito antigas e de rotas présaharianas, mostra a sua heterogeneidade na ecologia das espécies, nos modos de dispersão (de tal forma que
não existe uma tendência nas espécies citadas) e na estratégia. No entanto, é neste grupo que se encontram os
hábitos raros dendróides (Dracaena draco, Azorina vidalii, Euphorbia stygiana), os paleoendernismos com
maior tendência para condições xeromórficas e o maior grupo de espécies consideradas adiante como de
estratégia mais singular nos Açores, a que chamaremos estratégia primária (ver ponto seguinte).

o

elemento mediterrânico

terciário

é bem conhecido e está documentado quer por existência de

populações relíquia no continente, quer por elementos fósseis (BRAMWELL & RICHARDSON 1973, 1979,
SANTOS 1990, CEBALLOS 1953) e encontra-se, nos Açores essencialmente associado às formações de
Florestas e Matos Laurifólios, temperados húmidos. Tem como espécies mais significativas: Laurus azorica,
Frangula azorica, Hedera azorica, Myricafaya,

Culcita macrocarpa, Woodwardia radicans, Dryopteris sp.pl.

Os fanerófitos deste grupo têm todos dispersão endozoocórica e com presença na Madeira, o que nos aponta
para a óbvia origem, por dupla insularidade, da Madeira, com transporte pelas aves, em particular pombos.
Como seria de esperar, quase todas estas espécies são endémicas e embora existam algumas espécies de
estratégia primária, a maioria é de estratégia secundária. O elemento euro-siberiano-atlântico,

de origem nas

regiões atlânticas do Norte da Europa ou, em tempos mais recuados, na Flora Arctoterciária. Encontra-se
associado a espécies de zonas húmidas, tipicamente transportadas por epizoocoria, utilizando como via o fluxo
significativo de aves migratórias do Norte da Europa que tocam os Açores, com particular significado das de
habitates de zonas húmidas (Le GRAND 1983). Este elemento, quase ausente dos outros arquipélagos
macaronésicos, pela carência de condições ecológicas, está, nos Açores associado às regiões de maior altitude,
onde encontram condições de temperatura e de humidade (com frequentes zonas encharcadas, como se verá na
descrição da vegetação, por razão das elevadas precipitações e impermeabilização dos solos). Neste grupo
encontram-se, certamente, numerosos elementos dos briófitos, em particular os Sphagnum sp.pl., e também
grandes grupos como as vasculares Cyperaceae, Juncaceae, elementos destes tipos de habitates, bem como a
orquídea Platanthera micrantha, as ericáceas Daboecia azorica e Calluna vulgaris, e ainda as espécies,
Hydrocotyle vulgaris, Mentha sp.pl., Ranunculus repens, R. flammula e muitas outras. Caracteriza este grupo,
para além do que se referiu, a quase ausência de endemismos e a sua forte ligação à flora norte-atlântica. A
totalidade das espécies possui estratégia secundária.
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Do ponto de vista de ecologia insular, poderemos resumir os "efeitos da insularidade", com importância
nas comunidades vegetais, como sendo:
Efeitos geofisicos
Distância: grande distância às fontes de diáporos (1.500 Km à Península Ibérica, 700 Km à Madeira).
Dimensão: dimensão reduzida das ilhas, individualmente.
Substrato vulcânico: A predominância de substratos de origem directa vulcânica, com carência dos
sedimentares e metamórficos, limita os habitates disponíveis.
Idade geológica: idade geológica recente (máximo de 8 milhões de anos).
Condições climatéricas: a forte oceanicidade tamponiza as variações e amplitudes climatéricas, criando
condições mesóficas,

temperadas

húmidas, sem diferenças climatéricas

muito expressas (tome-se, como

comparação, as ilhas Canárias), o que limita os habitates disponíveis e não constitui um elemento incentivador à
especiação.
Dupla insularidade:
ultrapassadas

Localização

deste arquipélago

pelas espécies vagabundas, especializadas

para além das distâncias

possiveis

de serem

em colonizações a grande distância, pelo que o

povoamento mais provável foi a partir de outro arquipélago, onde as espécies já sofreram um primeiro "efeito de
insularidade" .
Grande distância inter-ilhas: 615 Km de Sta. Maria ao Corvo cria inter-insu1aridades.
Efeitos directos da insularidade a partir das condições de insularidade enunciadas
Colonizações com sucesso, raras no tempo.
Baixa diversidade específica: flora espontânea de vasculares de cerca de 300 espécies.
Baixa taxa de especiação: 32 das vasculares endémicas (50% das endémicas) pertencem a géneros que
não possuem outra espécie endémica neste arquipelago.
Reduzidos tipos de estratégia de vida.
Efeitos da insularidade derivados para as espécies:
Efeito co-limitador: muitas espécies vegetais estão dependentes de fenómenos de mutualismo (com
fungos - micorrizas, ou insectos - polinização, por exemplo). A esta distância, a chegada da(s) diápore(s) da
planta dificilmente será simultânea com o seu auxiliar, o que levará à impossibilidade de estabelecimento.
Grandes amplitudes ecológicas: como resposta às fracas amplitudes dos factores ambientais e baixa taxa
de especiação e competição (pelo número reduzido de espécies).
Populações reduzidas: isto é, sempre muito próximo do limite mínimo demográfico para garantir a
sobrevivência da espécie.
Efeitos da insularidade ao nível das comunidades vegetais:
Ambivalência

florística em comunidades distintas: a mesma espécie aparece em comunidades muito

distintas, com estratégia semelhante ou distinta. Este aspecto será retomado a respeito do valor indicador das
espécies vegetais e a fitossociologia.
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Efeito de simplificação: muitas comunidades de condições de stress são formadas por simplificação
florística e estrutural de comunidades

mesofíticas próximas e não por alternância

de espécies mais

especializadas.
Dinâmica de "patch" presente em muitas comunidades aparentemente por falta de espécies de estratégia
oportunista-colonizadora de "gaps" que recriam condições de "turn-over" da comunidade sem recurso a uma
alternância de comunidades.
Efeito telescópico: Os mecanismos de sucessão primária estudados não se estão a dar por uma alternância
de comunidades de estratégias distintas, mas por uma adição progressiva, no tempo, das espécies da comunidade
madura, iniciando-se

pelas espécies

mais tolerantes.

Assim, os mecanismos

de sucessão

podem ser

extremamente rápidos, com florestas maduras sobre mantos de lavas com apenas 400 anos).
Penetração facilitada de espécies exóticas, pelos mecanismos de resiliência dependentes da diversidade
florística estarem atenuados.

2.5.

Os factores antrópicos

As actividades humanas constituem, actualmente, o principal factor determinante da distribuição da
vegetação, pelas limitações de espaço que impõem, ficando, até há pouco tempo, como disponíveis, apenas os
solos que, por razões clirnatéricas ou de aptidão, não tinham utilidade para a actividade agrícola ou silvícola.
Com o avanço da maquinaria agrícola pesada, muitas das áreas naturalmente protegidas tomaram-se
facilmente acessiveis, estando em risco de se extinguirem muitas das últimas manchas de comunidades
endérnicas. Por outro lado, uma crescente sensibilização das entidades oficiais e do público, em geral, nos
últimos anos, para a importância da preservação do património natural dos Açores, tem levado a que, algumas
das áreas críticas, tenham vindo a tornar-se áreas classificadas.
Ao pretender-se estudar a ecologia e sintaxonomia das florestas naturais dos Açores, no final do século
XX, passados cinco séculos de povoamento destas ilhas, após diversas fases da actuação do homem sobre o
meio, toma-se clara a importância do conhecimento da história da relação do homem com este meio insular. Isto
porque, enquanto no continente europeu se está a trabalhar com comunidades que resultaram de um longo
processo de interacção do Homem com o meio (RIELEY & PAGE 1990), aqui, pelo contrário, tendo sido os
Açores o último espaço europeu a ser povoado e apenas há cinco séculos, as comunidades que aqui tentamos
analisar, são de fraca intervenção humana, algumas de nula intervenção directa, isto é, mesmo num conceito
mais purista, comunidades virgens. Este assunto voltará a ser analisado aquando da discussão do critério de
selecção das estações de amostragem.
Torna-se, por isso, claro o interesse da compreensão de saber quais os vários tipos de actuação e de
exploração que o Homem teve, durante estes cinco séculos nos Açores, perante o meio que veio encontrar,
completamente virgem. O estudo da evolução histórica da relação do homem com a terra, nos Açores, é aqui
feito recolhendo, de toda a documentação histórica que nos foi possível aceder, citações textuais que foram
reunidas numa base de dados (e que estão apresentadas num anexo deste trabalho) contendo referências sobre a
vegetação, de descrições históricas, intervenções do Homem e exploração dos seus recursos tendo, obviamente,
como obra mais referenciada as "Saudades da Terra" de Gaspar Frutuoso (ver adiante referências), pelas vastas
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descrições dos cobertos de muitas zonas dos Açores, aquando da sua descoberta e todo o processo de ocupação
da terra.
Esta recolha tem como objectivo, por um lado, perceber como e qual a destruição que o Homem provocou
nos ecossistemas insulares e, em consequência, quais as alterações que são, hoje em dia, reflexo dessa actuação
do Homem; e, por outro, servem-nos como indicadora, quer sobre a distribuição de determinadas comunidades,
quer do seu porte e estrutura. Assim, este capítulo tem dois grandes objectivos dentro do contexto deste trabalho:
permitir reconstituir, até certo ponto, o coberto original destas ilhas aquando do seu povoamento, o que é
extremamente importante, já que, o que hoje possuimos, são apenas fragmentos remniscentes de um coberto no
passado, muito mais rico e extenso, e também, porque a distribuição actual das comunidades está fortemente
condicionada pelos interesses do uso da terra e, portanto a interpretação dos factores ecológicos

que afectam

essas comunidades pode estar camufulada pelo efeito antrópico. Neste contexto, tem particular interesse a
verificação da tese, genericamente, aceite, de que a vegetação dominante destas ilhas seria composta por
florestas.
permitir perceber, de alguma maneira, qual o papel de intervenção que o homem teve nas comunidades,
ao longo destes séculos. Se, por um lado, se toma claro que um desses papéis foi a destruição, pura e simples,
dos cobertos originais, por outro, houve explorações de recursos em algumas dessas comunidades, de forma
sustentada ou não, que condicionaram a actual composição florística e estrutura. Esse conhecimento permitirá,
até certo ponto e de forma qualitativa, anular o factor antrópico e assim ter um retrato mais fiel das comunidades
naturais.
Neste âmbito, em estudos anteriores, feitos por escassos autores (Le GRAND et ai. 1982, MOREIRA
1987, OLIVEIRA 1989, COSTA 1950), tem-se tomado clássico analisar esse papel da intervenção do homem
no meio açoriano assumindo a existência de ciclos de produção de riqueza a que Le GRAND et aI. (1982)
chamou de "ciclos de monocultura", ou seja, a concepção de que existiriam ciclos económicos, de alguma
pujança, sobre um determinado recurso ou produção e de que essa exploração tem sido levada até ao extremo,
isto é, até à sua extinção ou incapacidade produtiva (ciclos do trigo, do pastel, da laranja, do ananás e da
pecuária).
Embora a análise das descrições históricas nos permitam avançar que esses ciclos possam corresponder a
fases significativas de destruição do meio natural, mais interessante dentro do espírito deste capítulo, mais do
que analisar a extensão, é tipificar a intervenção do homem no meio para perceber como as comunidades,
actualmente existentes, estão afectadas por essa intervenção. É, por isso, talvez útil dividir a intervenção do
homem no meio natural em três fases que, embora o seu aparecimento seja, temporalmente,

sequencial,

coexistem ao longo do tempo:
fase I - expressa um acontecimento que normalmente não é referido nem analisado, mas de grande
importância para o meio açoriano: a fase pré-povoamento. Nesta, e ainda antes de se estabelecerem os primeiros
povoadores, dá-se a primeira perturbação do meio natural, com o lançamento de animais domésticos nestas ilhas
pelos marinheiros, como forma de avaliar a sua habitabilidade. Ou seja, constitui a primeira intervenção, um
pastoreio selvagem directamente sobre as comunidades naturais. Este processo de uso e alteração do meio
natural açoriano vai manter-se até à actualidade, isto é, embora ao longo dos séculos o homem reclame novos
solos para produções agrícolas, em todas as ilhas se manteve até à actualidade, terras de uso comum chamadas
de baldios sendo, em algumas dessas terras, ainda feito um pastoreio semi-selvagem onde o gado é libertado (no
Corvo, por exemplo, gado bovino e equino, na Terceira, gado caprino) e onde alguns processos de maneio
tradicional ainda podem ser encontrados, como as queimadas.
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fase 2 - aqui, desenrola-se

uma exploração

directa

fosse esse o interesse inicial do Reino no povoamento

( e.g COSTA
levaram

1978), muito mais interessado

a que muitos

Posteriormente,

povoadores

estes tomaram-se
de madeiras

em algumas

ilhas e à quase extinção,

exploração,

como é o ciclo das plantas

costeiras

para a construção

a perder

exploração

vidas

níveis de indústria

com os engenhos

actualidade,

intensa utilização
lagoas.

Curiosamente,

arcaicas,

do açúcar
e peças

hídricos,

a par destas

feito por desrama),

natural para a produção

dos recursos

antrópicos

como

comunidades
encontradas

Tornar-se-á

[Segundo

com "rochas
puderam

novas

formas

azorica.

um Iíquene das arribas
de muito difícil

embora

menos

das pessoas

acesso,

referida,

de nascentes,

de carvoeiros

a

das madeiras

e são utilizadas
posterior

atinge

período,

tomam-se

muito

dos recursos

estende-se

naval e, num último

(que veio recuperar

até à

interesse

no
e na

desvio de cursos de água e vazamento

dos recursos,

que aproveitam

mantêm-se

algumas

manchas

de

formas

alimentar

as magras

agrária

se estende até à actualidade,

e, igualmente,

de toda a paisagem

e os urbanos.
algumas

formas

Dela

pela implantação

do gado
de floresta

resulta,

como

de uso da terra

útil avaliar o papel de intervenção

ultrapassa

é óbvio,

menos

do homem no meio açoriano,

a simples

de novos ecossistemas
uma destruição

intensivas,

natural da ilha do Pico ou nos prados subespontâneos

da vegetação

das

que podem

ser

das serras de S. Jorge.

ao longo de diferentes

etapas

da vegetação

Frutuoso

original

original dos Açores
dos Açores

informação

pode colher, da tradição,

da ilha desembarcaram

pode

suficiente

ser obtida

para a elaboração

de alto e espesso
o espesso

e algum caixão de terra e pombos"
referência

à densidade,

para duas espécies,

arvoredo

Esta descrição

não é uniforme

de cedros,

mato o não permitia.

dos

dos arvoredos

então,

de barco,

de arvoredo,

detença de muitos dias", tomaram

nos Açores,

ilha, o Juniperus

1950)],

Pouco
grande

com cuja

águas, ramos

para além de ser esta a

especificamente,

brevifolia

e o Prunus

para todas as ilhas, como se verá na apresentação

36

Velha, depararam

louros, ginjas e faias".

Percorreram

para levar ao Reino (COSTA

desta

descrições

da Terra, logo que os

depois de Povoação

"altos montes e baixos vales, povoados

altura e extensão
hoje já extintas

das primeiras

das suas Saudades

no lugar que se havia de chamar

e terras, altas todas cobertas

a partir

para se ter urna imagem da sua constituição.

verdura vestida estava toda a terra", depois do que, não fazendo

aponta-se

tem a ver com essa

a intensa exploração

de qualidade

como

até à sua extinção

(llex perada ssp. azarica ) como suplemento

parte da costa. Aos seus olhos, a ilha apresentava

primeira

por exemplo,

etc. mas que, num período

de exploração

a transformação

andar, então pela terra porque

de árvores

a sua sobrevivência.

na apanha de leivas (em S. Miguel) para as camas dos ananases

desde a captação

se exceptuarmos

destas ilhas, que possuem

descobridores

de povoamento

"tempos".

A descrição
cobertos

e constitui

O - Descrição

TEMPO

se inclui,

que

de carvão vegetal.

nas sebes de vegetação

a que chamaremos

(lenhas),

na procura de madeiras

ou a existência

os de produção

naturais,

da urzela,

até em locais

também

e a construção

fase 3 - que se inicia com o povoamento
exploração

para

ciclos apontados

de arte. Esta fase de exploração

como sejam, o abate de azevinhos

(antigamente

da terra

a exploração

explorado

Aqui

como combustível

para o turismo),

dos recursos

os processos

das ilhas tem a ver com a sobrevivência

ainda com alguma intensidade

fabrico de peças artesanais

que incluía

como Urzelina),

não pareça

os livros de História

navais, o que levou a sua exploração

na sua recolha.

de mobiliário

Embora

dos Açores no período renascentista,

(Dracaena draca). Esta fase inclui também

das casas e alfaias,

no fabrico

dos recursos

tintureiras,

fase do povoamento

para a construção

apreciadas

dependentes

e reparações

locais,

hwnanas

da seiva do dragoeiro

que, nwna primeira

na altura,

em outras. Aliás, um dos primeiros

(e que deu nome a vários

chegando-se

cerealífera,

ficassem

naturais.

como docwnentam

na produção

um factor importante

fornecedores

sobre os recursos

deste arquipélago,

em Santa Maria,
lusitanica

de textos históricos.

ssp.
S.

Miguel, por exemplo, é descrito do seguinte modo: [Estava esta ilha, logo quando se achou, muito cheia de alto,
fresco e grosso arvoredo de cedros, louros, ginjas, sanguinho, faias, pau branco e outras sortes de árvores, e em
alguns lugares estavam espaços de serra cobertos somente de cedros e outros de louros, outros de ginjas, outros
de sanguinhos e alguns de teixos, outros de pau branco e outros de faias, como foi o Faial, que tomou este nome
das faias de que estava provado. Entre estas árvores, havia em alguns lugares malvais, de tão altas e grossas
malvas, como qualquer das árvores suas vizinhas (FRUTUOSO 1981)], onde aparece, pela primeira vez, a
referência a diferentes tipos de formações arbóreas ao definir cobertos somente de cedros (Juniperus brevifolia),
de louros (Laurus azorica), de ginjas (Prunus lusitanica subsp. azorica), de sanguinho (Frangula azorica), de
teixos (Taxus baccata), de pau branco tPicconia azorica) e de faias (Myricafaya).Também

aqui se referem, o

que aliás acontece frequentemente, nas descrições de Frutuoso, duas espécies extintas, uma para S, Miguel, o
teixo, e outra, talvez, para os Açores, a malva referida que, pelo porte, não corresponde a nenhuma espécie
existente, hoje em dia. Do mesmo modo, a descrição para as Flores, que adiante se verá, aponta para uma
vegetação com predomínio de herbáceas altas e não de florestas, indicando, desde o início, não só para a elevada
diversidade de comunidades terrestres mas também para as especificidades de cada ilha.
Sobre as descrições de Frutuoso sobre florestas (lato sensu, ver discussão sobre este conceito no Capítulo
das Florestas), há alguns dados que merecem ser analisados, para além de outros que já o foram por outros
autores, como por exemplo a notável descrição de árvores e arvoredos de Carreiro da COSTA (1950):
- o primeiro dado é o referido, anteriormente, sobre a descrição de vários tipos de florestas dominadas por
uma única espécie.
- o segundo aspecto a retirar destas descrições históricas é a impenetrabilidade destas formações, mesmo
ao nível costeiro. Atente-se, por exemplo, nesta descrição de FRUTUOSO (1981), onde se descreve a estrutura
das florestas em S. Miguel [... porque

eram tão bastas as árvores que em muitas partes um cão não podia passar por entre elas, nem

por debaixo delas; e muitas vezes se andava grande espaço de terra, sem pôrem os homens os pés no chão, senão por cima das árvores,
que estavam verdes, deitadas e alastradas

umas por cima das outras; não porque os ventos as tivessem derribadas,

senão por se tecerem os

ramos de través uns com os outros, com que ficavam liados e cobriam toda a terra, pelo que não havia caminho senão por cima delas, e
alguns bois se perdiam

e andavam

a serra três a quatro anos].

Esta descrição revela bem a estrutura multiestratificada,

densa e, portanto, a presença de verdadeiras florestas, no sentido estrito deste termo. Volta-se a repetir este tipo
de descrição para a média altitude da ilha Terceira
há grandíssimos

[Quase em meio contorno destes pastos, pera a banda do norte e do loeste,

arvoredos de todo o género de madeira, cedros, paus brancos, sanguinhos,

espessas, que se perdem às vezes algumas pessoas nele ...

ginjas. louros, falhados

e outras árvores tão

(FRUTUOSO 1978)]. Estas descrições têm elevada importância

pela comparação que permitem com outros tipos de formações florestais da Macaronésia onde se vai encontrar,
para a Madeira, a baixas altitudes, formações do tipo bosque e não de floresta (sentido estrito), e portanto, a
maior tropicalidade destas formações nos Açores. Para além disto, estas e outras descrições anulam totalmente a
posição (adiante analisada) de alguns autores recentes, sobre a inexistência de verdadeiras formações florestais
nos Açores.
- o terceiro aspecto será relativo à altura que estas formações atingiam. Embora, actualmente, os dados
recolhidos não nos informem de florestas mais altas do que 15 metros, conquanto haja indivíduos isolados, que
têm alturas superiores a esta, há sobejas referências históricas a alturas, muito elevadas, de algumas manchas
florestais. Note-se, por exemplo, os casos
que o próprio

[A fama de que a ilha de

S. Miguel

é pródiga em madeira, chega ao reino por forma

Valentim Fernandes Alemão, ao escrever, por cerca de 1507, a sua famosa Descrição da Ilhas do Atlântico,

nascem nesta vila loureyros tamanhos que seis homens nom podem abraçar lima árvore e Iam altos que parecem
nascendo também "muyto ginge"

(COSTA 1950)] ou [... Talhada,

"um mato de altas

talhavam para mastros de navios, pelo que lhe ficou o nome a Talhada dos Mastros .....

e direitas

informa que ..

tocar os ceos, "ali

árvores que antigamente

cortavam ou

(FRUTUOSO 1981)]. Há pois numerosas

informações que nos permitem concluir da existência de florestas muito altas, embora com poucos dados
factuais, para além dos dados por GUPPY (1917) ou dos existentes no Museu Carlos Machado (Tabela I).
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Tabela I: Dados dendrológicos, de secções de troncos existentes no Museu Carlos Machado, Secção de História Natural!
,

Juniperus

brevifolia

.~
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196

.

.

>:'ã

' "Q,~~~[clfI

~)f'T.

Fumas

17

>116

19S

Sta. Maria'

28

>126

224

S. Mi9uel

79

>179

Myrica faya

206

S. Miguel

26

>100

Picconia szotice

220

S. Miguel

22

>64

219

S. Miguel

S3

218

S. Miguel

SO

- a quarta
dominantes

conclusão

a tirar é sobre

de comunidades

teorias de uma zonação

e que se revela aqui, como independente

altitudinal

que parece não corresponder
Um desses
vegetação

popular

Esta espécie

de formações

desta espécie

da altitude,

que coloca certas espécies

e ser uma resultante

ao cedro,

como característica

de zimbro

da vegetação,

à realidade

dados é relativo

ainda hoje, povoamentos

de especies, que virão a ser consideradas

a distribuição

Este dado assinala-se

como estritas

o

da forma de uso da terra e de abate destas espécies,

de grande altitude;

(que se opõe à de cedro-do-mato,

contra as

de certas altitudes,

foi tida em quase todos os sistemas

ao nível costeiro

como

para altitude),

de

mais à frente, de que existem,

iremos verificar,

que, curiosamente,

de classificação

aparece

No entanto,

como uma denominação

no passado,

a presença

de

Juniperus brevifolia , a baixa altitude, não parece ter sido um facto raro, dado que ao longo dos textos históricos
é amiúde

a referência

Carneiro,

nas Flores [Fajã de Antônio Carneiro, existiam além de terras de pão e de pastel e ainda de muitas fontes de água, "Muito

a esta espécie,

Por exemplo,

FRUTUOSO

(1978)

vem referir para a Fajã de António

mato de pastel e ainda de muitas fontes de ógua, "muito mato de urzes, cedros, pau branco e faias"]

tinham [alguns zimbros e muito bracéo e cubres], zimbros
lado, espécies
existindo

que são referidas

em zonas bastante

e ainda para os ilhéus que

estes dos quais ainda hoje ainda existem

como típicas de baixa altitude,

mais altas do que a sua distribuição,

aparecem

referidas,

actualmente,

Por outro

conhecida,

como

É o caso, por exemplo,

para as Sete Cidades de faias (Myrica faya) e de pau branco (Picconia azorica): [Tem esta lagoa, ao

da distribuição

longo de água, faias muito grossas. de cinco, seis e sete palmos de testa e de sessenta em comprimento;
louros,folhados,

alguns.

nos textos históricos,

azevinhos altissimos, com que está toda cercada aquela cumieira (FRUTUOSO

que nos informam

que no passado,

como seja, o exemplo da existência
altitude, espécie conotada

sendo uma conclusão

arborescentes

a retirar

dos

de elevada

Açores.

importância.

Muito

Como seria de esperar,

raramente

os termos de "arvoredo"

conotada

com o que viremos

formação

que está a designar
Associada

estava muito pouco relacionada

com a altitude,

de Angra, a pouco mais de 100 m de

destes textos tem a ver com o padrão

dado ser um termo de utilização

indiscriminadamente,

como Frutuoso.

das espécies

de eu/cita macrocarpa na Nasce-Água

sempre com altitude.

Uma quinta conclusão

termo "floresta",

a distribuição

onde há também pau branco,

1981)). Há ainda outros dados

a designar
(ver definição

a esta aparente

é utilizado

o termo

por bosque,

confusão

Dados recolhidos e apresentados com autorização
expressamos os nossos agradecimentos,

2

Mais uma prova da presença,
considerada como extinta.

adiante,

"bosque".

nestes

para referir

Por

outro

capítulo),

em particular

lado,

de tipos de comunidades,

da Direcção

dúvida

é a referência

do Museu Carlos Machado,

estar

ao tipo de

tão sapientes

para os mesmos

pelo que

desta espécie para esta ilha, que deve agora ser, até novos dados, aí
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o

aparecem,
poderá

quanto

para escritores

textos,

as formações

Se, por um lado, a ideia de arvoredo

já o termo mato não merece

no respectivo

das comunidades,

raras vezes é referido,

como veremos

e de "mato".

I

no passado,

recente,

da distribuição

locais de espécies que são, nitidamente, fanerófitos, como é o caso dos louros, das faias ou do pau branco, ao
mesmo tempo que outras espécies

que são, de forma clara, caméfitos, como é o caso do Viburnum trealeasi

(folhado) ou da Calluna vulgaris (queiró). Isto poderia levar-nos a pensar numa aparente contradição nas
descrições históricas. No entanto, é nosso entender que estas descrições reflectem a heterogeneidade espacial das
formações naturais dos Açores, ao tempo da sua descoberta, isto é, sem perturbações antrópicas. Ou seja, a
nosso ver, as formações dos Açores não teriam uma disposição homógenea, em largas manchas, nem teriam uma
disposição zonal, como tem sido descrito por muitos autores (discutido adiante), mas sim uma distribuição por
mosaicos casuais, com vários tipos de vegetação, como prados, matos, bosques, florestas e, devido a essa
heterogeneidade espacial, os autores históricos tomaram-se incapazes de diferenciar formações extensas, com
excepção do faial, que deu nome a vários lugares, inclusivé a uma ilha. Esta distribuição por mosaicos de matos
e arvoredos (para utilizar a terminologia dos cronistas), poderá ter a ver com aspectos da dinâmica da vegetação,
que irão ser retomados no capítulo final, de grande importância e aponta-nos para o fenómeno de a vegetação
natural dos Açores possuir uma grande dinâmica estrutural, com alternância de várias formações por efeito de
agentes externos. A elevada frequência, no espaço e no tempo, com que se verificam fortes perturbações
ambientais, nos Açores - erupções, ciclones, temporais, desabamentos, etc. - terá levado a que a vegetação
adquirisse, como forma de adaptação, mecanismos de alternância de formações, que se terão tomado nos
processos de dinâmica, dominantes. Alguns destes processos podem ainda ser reconhecidos e analisados,
actualmente: vegetação sucessional dos campos de lavas históricos (e.g. Mistério da Prainha); efeito de rajadas
ciclónicas sobre florestas (e.g. encostas da Caldeira do Faial); vegetação sucessional em zonas de desabamentos,
quer de interior (e.g. Pico da Vara, Caldeira do Faial), quer costeiros (e.g. encostas de S. Jorge). Noutros casos,
parecem ser estes mecanismos de altemância, os únicos capazes de funcionarem, mesmo na ausência de
distúrbios: como se verá, muitas florestas mostram possuir mecanismos do tipo "patch dynamic", eventualmente
por fenómenos de "dieback".
O último aspecto que será interessante retirar das descrições históricas, tem a ver com a confirmação do
que os resultados da análise dos dados actuais nos apontam (ver Capítulo 3 das Florestas), da extinção, pelo
menos, de dois tipos de florestas que existiriam ao tempo da descoberta destas ilhas, florestas estas de grande
porte, a média e a baixa altitudes: a primeira refere-se às densas florestas de louros, já atrás referenciadas,
enquanto a segunda se refere a uma formação endémica dos Açores, as florestas de teixo (Taxus baccata), como
nos informa FRUTUOSO (1987) [...dos

teixos que estão sobre afreguesia

da Vila de S. Roque, da banda do Norte, légua e meia

da dita Vila, para dentro da terra, onde se acham paus de teixo muito direitos que parecem

de pinho e quase servem para mastros de

caravelas pequenas e de grossura no pé até palmo em torno e palmo e meio, e daí adelgaçando

para cima para a ponta, a modo de paus de

pinho, e na nascença deles, da semente que deles cai, como semente de tamoio, não parecem senão pinhos. Há troncos destes que acham
ainda agora debaixo da terra, de oito e dez palmos de comprimento
muito ricas, efasquiariade

escritórios ...],

e de três palmos de largo, os quais servem para escritórios

e mesas

que se relacionam com as formações florestais desta espécie, norte-atlânticas.

Ao mesmo tempo, permite também confirmar a importância que teriam os Bosques de Faias, hoje também quase
extintos.

TEMPO 1 - Intervenções pré-povoamento
É facto conhecido dos documentos que, mesmo antes do povoamento destas ilhas se efectuar, houve
introdução de gado pelos navegadores, por forma a avaliar as suas condições de habitabilidade e de rentabilidade
agrícola

[Em diversas partes desta ilha, foi deitado gado

entre o espesso mato dela; em partes, deitaram carneiros

outras, bodes e cabras, em outras, porcos e porcas, e em outras, cavalos e éguas, asnos e burras. Tudo multiplicou
arvoredo,

com os bons pastos que havia de erva e rama, que quando
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vieram os primeiros

povoadores,

e ovelhas, e em

tanto entre o basto

dali a alguns anos, achavam

grandes manadas

deste gado em IOdo ela, e muito mais nas partes onde o deitaram ...

(FRUTUOSO 1981)]. Esta forma de

avaliar as condições de povoamento tem duas principais consequências para a análise que aqui nos interessa
fazer:
A primeira tem a ver com o impacto sobre o meio natural. Assim, o impacto antrópico inicia-se, nos
Açores, por processos de herbivorismo de grandes vertebrados, antes mesmo da efectiva presença humana.
Existem alguns dados sobre o impacto de introdução de vertebrados herbívoros em ecos sistemas não adaptados
aos mesmos (e.g. ilhas oceânicas), onde as plantas evoluiram no sentido de perder as suas capacidades de
reacção ao herbivorismo (RODRlGUEZ

et ai. 1995, ALLEN et ai. 1995, ABER & MELILLO

1991,

MILCHUNAS et a/. 1988) e que vão desde a destruição da vegetação presente e sua substituição por prados de
espécies resistentes ao pastoreio, a baixas na diversidade florística, alteração na estrutura das comunidades até à
extinção de espécies. É sabido que não existe qualquer indicação da existência de vertebrados terrestres
herbívoros nos Açores, aquando da sua descoberta.

o

segundo grande aspecto a retirar deste acontecimento é a avaliação do tipo de coberto, a partir das

necessidades destes herbívoros, e do êxito desta introdução com a formação de grandes manadas: se é facto,
como veremos adiante, que estas ilhas teriam, como coberto dominante, vegetação arborescente, pelo resultado
da introdução dos herbívoros poderá deduzir-se que não eram apenas florestas que recobriam os Açores. E não
eram, porque: (I) dificilmente o sub-bosque das florestas possui produtividade e diversidade florística para o
suporte, como alimento, de grandes herbívoros; (2) quer pelo conhecimento científico, quer pelas descrições
históricas, sabe-se que um dos elementos mais dominantes das florestas dos Açores, a baixa e média altitudes,
são os louros, espécie que, como se sabe, é tóxica para ruminantes domésticos, em particular cabras e vacas.
Daqui resulta que teria que haver outras fontes de alimento que estes animais foram encontrar e que lhes
permitiu o seu sustento, em particular prados. Tal aparece expresso nas primeiras descrições dos Açores, como a
de Gaspar FRUTUOSO (1981) sobre o Pico das Ovelhas, em S. Miguel [... sendo
foi

escalvado e de bom pasto para elas (ovelhas) ...],

ou para a ilha das Flores [... A

há mato, e em outras que o não há, que chamam escalvados,
azevinho, pau branco, sanguinho,
como trevisco ...

a ilha toda de mato,

o dito

pico sempre

comida dos gados é musgo em lodo a parte que

há muito e comprido braceo, que come o gado de toda a sorte, e rama de

tamujo e muitos queirôs. que é mato baixo, e folados.

Há também em algumas partes muitas tabaíbas,

(FRUTUOSO 1978) ]. Por aqui se entende também a existência de outros tipos de vegetação

natural que não as florestas, bem como da curiosa nota de António CORDEIRO (1981) escrita em 1717, sobre a
origem do nome da ilha das Flores [... &fe

cobre de erva, a que chamão Cubres, & de altura ate cinco palmos, & com tantasjlores

amareI/as por cima, que daqui veyo chamarfe a Ilha das Flores ... ],

cubres (Solidago sempervirens), espécie que, como se

sabe, apenas se desenvolve em prados e nunca dentro de florestas.

TEMPO 2 - Exploração dos recursos naturais dos Açores
Embora não totalmente, dado que já existia alguma expenencia

do povoamento da Madeira, o

povoamento dos Açores constitui um choque entre o homem europeu do século XV e o meio paleo-terciário.
Este processo reflecte-se não só no conhecimento da utilidade dos recursos naturais - plantas medicinais,
qualidade das madeiras, etc. - mas também, no conhecimento da exploração sustentada destes mesmos recursos,
que estaria ausente, porquanto a longa experiência no continente europeu permitiu encontrar formas equilibradas
do uso da terra e dos seus recursos, as mesmas foram raramente atingidas nos Açores. Aliás, não é com este
espírito que se dá o povoamento dos Açores, mas sim com o espírito colonialista, como nos inforrna a maioria
dos textos legais da época e das descrições. A esta postura se deverá a exploração, até à extinção, de muitas
espécies e comunidades e também a natureza dos ciclos de riqueza dos Açores, que se iniciam com a exploração
de um recurso e terminam aquando do esgotamento do mesmo. Tal situação é já reclamada pouco tempo após o
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povoamento por Frutuoso a respeito do uso intenso dos solos e da erosão eólica
antiqulssimos

[Mas, o que em longissimos

e

anos foi criado, em Ião paucos se queimou, roçou e consumiu quase tudo depois de achada que estando ao presente a maior

parte de toda a terra escalvada, tomaram os ventos tanta posse dela e é Ião lavada deles que levam-na em pó ao mar...

(FRUTUOSO

1981)], ou a exploração das leivas nas zonas altas de S. Miguel, que tem levado à perda e desiquílibrio

de

recursos hídricos e à destruição do coberto natural.
Este facto revela o desconhecimento

das características

ecológicas do meio açoriano, não só da

capacidade sustentada dos seus ecossistemas, mas também do meio geomorfológico. É também claro que as
várias ilhas tiveram formas de povoamento completamente distintas, que quando associadas a geomorfologia e
disponibilidades de recursos distintas, resultou uma paisagem e um uso dos recursos distintos. S. Miguel eSta.
Maria, por exemplo, sofreram, desde o início, de uma postura intensiva de exploração dos recursos, enquanto
noutras ilhas, como o Pico, esteve muito mais presente uma postura de sobrevivência, isto é, de exploração
sustentada dos recursos. É curioso ver como, ao tempo de Frutuoso, S. Miguel é descrito como quase
completamente ocupado por terras agrícolas, enquanto que no Pico, em 1509, havia somente 45 pessoas, embora
fosse instituída uma postura camarária para que não fossem feito abates de árvores
o mais antigo documento que se conhece a respeito de regulamentação

[FOi este José Dutra quem assinou

de corte de árvores na Ilha do Pico. Data esse documento,

como a

seguir veremos, de Fevereiro de l509 - altura em que havia ainda muito pouca gente no Pico, pelo que tudo nos leva a crer que uma tal
regulamentação

deveria ler por principal

terra sua. Com efeitos, não se compreende

objectivo evitar que oulros, das outras ilhas. fossem ali buscar madeiras, como se o Pico fosse
o rigor duma tal medida em l509, apenas Irês anos depois de uma altura em que, segundo Frei

Diogo das Chagas, viu registado, havia sõmente no Pico 45 pessoas e, dentre estas, únicamente um carpinteiro.

Reza o referido documento

assinado por José Dutra: "Jos de Urtere, etc .. Mando a lodos os vizinhos e moradores da llha de Pico, que nenhum não seja Ião ousado de
qualquer estado e condição que seja, que não corte nenhuma madeira na Serra para casas, nem para serrar, nem para carros. sem
pedir licença a ele Capitão ou a Fernando Àlves, que para ele lerá cargo, sob pena do que o contrário fizer pagará 500

primeiramente
reis.

(COSTA) 1950].
Estas duas posturas são coincidentes, de certa maneira, a da exploração intensa, com o espírito da posição

oficial e do Reino, enquanto a da exploração sustentada emerge dos povoadores. Daqui que, as ilhas onde se fez
sentír mais o peso do Estado sofressem da primeira e as outras, da segunda. Assim, se entende que aos primeiros
tempos do povoamento, a terra foi desbravada apenas com a intenção da produção cerealífera, tomando-se,
como expressam vários documentos, os Açores como o celeiro de Portugal para as campanhas africanas. Sinal
disso, são as descrições do desbravamento, queimando a terra de que resulta uma ocupação desiquilibrada, já
que se desnuda o solo, de forma extensiva sem, ao menos, se aproveitar a madeira das árvores abatidas
de matagal fechado, desde a beira-mar ao cume dos montes, foi preciso fazer grandes queimaduras
edificação dos primeiros povoados.
abundância

Deste modo, as lerras de cultivo principiaram

que dentro de pouco, os Açores se lornaram

celeiro de Porlugal.

para procurar

[Coberlas

clareira às cosluras e à

a encher os vales e a Irepar pelas encostas e isto com tal

(NARCISO 1940)]. A outra postura toma em

atenção as disponibilidades de recursos que as ilhas podem oferecer e, o mais presente, ao longo de todas as
descrições, é a madeira
energias

dos primeiros

económico
e e armações

[As árvores - e sempre as árvores - constituem,

portugueses

dos Açores.

pois, o grande recurso, a grande fonte de riqueza e de

(COSTA J 950)] que, em muitas ilhas se toma um poderoso valor

[São compostos estes mal/os de algumas madeiras, e supposto não sejam as de maior conta, servem para barrotaria.forros,
de casas grandes.

Tiram-se estas madeiras

com largueza

em todos os tempos,

em que se faz um grande

dinheiro

(MALDONADO 1882)].
No entanto, este interesse estatal na produção cerealífera liberta a exploração da madeira e, só dois
séculos após a iniciação do povoamento, começam a aparecer os primeiros decretos de controle ou abate de
madeiras e o pagamento do dizimo, por este se ter tomado, progressivamente, num recurso essencial, primeíro
para a sobrevivência dos povoadores ( construção de habitações e combustível para uso doméstico) depois,
porque se vem a tomar numa fonte de rendimento, e mesmo de interesse do Reino, quando os Açores se tomam o
eixo das viagens atlânticas e, portanto, ponto de reparação e construção navais, sendo então a madeira mais
importante do que os cereais

[Exisle nas Flores grande abundância
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de madeiras finas, com que, por vezes, se satisfazem

os pedidos

dos estaleiros do Faial, que se fornecem

(BOm 1832)]. Esta exploração é levada, em muitas

de cedro, faia, teixo branco

ilhas, quase ao extermínio total deste recurso, principalmente nas ilhas pequenas e baixas, portanto de recursos
madeireiros restritos e facilidades de exploração até ao interior da ilha, como no caso de Sta. Maria e Graciosa e,
bastante mais tarde, das Flores e do Corvo [ ... em
(Graciosa) não se encontra uma só mata indigena.

1845, pelo depoimento

de Felix José da Costa, que nos diz que, na ilha

(COSTA 1950)]. Por outro lado, com Frutuoso, no século XVI, já o

Pico exportava madeira nobre e lenhas, como fonte principal de recursos, indicando também serem já as outras
ilhas carentes de madeira [... ponta

do Mouro ou de André Roíz, onde se carrega grande quantidade de madeira de toda sorte, pera

todas as outras ilhas em caravelas e barcos grandes ... o porto da freguesia

da Madalena,

que é areal de areia branca, miúda, onde se

carrega madeira de toda sorte ... uma ponta que se diz de André Gonçalves, dos Lagidos, onde se carrega muita madeira em barcos, que se
corta pela terra dentro

(FRUTUOSO 1978)].

Outras informações nos permitem concluir sobre a exploração desiquilibrada dos recursos florestais,
como seja, a exploração da baga do louro para o fabrico do óleo de louro, utilizado para fins medicinais e de
iluminação, exploração, aparentemente passiva, não era uma recolha sustentada, depreendendo-se da seguinte
citação

[(Nesta postura camarárta) se estabelecia quanto à apanha da baga do louro para azeite, que só em determinados

fosse colhida e que pagaria multa de quinhentos

períodos ela

réis todo aquele que quebrasse ramos ou cortasse os pés das respectivas árvores.

(DIAS

1946)], ou por exemplo, o uso da casca da faia (Myrica faya) para a curtimenta de couros, explorada pelos
sapateiros de forma a matar as árvores e, que por isso, receberam a seguinte postura da Câmara de Vila Franca
do Campo

[o remédio desta ilha para madeiras, era o lugar das Fumas, por não haver madeiras noutra parte e que haviam homens que

usavam de descascar

as faias, deixando-as

casca,Josse condenado em vinte cruzados ...

em pé e se vinham todas a secar, pelo que ordenou que o casqueiro que fosse achado com

(CARNIDE 1628)].

Para além destas explorações dos recursos naturais das florestas, outras duas se fizeram sentir, com muito
maior peso:
-- Uma, provavelmente,

desde o início, refere-se ao fabrico de carvão vegetal, actividade que,

curiosamente, ainda não desapareceu, dado que durante 1996 foram detectadas actividades de carvoeiros na ilha
do Pico, utilizando as magras manchas de florestas naturais, ainda existentes. Ao longo dos textos históricos, há
numerosas referências ao uso e abuso de madeiras para
recursos florestais, como Sta. Maria [

a produção de carvão, mesmo em ilhas de fracos

(campo de Loural) por haver nele, antigamente,

sul do qual se fazia carvão em algum tempo passado

e ainda agora, muitos louros e grandes ao

(COSTA 1950)]. O uso, aqui apontado, de louro para a produção de

carvão, espécie que não possui características para originar um bom carvão, reflecte já as carências de madeiras
e o recurso a outras de menor préstimo. O mesmo acontece em S. Miguel, pelo que se deduz da seguinte citação:
[A urze e o louro empregados

especialmente

no fabrico de carvão, importante em S. Miguel, e a que se dedicam os rapazes ou os homens

mais pobres, que não têm dinheiro para alugar um pouco de terra para cultivarem.

É muito frequente

ouvir-se de manhãzinha,

encostas menos acessíveis, o barulho surdo do machado e o cair seco dos ramos: pelo pino do dia rolos defumo
carvoeiros"

pelas

indicam o trabalho dos ..

que, ao fim da tarde, descem, carregados de sacos de carvão acabado de fazer, pelas veredas estreitas e ingremes, até às casas

(BRITO 1955)], onde o uso de urze e louro nos indica carências florestais, dado que, como é sabido, é do
interesse para a qualidade do carvão o uso de madeiras duras,

[As espécies mais usadas no fabrico

(Myrica Faya Ait.), a urze (Erica Azorica Hochst.) o incenso (Ptttosporum undu/atum
o cedro [Juniperus Oxycedrus

L). De todas elas, as duas primeiras,

de carvão são. a faia

Vent.), a acácia preta (Acacia Meianoxylon

são as que produzem

melhor carvão.

R, Br. e

(RIBEIRO 1946)]. Este

período dos carvoeiros termina quando começa a aparecer numerosas posturas camarárias que proibem o fabrico
de carvão em matas naturais.
-- Outra, muito pouco documentada pelos historiadores, mas que teve grande impacto na transformação
da paisagem - embora, provavelmente, sem a proporcional rentabilidade - foi a cultura da cana do açúcar e os
respectivos engenhos de destilação. Iniciou-se pelo desbravamento das florestas para a plantação da cana, depois
pelo extenso abate de madeiras para a destilação do açucar, dado que chegaram a existir destilarias neste
arquipélago. Este último aspecto é, de tal modo, importante, que nas ilhas, de fracos recursos florestais, como
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Sta. Maria, é feita a cultura do açúcar que é exportado para S. Miguel, para destilação, como retrata o seguinte
texto:

[Todavia. ao que parece. jamais

Provineia de S. João Evangelista
que ele"

deo antigamente

houve ali engenhos para o mesmo. porque.

das Ilhas dos Açores .... ainda inédita. discorrendo

na ilha da Graciosa, ao descrever-se [... tando-se
e arrancadas

Mont'Alveme,

na sua Crónica da

do solo mariense, escreve no eap. I.

muitas canas de açucar, de que se fazia mui bem no ingenho de agoa. do distrito de Vila Franca da Ilha de S.

Miguel, onde em borcos as traziam. para se moerem nele ... "

queimadas

Frei Agostinho

sobre afertilidade

(COSTA 1950)]. Do mesmo modo, este impacto fez-se sentir

que a mesma se encontrara

"origtnàrtamente

para dar lugar às culturas da cana do açucar e do tabaco ... "

coberta de matas que foram sendo

(BOID 1832)]. Em particular, em S.

Miguel, a destilação da cana do açúcar vai ter grande impacto nas suas florestas, pelo que se toma primeiro
necessário a importação de lenhas e, mais tarde, nos fmais do século XVI, o controle da sua produção pela
carência do combustível Ienhoso, partindo de posturas camarárias, como esta

[que da mata da Praia. de toda ela. desta

(COSTA 1950)].

vila até ao termo de Agua de Pau. que se não cortasse lenha nenhuma para os engenhos ...

Para além destes usos, a madeira dos Açores obteve grande fama e é, por exemplo, ver como Francisco
MARTINS ( 1992) cria um período para a história do mobiliário açoriano, a que vem chamar de " periodo do
cedro", por nesta época predominar o fabrico de móveis com madeira de Juniperus
povoamento

até aos meados do século XIX era com o cedro que se faziam as galochas,

agrícola: alqueires, rasoeiras e quartas). teares e rodas de fiar (mobiliário

etnogáfico

brevifolia :

medidas para os cereais (mobiliário
industrial).

grandes para a sopa. pois o povo comia com as mãos. Nas ilhas das Flores e Corvo fizeram-se

[Desde

o

etnográfico

colheres pequenas para as medicinas e
também de cedro fechaduras

para as

portas de casa. com total ausência de ferro ou outro metal. Na Terceira. São Jorge e Pico o Cedro servia de lenha para a cozedura. Mas a
sua principal

utilização

depois do mobiliário

civil. era no religioso.

talhas das Igrejas

e esculturas.].

É a partir desta última

utilização em arte sacra, que a madeira de cedro recebe a designação de pau-santo ou came-de-santo. Outra
madeira que recebeu especial interesse foi a de teixo (Taxus baccata) que, de acordo com muitos cronistas,
estaria distribuída por várias ilhas (S. Miguel, S. Jorge, Pico, Faial, Flores, sendo, actualmente, apenas na ilha do
Pico, conhecidos alguns indivíduos) e foi sujeita a controle da Casa Real, pelo que só poderia ser abatida para
interesse do Reino, pelo que passou a ser conhecida por pau-da-rainha,

embora continuasse a ser abatida,

indiscrimidamente, até à sua completa extinção, em quase todas as ilhas. Uma curiosa citação do conhecimento
das propriedades e vantagens das diferentes madeiras naturais vem do texto de MACEDO (1871)
continuou a obra de pedreiro no corpo da igreja. cuidava o Reverendo P.M. Jubilado.

[Enquanto

se

das madeiras defaia para a armação. de cedro para

o forro e portas e de teixo para o cadeirado do coro ... ].

Um outro recurso, já aqui referido, foi a exploração de plantas tintureiras, como a urzela e a seiva do
dragoeiro. Da primeira, sabemos que a sua exploração foi até muito perto da extinção, pela dificuldade que se
tornou a sua recolha, como retratam alguns textos históricos, ao referirem a morte de diversas pessoas, devida a
tal prática. A exploração da seiva (sangue) do dragoeiro (Dracaena dracco) também foi levada a condições de
extremos, de tal forma que são raros os povoamentos desta espécie que, actualmente, podemos considerar de
selvagens.
Ainda como exploração de recursos naturais, há a referir, muito mais recentemente (a partir de 1864), no
período pós-ciclo da laranja (MOREIRA 1987), a exploração de "leivas" para a cultura do ananás, uma das
tentativas de substituir, economicamente, a laranja, na ilha de S. Miguel. "Leivas" constitui um termo local para
designar o material recolhido nos matos para produzir as camas onde se cultiva o ananás. Este material é,
fundamentalmente, formado pela camada de musgos epigeicos e do horizonte orgânico do solo, a que se associa
ramagens de algumas espécies. Bastante apetecíveis eram (eram, porque já não existem), naturalmente, os
mantos de musgão (Sphagnum spp.: turfeiras, matos encharcados, etc.). Se considerarmos que cada planta de
ananás necessita de 200 Kg de leivas, facilmente se percebe o impacto na paisagem, nos solos e no coberto
natural, que esta actividade teve, e continua a ter, por ainda se continuar a praticar. Para além dos impactos
observáveis, há ainda que contabilizar a eliminação do banco de sementes do solo, que impede qualquer
recuperação da vegetação natural, bem como a recolha de todas as plântulas.
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Quanto à mais velha utilização dos recursos florestais dos Açores, o pastoreio, há numerosas citações
sobre o permanente uso deste recurso ao longo de todos os séculos, e muitos dados da sua existência, ainda
actualmente, em quase todas as ilhas. Para além desta utilização directa, há ainda a actividade da recolha de
folhagem das florestas, como suplemento alimentar. Frutuoso aponta já as práticas de silvopastorícia [o gado
comia de toda a sorte e rama de azinho, pau branco, sanguinho,

tumulo e muito queirôs, que é mato baixo, e falhados.

(FRUTUOSO

1987)], de tal maneira apetecidas pelo gado que eram utilizadas para fins que não apenas a alimentação [Há
muitos azevinhos a que cortam a rama para os gados principalmente
machado

para o vacum, que faz tanto por e/a que onde a ouve cortar com

vem a correr para comer, e desde ardil usam os moradores para ajuntar seus gados com pouco trabalho.

(FRUTUOSO

1978)]. Esta intensa utilização dos azevinhos (I1ex perado ssp. azo rica ) terá tido uma forte influência na sua
distribuição (dados fósseis e experimentais indicam-nos a sua presença nas bacias de Angra e de Ponta Delgada,
enquanto hoje só são encontrados acima dos 500 m) a qual ainda se verifica, actualmente - para o que servem as
sebes de matas naturais com que são formadas as pastagens de altitude da ilha do Pico, numa estrutura
paisagística muito típica. Mas, infelizmente, a desrama (desde sempre feita com o foicinho), tomou-se no abate
da árvore, pela motoserra, como facilmente se encontra, nos dias de hoje, no interior da ilha Terceira, para
suplemento alimentar de cabras.
A utilizaçao de frutos silvestres das florestas naturais dos Açores, não se limita à já referida baga de
louro, mas são também utilizados os frutos da faia (Myricafaya)

, da uveira (Vaccinium cylindraceum) para

compotas, da silva mansa (Rubus hochstetterorum) e do sanguinho (Frangula azorica), como se depreende da
citação

[o sanguinho dá outro fruto como cerejas, muito doce, que embebeda

(FRUTUOSO 1981 )].

Por fim, toma-se particularmente actual recordar o valor dos cobertos florestais e das florestas galerias
deixadas no Pico, como forma de aumentar e equilibrar os recursos hídricos. O mesmo Frutuoso, referindo-se
ainda à escassez de água da Ilha do Pico, informa-nos que as ramas dos arvoredos, dispostos em sebe, serviam
para preservar determinados recintos com aquele líquido e que os picoenses, nalguns lugares faziam
troncos das árvores, cortando-as

à roda como aneis inclinados],

[riscos
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por forma que a água escorrendo por aí, quando chovesse,

pudesse ser captada em jarras, cabaças e tinas. E acrescenta:

[Principalmente,

fazem

isto nos louros, porque acham ser

melhor e mais sadia água que outra nenhuma, e há muitos homens que edificam suas moradas em que vivem, em parte onde há louros,
entre os matos, por razão de ali poderem perceber-se

de água para beberem.]

(FRUTUOSO 1987).

TEMPO 3 - pós-dependência dos recursos naturais
A forte ocupação do solo, já aqui referida, intensifica-se, de forma exponencial, nos últimos dois séculos,
pela crescente independência do homem em relação aos recursos naturais, como lenhas ou solos férteis. Esta
ocupação verifica-se já não para explorar os recursos, mas para introduzir ecossistemas de produção, totalmente
novos, transpostos do continente. Esta atitude não é completamente nova e esteve presente, como foi referido,
desde o início do povoamento.
Curioso é, analisarmos a relação entre a distribuição altitudinal desta ocupação ao longo do tempo:
primeiro, nas terras mais baixas, únicas possíveis para a cultura mediterrânica do trigo, depois, para as terras de
média altitude, com advento da batata e do milho e, só recentemente, com autonomia do combustível em relação
às lenhas, avança-se para as terras altas, transformadas em pastagens. Mas se, neste processo de ocupação zonal,
houve algum respeito pela capacidade de uso dos solos, mais por incapacidade de implantação de ecossistemas
de produção do que por educação ecológica, as últimas décadas vieram fornecer maquinaria e poder económico
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para que, mesmo estes últimos refúgios da fauna e flora naturais dos Açores, fossem transformados

em

pastagens.
Consideramos que o ciclo de produção onde melhor se integraram os conhecimentos sobre o meio
ecológico açoriano foi o da laranja. Cultura, como se sabe, trazida pelos portugueses, da China, de grande
importância para a navegação renascentista, encontrou, nos Açores (no habitat que o Homem soube criar,
aquecendo o ar para a maturação dos frutos com altos muros de pedra negra e protegendo-a dos ventos com
sebes de faias) as condições ideais para a sua produção. Tem esta produção a sua maior projecção nos séculos

xvrn

e XIX, com a exportação para a Inglaterra (MIRANDA 1995).

o último

destes ciclos, ainda não terminado (e os diversos ciclos têm terminado, como monoculturas que

são, quando se combina uma crise no sector produtivo - doenças, pragas, etc. - com uma conjuntura
internacional desfavorável) é, obviamente, o da produção pecuária, que se poderá dividir em dois períodos: o
período de uma pecuária familiar, desde o início do século até à adesão de Portugal à C.E., onde os terrenos são
explorados à "escala de enxada", o que salvaguardou os terrenos de menor aptidão, como sejam, os campos de
lavas ou as erupções recentes; e o período de uma pecuária empresarial, onde a exploração se dá à "escala do
caterpillar", onde os incentivos financeiros

e a maquinaria pesada permitem desrespeitar as regras básicas da

ecologia e da aptidão dos solos, instalando pastagens em qualquer substracto (lavas recentes, depósitos
pomíticos). em qualquer solo (com recurso a adubações químicas) e em quaisquer condições (sobre linhas de
água, lagoas aterradas, etc.).

o período

em se dá a viragem entre a dependência do meio natural açoriano e a independência, é no ciclo

de produção da laranja. Aí, juntou-se ao conhecimento do meio açoriano o poder económico. Utilizados, numa
primeira fase, para a produção da laranja, foram aplicados, numa segunda fase, para o prazer, com a criação de
numerosos jardins victorianos, encontrando-se no Vale das Fumas, os melhores exemplos desses períodos
(Parque Terra Nostra, Parque Beatriz do Canto, etc., MOREIRA 1987).
Para além das razões já apontadas, constitui também este período o momento da grande viragem, em
termos florísticos, pelos rnílhares de espécies de plantas exóticas, que são introduzi das nessa altura, tendo-se
tomado, algumas delas, nos piores inimigos dos ecossistemas actualmente protegidos.
No entanto, o problema das introduções não se limita a este período, e um dos maiores problemas vem,
provavelmente, desde o início do povoamento, com a introdução do coelho, pois em 1717 CORDEIRO (1981)
escreve, sobre Sta. Maria: [... & de

aves fó lhe faltão perdizes,

vintem; & tem muyto bons foroes, & cães de caço.].

& codornizes; que de coelhos tem tantos, que davaõ a tres pou hum

Mas, como referem vários autores ( PETTIT

et aI.

1995, LEPS

et aI.

1995): a conjugação destes dois factores (coelho e plantas exóticas), o herbivorismo, em ecossistemas não
adaptados ao mesmo, baixa a diversidade e favorece o avanço de plantas exóticas. O avanço de uma das mais
agressivas plantas para as comunídades naturais - o Pittosporum undulatum - é assim descrito, em S. Jorge,
1924, pelo padre Azevedo da Cunha

[A encosta fronteira

(à vila da Calheta) é vestida de arvoredo, onde predomina

o pau branco. Todavia o incenseiro trazido de S. Miguet, haverá setenta anos, multiplicando-se

extraordináriamente,

pouco tempo, e esterilizando

(CUNHA 1924)].

os terrenos, tende a substituir todas as outras espécies botânicas ...
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a faia e é raro

desenvolvendo-se

em
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111. Catálogo sintaxonómico da vegetação vascular Ilha
Terceira
J.A. Fernández

3.1.

Prieto,

C. Aguiar

& E. Dias

Introdução

Os primeiros estudos fitossociológicos

sobre a vegetação açoriana são da autoria de Sjõgren (1973) e

Lüpnitz (1975 a e b; 1976). Dias (1996) reiniciou o estudo da vegetação açoriana com uma descrição detalhada
das comunidades vasculares herbáceas, matos e bosques da Ilha Terceira. A primeira excursão dirigida à
construção de um sistema sintaxonómica para a vegetação açoriana ocorreu em 2000, com a participação dos
autores deste documento e dos professores S. Rivas-Martínez, M. Lousã e l.C. Costa. Os primeiros resultados
desta excursão, entre os quais se inclui um significativo número de novidade sintaxonómicas, foram publicados
na "Syntaxonomical checklist ofvascular plant communities of Spain and Portugal to association level." (RivasMartínez & al., 2001) e na "Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the Syntaxonomical
Checklist of 200 I. Part.1 and 2" (Rivas-Martínez & aI. 2002 a, b).
Desde o ano 2001 até à actualidade a equipa que assina este documento realiza campanhas intensivas de
estudo da vegetação açoriana. Os resultados na nossa própria investigação e a análise pormenorizada da
bibliografia taxonómica e sintaxonómica

disponível permitiu-nos produzir um documento ainda inédito -

"Vascular plant communities of Azores (Portugal)" (Femández Prieto, Aguiar & Diaz, ined.) - e ter pendentes
para publicação vários artigos, entre os quais os referentes às classes de vegetação Tuberarietea guttatae,
Tolpido azoricae-Holcetea rigidi e Calluno-Ulicetea nos Açores. O esquema sintaxonómico adiante explicitado
- "Catálogo

sintaxonómico

das comunidades

vegetais da Ilha Terceira" - foi extraído destas mesmas

publicações inéditas.

3.2.

I.

Catálogo

VEGETAÇÃO

la.

AQUÁTICA

FLUTUANTE

OU SUBMERGIDA

VEGETAÇÃO DULCEAQuíCOLA

~!~!!,!!!!~~!!!!!!~~

'1ill~llii!.'1~~1l!:!I!ii·::-~•....,~.i!~:·~"'3'!~i!~rB'Ei"I!l1~~ífJ1!!~~~~··,
11t!.~~~l).Y.~tl)!!."~."~~~~",,,"WJ~
.~~.jJ.\!Mli
Com. macroscópicas de plantas aquáticas dulceaquicolas.
Espécies características: Lemna minoro

não

la. LElvlNETALlA MINORlSTüxen ex O. Bolos & Masclans 1955
Espécies características:

vd. classe.

1.1. Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolos & Masc\ans 1955
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pequenas ounensoes.

Com. tmiestratificadas de acropleustófitos

de pequenas e médias dimensões, de águas eutróficas elou alcalinas.

I. I .2. "Com. de Lemna minor"
Com. de Lemna minoro

lb.

VEGETAÇÃO AQUÁTICA

HALÓFILA

• .B&"~

iiF.~~"~~

~~lZ •.J.m~~Qílm6

Com. de águas salobras e salinas de origem marinha ou continental, inundadas, pelo menos temporariamente,
ou mais tipos de sais. Holártica.
Espécies características: Ruppia marilima.

por águas ricas em um

2a. RUPPIETALlA MARl17MAE J. Tüxen 1960
Espécies características: vd. classe.
Bennema, Sissingh & Westhoff
Com. de potamJdeos halófilos de folhas filiformes e desenvolvimento Primaveril.
Espécies características: vd. classe.

2.1. Ruppion maritimae Br.-BI. ex Westhoffin

1943

2. I. I. "Com. de Ruppia maritima"
Com. de Ruppia mari/ima.

humifusum,

Juncus

bufonius, Lythrum

3a. ISOETETAUA Br.-BI. 1936
Com. mediterrânicas e europeias-ocidentais, de óptimo fenológico primaveril, próprias de solos cujo periodo de inundação não se
estende para além de meados do Verão.
Espécies características: Crassu/a vail/anlii, Juneus capitatus, Ophioglossum /usi/anicum.

3.1. Cicendion (Rivas Goday in Rivas Goday & BOIja 1961) Br.-BI. 1967
Com. de óptimo iberoatlântico submetidas a encharcamentos superficiais fugazes durante a Primavera.
Espécies características: Cieendiafi/iformis,
lIIeeebrum verticillatum, Radiola Iinoides.
3.1.1. Anthemido nobilis-Menthetum
pulegii Lüpnitz 1976
i=Anthemido-Menthenon pu/egii Lüpnitz 1976, Rei/r. Biol. Pjlanzen 51: 215, original name)
Com. terofitica pioneira de margens de lagoas temporariamente encharcadas dominada por Mentha pulegium,
Hypericum humifusum,

llb.

VEGETAÇÃO ANFÍBIA LACUSTRE,

Lythrum por/ufa

e

PALUSTRE OU FONTINAL

~%!!ii~,:;~{íID;i;~:l!ll:~:X;;:",.;
~ffi1" ·:d'ul';K.;;;l:,iiii1!~~m"
;-''l;'õq,

';;m';,",_ M".ilIí~~,,_;w"";;-·1l!l-"WJ· """",. ",l1im;,W-l

~'~~~~~!i,';~~AiM~gSlL'l!!;é!.q~~~Jí~~~~JI\l~~.J!"~~·',~'!r!~~~R~
Com. anfibias vivazes, dominadas por helófitos e hidrogeófitos,
Espécies características: vd. ordem.
4a. LlnORELLETAUA Koch 1926
Espécies características: Hydroeaty/e
po/ygonifolius.

vulgaris, Juncus

de águas oligotróficas. Holártica.

bu/bosus,

Liltore/la

unifora, Myriophyllum

alterniflorum,

Potamogeton

4.1. Littorellion unijlorae Koch 1926
Com. oligotrófilas de águas profundas lentas ou estagnadas. Espécies caracteristicas: Isoetes azorica, Marsilea azoriea.
4. I .1. Isoetetum azoricae Lüpnitz 1976
Com. meso-supratemperada de Isoetes azoriea de águas permanentes, frias e pobres em nutrientes.
4.2. Hyperico elodis-Sparganion
Br.-BI. & Tüxen ex Oberdorfer 1957
Com. atlânticas meso-oligotrófilas pouco profundas.
Espécies características: Eteocharis multtcaulis, Hypericum e/odes, Isolepis fluitans.
4.2. I. "Com. de Eleoeharis multicaulis e Littorella uniflora"
[=E/eoeharidetum mu/tieaulis sensu Lüpnitz 1976, Rei/r. Bio/. Pflanzen 5/: 206, non Allorge 1922 em. Tüxen 1937)
Com. meso-supratemperada
de Littorella uniflora e E/eoeharis multicaulis de margens de lagoas oligotróficas periodicamente
inundadas.
4.2.2. "Com. de Potamogeton potygonifolius"
i=Hypertco-Potametum
oblongi sensu Lüpnitz
(AIlorge 1926) Br.-BI. & Tüxen 1952)
Com. de Potamogeton po/ygonifolius.

1976, Beitr. Biol. Pflanzen

51: 212, non Hyperieo

~m~M~~l!:!llr~~~~=!ll!~&",a1:~Ji'â~~~~~"~~~'!!~~~jâ'"m"···~-="li"Iim~-~"""·~~~~~

~!m,~!m..~~·~U.!li..~oe~;t~Jll,,~~~~~~_.~~.5~.~,,~i."l!~~.~
Com. de fontes, paredes ressumantes e nascentes de águas frias e oligotróficas. Holártica.
5a. MONTlO-CARDAMINETAUA Pawlowski in Pawlowski,
Espécies características: Stellaria alsine.

Sokolowski

5. I. Caricion remotae Kâstner 1941
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& Wallisch

1928

elodis-Potametum

oblongi

Com. geralmente esciófilas, de águas correntes, meso-supratemperadas,
finícolas em territórios meso-supramediterránicos.
Espécies características: Cardamine caldeirarum, Sibthorpia europaea.
5.1.1. Cardaminetum
caldeirarum Lüpnitz 1976
Com. de Cardamine caldeirarum e Sibthorpia
sombrios.

europaea

própria de nascentes

vu/garis,

Ga/ium palustre,

e margens de pequenos

Glyceria fluttans, Lycopus

6a. NASTURTIO-GLYCERIETAllA Pignatti 1954
Com. de helófitos dulceaquícolas de dicotiledóneas rizomatosas erectas ou decumbentes
são comuns gramíneas de folhas flutuantes do género G/yceria (sect. G/yceria)
Espécies características: Alisma /anceo/atum.

regatos em ambientes

europaeus,

Veronica

e de graminóides de média dimensão, onde

Br.-BI. & Sissingh in Boer 1942
Ass. de helófitos de grandes ou médias dimensões, próprias de águas livres de nivel oscilante, rápidas ou lentas, raramente sujeitas a
dessecação.
Espécies características: Glyceria declinata.

6.1. Glycerio-Sparganion

6.1.1. "Com. de Polygonum ltydropiperoides e Eleocharis palustris subsp. vulgaris"
Com. anfíbia de margens de lagoas dominada por E/eocharis palustris subsp. vulgaris.
Géhu & Géhu-Franck
1987 nom. mut. propos. Rivas-Martínez
& aI. 2002
Com. de helófitos de folhas largas e tenras que prosperam em águas não estagnadas, superficiais, ricas em nurrientes nitrogenados.
Espécies características: Apium nodiflorum, Veronica catenata.

6.2. Rorippion nasturtii-aquatici

6.2.I.Rllmiee/llm
azoricae Lüpnitz 1976
Com. de anfíbia de Rumex azoricus.
6.2.2. "Com. de Apium nodiflorum"
Com. de Apium nodiflorum e Alisma lanceolatum .
6b. BOLBOSCHOENETAUA COMPACTI Dabl & Hadaõ 1941 COIToRivas-Martínez,
mut. propos. Rivas-martínez
& aI. 2002
Com. de ciperáceas graminóides de águas salobras.
Espécies caracteristicas: Bolboschoenus maritimus subsp. compactus.

Costa,

Castroviejo

& E. Valdés

1980 nom.

Valdés

1980 nom.

Com. de turfeiras baixas. Holártica.
8a. CARICETAUA NIGRAE Koch 1926 Dom. mut. propos. Rivas-Martínez
& aI. 2002
Turfeiras baixas oligo-mesotróficas onde pontificam plantas dos géneros Sphagnum e Carex.
Espécies características: Carex echinata.
8.!. Anagallido tenellae-Juncion
bulbosi Br.-BI. 1967
Com. de turfeiras baixas oligotróficas de áreas oceânicas colinas a altimontanas.
Espécies características: Anaga/lis tenella, Viola palustris subsp.juresii, Carex viridula subsp. cedercreutzii.
8.1.1. Eleocltarilio multicaulis-Caricetum
cedercreutzii asso nova ined.
Turfeira minerotrófica dominada por Carex viridu/a subsp. cedercreutzii
recentemente desnudados com um filme permanente de água.

e Eleocharis

IH. VEGETAÇÃO HALÓFILA DE SAPAIS, DUNAS E FALÉSIAS COSTEIRAS.
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multicaulis

frequente em solos orgânicos

Com. de Pancratium maritimum,
"Com. de Lotus creticus"
Com. de Lotus crelicus.

Illb. VEGETAÇÃO HALÓFILA TERRESTRE E SEMITERRESTRE NÃO PSAMÓFILA

10a. GLAUCO-PUCC/NELlJETAUA Beeftink & Westhoffin Beeftink 1962
Com. temperado-continentais e cantabro-atlânticas
Espécies caracteristicas: vd. e1asse.

de depressões salgadas.

maritimi Géhu & Géhu-Franck 1984

lO.!. Glauco maritimae-Juncion

Juncais e prados halófilos mediterrânicos
Espécies caracteristicas: vd. classe.

e atlânticos litorais e europeus continentais.

10.1.1. "Com. de Juncus maritimus e Juncus acutus"
[=Juncelum maritimi sensu Lüpnitz 1976, Beitr. Bio/. Pjlanzen 5/: 186, non Juncetum
Oenanthe /achenalii-Assoziation Tüxen 1937»)
Com. costeira juncifonne densa de Juncus maritimus e J. acutus.

marimi Tüxen 1937 (=Juncus maritimus-

10b. CRlTHMO-ARMERIETAUA Géhu 1964
Com. halocasmófilas e halocomófilas das costas atlânticas.
Espécies características: vd. aliança.

10.2. Euphorbio azoricae-Festucion

petraeae Lüpnitz 1976

Com. halocasmófilas e halocomófilas açorianas. Endémica.
Espécies características: Azorina vidalii, Chritmum maritimum (dif.), Daucus carola subsp. azorica, Euphorbia
petraea, Myosolis maritima, Solidago sempervirens subsp. azorica, Spergularia azo rica.

azorica, Fesluca

10.2.1. Festucetum petraeae Lüpnitz 1976
Com. graminoide litoral de Festuca pelraea. Além desta espécie são frequentes Euphorbia azorica e Crithmum maritimum. A subas.
solidagetosum azoricae agrega os indivíduos de associação de plataformas
escarpa, submetidas ao spray marinho.

terrosas com solos mais profundos, normalmente

em

10.2.2. Azorinetum vidalii Lüpnitz 1976 nom. mut. propos. Rivas-Martínez & a!. 2002
[=Campanu/elum vidalii Lüpnitz 1976, Beitr. Bio/. Pflanzen 51: 198, original name).
Com. costeira de Azorina vidalii.

10.2.3. Spergularietum azoricae Lüpnitz 1976
Com. costeira pauciespecífica de Spergularia
das escoadas lávicas costeiras.

azorica. Esta fitocenose é, usualmente, a mais próxima do mar nos microgeosigmeta

10.2.4. Festuco petraeae-Juncetum

acuti asso nova ined.
Com. de depressões costeiras húmidas temporariamente
petraea.

encharcadas

com água do mar constituídas

por Juncus acutus e Festuca

Sagina maritima,

lIa. FRANKENIETAUA PULVERULENTAERivas-MartÍnez

Spergularia

ex Castroviejo & Porta 1976

Com. litorais mediterrânicas, com penetrações lusitano-anda luzas costeiras e açorianas, e de habitates halófilos continentais. Espécies
características: Frankenia pulverulenta.

lI.!. Frankenion pulverulentae

Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976

Ass. halonitrófilas terofiticas e efémeras, de pequena biomassa, maioritariamente mediterrânicas,
a uma forte maresia, de salinas ou localizados em habitates halófilos continentais.

de biótopos perturbados submetidos

11.1.1. "Com. de Polypogon maritimus e Frankenia pulverulenla"
Com. depressões salinas sujeitas ao spray marinho e inundações cíelicas pela água do mar de Po/ypogon
pulverulenta.

marittmus

e Frankenia

11.1.2. Sagino marítimae-Goudinietum

coarctatae asso nova ined.
Com. menos ha1ófila do que a anterior caracterizada pela presença de Gaudinia coarctata, Polypogon marittmus e Sagina maritima.

IV. VEGETAÇÃO RUPÍCOLA, EPIFÍTlCA OU DE CASCALHEIRAS
IVa. VEGETAÇÃO CASMOFÍTlCA

w;r~~E'~~~~ír:õli;-'"1\l
••~nl~lüf.lt~'1f'kei!R:ffii!fw~~~D~i!~·~l!!\~~ii~·~'"~ffi!~1~~!fI;~~!'J!~~
",!!~J1.!~!!~9~~~~iid;;.~~~~l'M~~~1~1:YJ~~l?~~~2l1i!,mlf~§~~w~t&~t:<l~~~~~»~~M.'Iô~,~~~:3í~t>õ~~I.IiUl\.ltii1-~Sll~t>,~
Vegetação casmofitica de paredes e muros com águas ressumantes ricas em bases. Holártica.
Espécies caracteristicas: Vd. Adiantum capillus-veneris e Pteris vil/ala.

12a. ADIANTETAUA CAPIUI-VENERlS Br.-Bl. ex Horvatic 1934
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Espécies caracteristicas: vd. classe.
12. J. Adiantion capilli-veneris Br.-BI. ex Horvatic
Espécies caracteristicas: vd. classe.

1934

12.1.1. "Com. de Selaginella kraussiana e Adiantum eapillus-veneris"
[=Eucladio·Adien/e/um sensu Lüpnitz 1976, Rei/r. Btol. Pjlanzen 51: 238, non Eucladio-Adiantetum
Adiantetum capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934))

Br.·BI. 1931 (=Eucladio-

Com. pteridofitica de paredes ressumantes de Se/aginella kraussiana e Adiantum capillus-veneris.

l3a. PARlETARlETALlA
Rivas-Martínez
Espécies caracteristicas: vd. classe.

in Rivas Goday 1964

13. J. Parietario-Galion muraJis Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964
Com. de paredes e muros urbanos e de habitates rupicolas que servem de refúgio a animais.
Espécies caracteristicas: Centranthus ruber.
13.1.1. "Com. de Parietariajudaiea"
Com. casmonitrófila de Parietaria judaica.
13.2. Cymbalario-Asplenion Segal 1969
Com. de muros húmidos e sombrios.
Espécies caracteristicas: Asp/enium azoricum, A. /richomanes subsp. quadriva/ens,

Trachelium caeru/eum.

muralis Rivas-Martínez, Lousã, F. Prieto, J.c. Costa, Dias & Aguiar 2002
Com. de muros velhos caracterizada pela presença do endemismoAsp/enium
azoricum.

13.2.1. Asp/enio azoricae-Cymbalarietum

13.2.2. "Com. de Trachelium caeruleum"
Com. de Trache/ium caeru/eum de taludes teITOSOSe margens de estradas.

13.3. Asplenion marini Rivas-Martínez & 1zco 2002
Com. de pterid6fitos rupicolas aero-halófilos.
Espécies caracteristicas: Asp/enium marinum.
marini Rivas-Martinez, Lousã, F. Prieto, lC. Costa, Dias & Aguiar 2002
Com. supralitoral submetida ao efeito da maresia dominada por Asp/enium marinum e Umbilicus gaditanus.

13.3.1. Umbilico güditani-Asplenietum

IVb.

VEGETAÇÃO

COMOFÍTlCA,

EPIFÍTlCA

OU DE CASCALHElRAS

fu,: ;v.-j;9'~
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Vegetação pterido-briofitica esci6fila epifitica, de taludes teITOSOScompactados ou sub-rupícola de rochedos húmidos e sombrios ou
de grandes fissuras de rochas com uma fina camada de terra húmidas até ao Verão. Cosmopolita.
0

0.

14a. ANOMODONTO-POLYPODIETALIA
O. Bolos & Vives in O. Bolos 1957
Espécies caracteristicas: Davallia canariensis, Selaginella kraussiana.
14. J. Polypodion cambrici Br.-BI. in Br.-B1., Roussine & Négre 1952 nom. mut. propos. Rivas-Martínez
Comunidades epifiticas de solos ricos em bases.
Espécies caracteristicas: Anogramma leptophylla.
14.1.1. "Com. de Anogramma leptophyllu"
Com. termomediterrânica ou termotemperada de Anogramma

& aI. 2002

leptophylla.

14.2. Hymenophyllion tunbrigensis Tüxen in Tüxen & Oberdorfer

1958
Com. de bi6topos saturados em água desenvolvida no sob-bosque de comunidades florestais de distribuição macaronésica e atlânticaeuropeia

Espécies caracteristicas: Asplenium anceps, E/aphog/ossum
azoricum,

Vandenboschia

semicylindricum,

Hymenophy/lum

tunbrigense,

H. wilsonii, Po/ypodium

speciosa.

semiey/indrici-Polypodietum
azoricae Rivas-Martínez, Lousã, F. Prieto, J.c. Costa, Dias & Aguiar 2002
Com. epifitica esci6fila frequente em florestas laurif6lias primárias, em cuja combinação caracteristica são frequentes Elaphoglossum
semicylindricum, Hymenophyllum /unbrigense e Polypodium azoriCIIIII.

14.2.1. Elaphoglosso

14.2.2. "Com. de Selagine/la

kraussiana

e Trichomanes

speciosum"

Com. comofitica de aflorarnentos rochosos ou bolsas de solo permanentemente húmidas e ensombradas, dominada pelo Trichomanes
speciosum.

14.3. Thelypterido pozoi-Woodwardion radicantis ali. nova ined.
Com. comofiticas de fetos de média ou grande dimensão, pr6prios de territórios hiperoceânicos temperados ou mediterrânicos muito
chuvosos.
Espécies caracteristicas: Woodwardia radicans, Thelypteris pozoi, Diplazium cauda/um.
radieantis assonova ined.
Associação açoriana de grandes fetos presidida pela Woodwardia radicans e com a presença frequente de Se/aginella kraussiana,

14.3.1. Diplazio eaudati -Woodwardietum

Thelypteris pozoi e Diplozium cauda/um.
14.3.2. Selaginetlo

kraussianae-Thelypteridetum

pozoi asso nova ined.
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Com. mais esciófila, de solos mais profundos e menos perturbados do que o Diplazio-Woodwardietum
presença de Thelypteris pozoi, Selaginel/a kraussiana e Diplazium cauda/um.
V. VEGETAÇÃO

radicantis caracterizada

pela

ANTROPOZOOGÉNICA

15A. ARTEMISIENEA

VULGARlS

15a. ELY7RJGlETALlA
REPENTlS Oberdorfer, Müller & Gôrs in Oberdorfer, Gôrs, Komeck, Lohmeyer, Müller, Philippi &
Seibert 1967 nom. mut. propos. Rivas-Martínez & alo2002
Ass. herbáceas nitrófilas vivazes e/ou bianuais, de solos perturbados, com um óptimo eurossiberiano, nas áreas mediterrânicas
exigente em solos hidricamente compensados.
Espécies características: Aster squamatus, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Equisetum arvense, Oenothera glazioviana,
Picris echioides, Poa angustifolia.

15.1. Elytrigion athericae Géhu 1968 nom. mut. propos. Rivas-Martínez & al. 2002
Com. halófilas de solos nitrofi1izados de sapais e costas arenosas.
Espécies caracteristicas: Elytrigta atherica, Tripleurospermum perforatum.
15.1.1. "Com. de Elytrigia athericu"
Com. nitrófila de sapal dominada pela Elytrigia atherica.

16a.

POLYGONO

ARENASTRl-POETALlA

ANNUAE

Tüxen in Géhu, Richard & Tüxen 1972 corro Rivas-Martinez,

T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991.
Espécies características: Coronopus didymus, Cotu/a
arenas/rum, Po/ygonum aviculare, Sagina apeta/a.

australis,

P/antago

coronopus

varo coronopus,

Poa annua,

Báscones,
Polygonum

16.1. Polycurpion tetraphylli Rivas-Martínez 1975
Al. predominantemente mediterrãnica-ocidental,
com penetrações nos territórios eurossiberianos
ligeira ou média.
Espécies características: Crassu/a til/aea, Polycarpon tetraphyllum, Soliva stolonifera.

mais quentes de solos de textura

16.1.1. Crassulo tillaeae-Saginetum
apetalae Rivas-Martínez 1975
Ass. de caminhos pisoteados com Poa annua, Sagina apetala e Crassu/a /il/aea.

16.2. Chamaesycion prostralae Rivas-Martínez 1976 nom. mut. propos. Rivas-Martínez

& aI. 2002
Ass. mediterrânicas ocidentais de fenologia estive-outonal ricas em ne6fitos de origem americana.
Espécies caracteristicas: Alternanthera caracasana, Chamaesyce maculata, Chamaesyce prostra/a, Chamaesyce
tristachya.

serpens, E/eusine

16.2.1. "Com. de Chamaesyee maeu/ata e Eleusine tristachya"
Com. viária de Polycarpon tetraphyllum, Chamaesyce maculata e E/eusine tristachya.

VI.

VEGETAÇÃO

VIa.

PRADOS

PRATE

SE

ANUAIS

Prados anuais heliófilos, pioneiros, efémeros e não nitrófilos. Norte Afiicana e Euroasiática.
Espécies caracteristicas: Aira caryophyl/ea subsp. caryophyl/ea, Aira praecox, Anthoxanthum aristatum, Aphanes microcarpa,
Briza maxima, Briza minor, Campanu/a erinus, Euphorbia exigua, Filago lutescens, Galium parisiense, Logfia gallica, Logfia
minima, Lotus conimbricensis, Ornithopus compressus, Ornithopus perpusillus, Rumex bucephalophorus
subsp. canariensis,
Trachynia distachya, Trifolium campestre, To/pis barba/a, Trifolium arvense, Trifolium striatum, Va/eriane/la dentata, Vulpia
bromoides, Vulpia myuros.

17a.
2002

TUBERARlETALlA

GUlTATAE

Br.-BI. in Br.-BI., Molinier & Wagner 1940 nom. mut. propos. Rivas-Martinez

Com. de solos derivados de substratos duros siliciosos, normalmente pouco profundos,
textura superficial grosseira ou limosa, muitas vezes coesos nas estações secas.
Espécies caracteristicas: vd. classe.

17.1. Ornithopo pinnoti-Gaudinion

oligotróficos,

superficialmente

& alo

ácidos, de

coarctalae ali. nova ined.

Com. terrnomediterrânicas ou termotemperadas açorianas.
Espécies características: Lolium aristatum (terr.), Gaudinia coarctata.
I? .1.1. Ornithopo pinnati-Gaudinietum
coarctatae asso nova ined.
Com. anual tennotemperada ou terrnomediterrânica, com urna marcada preferência
endemismo açoriano Gaudinia coarcta/a.

S6

por lavas recentes (mistérios),

dominada pelo

Vlb. PRADOS PERENES ANTROPOZOOGÉNICOS DEPENDENTES DE PASTOREIO E/OU CORTE
ou
perenes.
Espécies caracteristicas: Agrostis
Alopeeurus pratensis, Anthoxanlhum
odoratum subsp. odoratum, Arrhenatherum
elatius subsp. bulbosum, Cardamine pratensis, Cerastium fontanum subsp. vulgare, Crepis eapilIaris, Daetylis glomerata, Holcus
lanatus, Linum angustifolium, Lotus corniculatus subsp. comiculatus, Plantago lanceolata subsp. lanceolata, Poa pratensis, Poa
trivtalis subsp. Irivialis, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Trifolium pratense.

18a. MOLINIETALIA CAERULEAE Koch 1926
Prados-juncais e juncais, típicos de solos húmidos com sinais de hidromorfia (gleissolos), de óptimo eurossiberiano com penetrações
mediterrânicas .:
Espécies caracteristicas: Carex panicea, Juncus articulatus. Juncus conglomeratus, Juncus efJusus, Lotus pedunculatus,
Ranunculusjlammula,
Senecio aqualieus.
18.1. Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952
Juncais higrófilos, preferencialmente oligotróficos, de óptimo atlântico-europeu e mediterrânico-iberoatlântico.
Espécies características: Hyperieum undulatum; Scutellaria minor, Serapias cordigera.
18.1.1. "Com. de Juncus effusus e Hyperieum
Juncais de Juncus effusus, LO/lIs peduncula/us

undulatum"
e Hypericum undulatum.

18b.ARRHENATHERETALIA Tüxen 1931
Prados meso-eutróficos, meso-higrófilos exigentes em precipitação mas ainda assim de solos minerais bem drenados.
Espécies caracteristicas: Aehillea millefolium, Bromus eommu/atus, Crepis biennis.
18.2. Cynosurion cristati Tüxen 1947
Prados húmidos, fenados ou não, de elevada produtividade, frequentemente estrumados, submetidos a pastoreio durante grande parte
do ano, de solos com boa drenagem interna, profundos e ricos em nutrientes.
Espécies caracteristicas: Bellis perennis, Cynosurus cristatus, Phleum pra/ense subsp. pratense, Trifolium repens, Veroniea
serpyllifolia subsp. serpyllifolia.
18.2.1. "Com. de Holeus lanatus y Cynosurus cristatus"
Prados de composição floristica variável dominados por neófitos provenientes das pastagens
lanatus, Trifolium repens, Plan/ago lanceolata, Lolium pernenne, Hypochoeris radica/a, etc.

18e. PLANTAGINETALIAMAJORISTüxen

da Europa atlântica,

e.g. Holcus

& Preising in Tüxen 1950.

Vegetação pratense nitrófila, de solos húmidos e pisoteados, com abundantes hemicriptófitos reptantes.
Espécies caracteristicas: Agrostis slolonifera var. stolonifera, Hypochoeris radicala subsp. radica/a, Lepidium latifolium, Lolium
perenne, Plantago major subsp. major, Potentilla reptans, Ranuncu/us repens, Rumex conglomeratus, Rumex crispus, Rumex
obtusifolius, Sporobolus indieus, Verbena officinalis.
18.3. Potentillion anserinae Tüxen 1947
Prados nitrófilos de solos húmidos, pisoteados e compactados de distribuição cosmopolita.
Espécies caracteristicas: Chamaemelum nobile, Juncus tenuis,
18.3.1. Juncetum tenuis Diemont, Sissingh & Westhoffex Tüxen 1950 nom. mut, prop. Rivas-Martínez
Comunidade de fisionomia graminoide dominada por Juncus tenuis.

& alo 2002

VII. VEGETAÇÃO HERBÁCEA PERENE AÇORIANA
não ou
próprias de
desnudados por deslizarnentos,
turfeiras de Sphagnum.
Espécies caracteristicas:
vd. Carex peregrina, Centaurium seilloides,
malvifolia, Platanthera micrantha, Rumex azoricus, Scabiosa nilens.

aluimentos

por
ou solifluxão, orlas de bosques ou orlas de

Chaerophyllum

azoricum,

Holcus

rigidus,

Pericallis

19a TOLPIDO AZORICAE -HOLCETALIA RIGIDlord. nova ined
Ordem única.
Espécies caracteristicas:

vd. classe.

19.1. Festucionjubatae
Lüpnitz 1976
Com. meso a oro temperadas.
Espécies caracteristicas: Agrostis azorica, Ammi trifoliatum, Angelica ligneseens, Carex pilulifera subsp. azoriea, Carex pune/a/a
varo laevtcaulis, Fes/uea jubata, Deschampsia foliosa, Euphrasia grandijlora, Lactuca watsoniana, Luzula purpureosplendens,
Lysimachia azorica, Leontodon.filii,
Platanthera azorica, Tolpis azorica,
19.1.1. Lysimachio azoricae-Holcetum
rigidi asso nova ined.
Com. graminoide de Holeus rigidus, Agrostis azorica e Lysimachia
cornpactados de bagacina.

azoriea frequente em depósitos de vertente ou depósitos não

19.1.2. Centaurio scilloidis-Deschampsietum
foliosae asso nova ined.
Com. de habitats submetidos a ventos fortes dominada pela Deschampsia foliosa.
19.1.3. Potentillo-Agrostietum

azoricae Lüpnitz 1975 corro Rivas-Martínez,

Lousã, F. Prieto, LC, Costa, Días & Aguiar 2002

[=Po/en/illo-Agros/ielum
eas/ellanae Lüpnitz 1975 in Boi. Jahrb. 95(2): 162]
Prados de Agrostis azo rica que têm como habitat primário escoadas lávicas, solos truncados com horizonte plácico subsuperficial
depósitos compactados de bagacina.
19.1.4. Tolpidetum azoricae Lüpnitz 1976
[=Tolpide/um azoricae typische Subassociation,

Lüpnitz 1976, Beilr. Biol. Pflanzen,
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51: 227; excl. Subassociation

ou

voo Lactuca

watsoniana, Lüpnitz 1976, Beitr. Biol. Pjlanzen, 51: 228]
Com. permanente de Festuca jubata e Leontodon filii adaptada a afloramentos rochosos e taludes quase verticais não invadidos por
Sphagnum sp.pl.
19.1.5. Lactuco watsonianae-Tolpidetum
azoricae (Lüpnitz 1976) stat. novo ined.
[=To/pidelum azoricae Subassoziation von Lactuca watsoniana Lüpnitz 1976, Beitr. 8io/. Pjlanzen 51: 228]
Com. megafórbica de orlas de bosques laurifólios nas quais são frequentes Lactuca watsoniana e Perical/is malvifolia.

19.1.6. "Com. de Tolpis azorica"
Com. de To/pis azo rica com um número e dominância variável de gramíneas endémicas, frequente como orla de nano-microbosques
de Juniperus brevifolia,
azcricae-Angelicetum
Iignescenlis assonova ined.
Comunidades megafórbicas de orla dominadas por Angelica lignescens normalmente situadas na proximidade de turfeiras de

19.1.7. Agrostio
Sphagnum.

19.2. Tolpido succulentae-Agrostion congestiflorae ali. nova ined.
Com. termo mediterrânicas ou termotemperadas.
Espécies características: Ammi seuberlianum, Agroslis congestiflora, Brachypodium

sylvoticum,

Carex hochstetteriana

(dif.),

Festuca petraea (dif), Euphorbia azorica (dif). To/pis succulenta.
congestiflorae
assonova ined.
Ass. graminóide rneso-xerófila rupícola não halófila de Festuca petraea e Agroslis congestiflora.
tennófilos contêm ainda Tolpis succulenta.

19.2.1. Festuco petraeae-Agrostietum

Os indivíduos de associações mais

sy/vatici assonova ined.
Com. graminóide meso-xerófila comofitica de Brachypodium sylvaticum.

19.2.2. Holco rigiâi-Brachypodietum

malvifotiae assonova ined.
Com. megafórbica de orlas de bosques de Carici-Picconietum azoricae caracterizadas pela presença de Perical/is ma/vifolia, Ammi
seubertiana e Festuca petraea.

19.2.3. Festuco petraeae-Pericallietum
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Matos-baixos heliófilos, acidófilos, formadores de um húmus de tipo mar, normalmente de elevado grau de cobertura, dominados
por nanofanerófitos na sua maioria pertencentes às famílias das ericáceas e leguminosas. Subregíão Oeste-Europeia.
Espécies características: vd. Cal/una vulgaris, Ulex latebracteatus, U/ex minor.

20a. UUCETAllA MINORlSQuantin 1935
Espécies características: vd. classe.
20.1. Daboecion azoricae Lüpnitz 1975
Com. açorianas.
Espécies características: Daboecia azorica, Diphasiastrum maderense, Huperzia dentata, Huperzia suberecta, Pa/hinhaea cernua,
Thymus caespitttius.
azoricae Lüpnitz 1976
Com. supra-orotemperadas de Daboecia azorica, Cal/una vulgaris e Thymus caespililius
escoadas lávicas recentes.

20.1.1. Daboecietum

frequentes em cones de escórias e em

20.1.2. Huperzio dentatae-Callunetum
VII/garis assonova. ined.
Com. de Cal/una vulgaris óptimo mesotemperado particularmente frequente em taludes de estradas e solos truncados por

deslizamento, aluimento ou solifluxão.

IX.

BOSQUES

E MATOS ALTOS

Nano-rnicro-mesobosques sempreverdes, aciculifólios ou laurifólios, e matagais de orla, subseriais ou permanentes açorianos.
Estendem-se desde o andar tennotemperado ao horizonte inferior do andar supratemperado.
Espécies características: Athyrium filix-femina, Bellis azorica, Carex vulcani, Cu/ci/a macrocarpa, Dryopteris crispifolia,
Dryopteris aemu/a, Hedera azorica, !/ex perado subsp. azorica, Juniperus brevifolia. Myrsine retusa, Osmunda regalis, Smi/ax
divaricata.

21a. ERlCETALlA AZORlCAELüpnitz 1975
Nano-microbosques de Juniperus brevifolia e matos altos subseriais ou permanentes.
Espécies características: vd. Arceuthobium azoricum, Corema azorica, Erica azorica, Euphorbia stygiana subsp. stygiana,
Hypericum foliosum,
Luzu/a purpureo-splendens
(dif.), Myrtus communis, Pteridium aquilinum varo pubescens, Rubus
hochstetterorum,

Rubus u/mifolius,

Vaccinium cylindraceum,

21.1. Culclto macrocarpae-Juniperion
Aliança única.
Espécies características: vd. ordem.

Vibumum

Ire/easei.

brevifoliae Sjõgren ex Lüpnitz 1975

asso nova ined.
Matos altos termo temperados e terrno-mediterrânicos permanentes ou subseriais de Erica azorica e Myrica faya.

21.1.1. Myrico fayae-Ericetum azoricae

azoricae Rivas-Martínez, Lousã, F. Prieto, 1.C. Costa, Días & Aguiar 2002
Matos altos mesa-supra temperados subseriais de Erica azo rica.

21.1.2. Pteridio pubescentis-Ericetum

azoricae Rivas-Martínez, Lousã, F. Prieto, J.C. Costa, Dias & Aguiar 2002
Com. costeiras tennotemperadas permanentes de Coremo azorica e Erica azorica.

21.1.3. Festuco petraeae-Corematetum
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21.1.4. Picrido filii-Euphorbietum stygianae Lüpnitz 1976
Com. de Euphorbia stygiana subsp. stygiana própria de quebradas ou, pontualmente, etapa de pré-bosque em sucessões ecológicas

progressivas.
brevifoliae Lüpnitz 1976
Nano-microbosquesmeso-supratemperados,normalmenteturfófilos, de Juniperus brevifolia.

21.1.5. Cerastio-Juniperetum

subcordatti Lüpnitz 1976nom. mut. prop.
Mato alto permanente não turfófilo, mesotemperado, de grandes afloramentos rochosos e escoada lávicas. A combinação
característicadesta comunidadeincluiJuniperus brevifolia, Viburnum Irea/easi e Myrsine retusa.

21.1.6. Euphrasio- Viburnetum

21b. FRANGULO AZORlCAE-LA URETALlA AZORlCAE ordo novo ined.
Mesobosqueslaurifóliose comunidadestermófilas de neófitos invasores.
Espécies

características:

Laurus azorica, Frangula azorica, Prunus azorica.

21.2. Dryopterido azoricae-Laurion azoricae Rivas-Martínez, Lousã, F. Prieto, J.C. Costa, Días & Aguiar 2002
Com. termo-mesotemperadasnão litorais, desenvolvidos em'andosolos profirndose bem drenados
Espéciescaracterísticas:Carex vulcani; Dryopteris azorica, Sanicu/a azorica.
azoricae Rivas-Martínez,Lousã, F. Príeto, J.c. Costa, Días & Aguiar 2002
Bosques termo-rnesotemperadosdominados pelo Laurus azorica.

21.2.1. Dryopterido azoricae-Lauretum

21.2.2. Cu/cito macrocarpae-Ilicetum
azoricae assonova ined.
Bosquesmesotemperadosde lIex perado subsp. azo rica.

21.3. Myrico fayae-Pittosporion

undulati Lüpnitz 1976
Bosquestermotemperadossublitorais e comunidades arbóreas termotemperadasde neófitos.
Espécies

características:

Carex hochstetteriana,

Picconia azo rica.

21.3.1. "Com. de Hedychium gardnerianum

e Pittosporum undulatum"
[Hedychio gardneriani-Pittosporetum
undulati Lüpnitz 1976]
[=Hedychio-Pittosporelum undu/ali, Beitr. Biol. Pjlanzen, 51: 266, original name; =Myrico-Pittosporetum
undu/ali Lüpnitz 1976,
Beitr. Bio/. Pjlanzen, 51:]
Com. de invasoras a1óctonesde Hedychium gardnerianum e Pittosporum undulatum acompanhadas por um número variável de
fanerófitosendémicos.
azoricae Rivas-Martínez,Lousã, F. Prieto, J.c. Costa, Días & Aguiar 2002
Bosquestermófilos sublitoraisde solos normalmente pouco profirndoscom um estrato arbóreo de Picconia azo rica e Myrica faya.

25.3.2. Carici hochstetterianae-Picconietum

3.3.
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IV. Catálogo da flora vascular da Ilha Terceira (Açores)
E. Dias, C. Aguiar & J.A. Fernández Prieto

Esta checklist é uma adaptação com adições e correcções coro lógicas, nomenclaturais e taxonómica do
catálogo de A. Hansen & P. Sunding (Flora of Macaronesia. Check-list of vascular plants. 4 revised edition.
Sommerfeltia 17, 1993), tendo em consideração a contribuição H. Schãfer (Chorology and Diversity of the
Azorean Flora. ll: Commented Checklist of the Azorean Flora and Distribution Atlas of Flores, Faial and Santa
Maria. Disertations Botanica 374, 2003).

Doodia eaudata (Cav.) R. Br.

PTERIDÓFITOS

Woodwardia

ADIANTACEAE
Adiantum eapillus-veneris
veneris

radieans (L.) J. E. Sm.

CYATHEACEAE

L. var. eapillus-

Sphaeropteris

Adiantum hispidulum Sw.

eooperi (Hook. ex F. Muell.) Tryon

DICKSONIACEAE

ASPIDIACEAE
Cyrtomium falcatum (L. fil.) C. Presl

Culeita maeroearpa

C. Presl

ELAPHOGLOSSACEAE

Dryopteris aemula (Ait.) O. Kuntze

Elaphoglossum

semieylindricum

(Bowd.) Benl

Dryopteris affinis (Lowe) Fr.-Jenk. subsp. affinis
EQUISETACEA

Dryopteris azo rica (Christ) Alston
Dryopteris erispifolia Rasb., Reichst. et Vida
Polystiehum setiferum (Forssk.) Moore ex
Woynar

Equisetum

teima teia Ehrh.

Desf.

GRAMMITIDACEAE

L.

(Klotzseh) Bishop

GYMNOGRAMMACEAE
Anogramma leptophylla (L.) Link

Asplenium azorieum Lovis, Rasb. et Reichst.
Asplenium billotii F. W. Schultz
Asplenium marinum L.

Pityrogramma

ealomelanos (L.) Link

~NOPHYLLACEAE
Hymenophyllum tunbrigense

Asplenium monanthes L.
Asplenium onopteris L.
Asplenium seolopendrium

ramosissimum

Ceradenia jungermannioides

ASPLENIACEAE
Asplenium adiantum-nigrum

Asplenium ruta-muraria

Equisetum

Hymenophyllum
L.

Triehomanes

L.

(L.) J. E. Sm.

wilsonii Hook.

speeiosum Willd.

HYPOLEPIDACEAE

Asplenium triehomanes L. subsp. quadrivalens
D.E. Meyer

Pteridium

ATHYRJACEAE
Athyrium filix-femina (L.) Roth

Marsilea azoriea Laun. et Paiva

aquilinum (L.) Kuhn

MARSILEACEAE

OLEANDRACEAE

Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell
Deparia petersenii (Kunze) M. Kato

Nephrolepis eordifolia (L.) C. Presl

Diplazium eaudatum (Cav.) Jenny

OSMUNDACEAE
Osmunda regalis L.

BLECHNACEAE
Bleehnum spieant (L.) Roth
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ALISMAT ACEAE

POLYPODIACEAE
Polypodium azoricum (Vasc.) R. Fem.

Alisma lanceolatum With.
Baldellia ranunculoides (L.) ParI.

PTERIDACEAE
Pteris cretica L.

Sagittaria subulata (L.) Buchen.
ALLIACEAE
Allium roseum L.

Pteris incompleta Cavo
Pteris tremula R. Br.
Pteris vittata L.

Allium subvillosum Salzm. ex Schultes & Schultes
fil.

THELYPTERIDACEAE
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy

Nothoscordum gracile (Ait.) Steam
AGAVACEAE
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq.

Thelypteris pozoi (Lag.) Morton
ISOETACEAE
Isoetes azo rica Dur. ex Milde

AMARANTHACEAE
Alternanthera caracasana HBK.

LYCOPODIACEAE

Amaranthus detlexus L.

Diphasiastrum maderense (J. H. Wilce) Holub

Amaranthus hybridus L.

Huperzia dentata (Herter) Holub

Amaranthus Iividus L. subsp. lividus

Huperzia suberecta (Lowe) Tardieu
Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco

Amaranthus retroflexus L.
Atriplex prostrata Bouch. ex DC.

OPHIOGLOSSACEAE
Ophioglossum azoricum C. Presl

Beta maritima L.

Ophioglossum lusitanicum L.

Chenopodium ambrosioides L.

SELAGINELLACEAE
Selaginella kraussiana (G. Kunze) A. Br.

Chenopodium murale L.

Chenopodium album L.

AMARYLLIDACEAE
Amaryllis belladonna L.

GIMNOSPÉRMICAS

Narcissus papyraceus Ker Gawl. subsp.
panizzianus (ParI.) Arcang.

CUPRESSACEAE
Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine

Narcissus tazetta L. subsp. tazetta
Nerine sarniensis (L.) Herb.

TAXODIACEAE
Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don

Pancratium maritimum L.

ANGIOSPÉRMICAS

ANACARDIACEAE
Rhus coriaria L.

ADOXACEAE
Sambucus nigra L.

APIACEAE
Ammi majus L.
Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.

Viburnum treleasei Gand.

Angelica lignescens Reduron & Danton

ACANTHACEAE
Acanthus mollis L.

Apium graveolens L.
Apium nodiflorum (L.) Lag.

AIZOACEAE
Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes

Ciclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague
Conium maculatum L.

Carpobrotus edulis (L.) L. Bolus

Coriandrum sativum L.

Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus

Crithmum maritimum L.

Drosanthemum tloribundum (Haw.) Schwantes

Daucus carota L. subsp. azo rica Franco

Lampranthus multiradiatus (Jacq.) N. E. Br.
Mesembryanthemum crystallinum L.

Foeniculum vulgare Mill.
Hydrocotyle vulgaris L.

Mesembryanthemum noditlorum L.

Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill

Tetragonia tetragonioides (Pall.) O. Kuntze

Sanicula azo rica Guthn. ex Seub.
Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis
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APOCYNACEAE
Nerium oleander L.

Crepis capillaris (L.) Wallr.

Vinca difformis Pourr.

Erigeron karvinskianus

AQUIFOLlACEAE
I1ex perado Ait. subsp. azo rica (Loes.) Tutin

Filago lutescens Jord. subsp. atlantica Wagenitz

Chrysanthemum

Gaillardia

ARACEAE

DC.

aristata Pursh

Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. B1ake
Galinsoga parviflora Cavo
Gazania rigens (L.) Gaertn.

Arum italicum MiII.
Colocasia esculenta (L.) Sehott
Lemna minor L.
aethiopica (L.) Spreng.

ARALlACEAE
Hedera azo rica Fem.Prieto, e.Aguiar, E.Dias &
Nava, ined.
Tetrapanax papyriferus (Hook.) e. Koeh
ASCLEPlADACEAE

filagineum DC.

Gnaphalium

luteo-album L.

Gnaphalium

pensylvanicum

Gnaphalium

purpureum

Gnaphalium

ustulatum Nutt.

Hypochoeris

Willd.

L.

echioides (L.) Laek

radicata L.

Kleinia repens (L.) Haw.
Lactuca watsoniana

asparagoides

Trel.

Leontodon filii (Hoehst. ex Seub.) Paiva et
Orrnonde

(L.) WiIld.

ASTERACEAE
Achillea millefolium L.

Leontodon taraxacoides (ViII.) Mérat subsp.
longirostris Fineh et Sell
Leontodon taraxacoides (ViiI.) Mérat subsp.
taraxacoides

bulbosa (L.) Casso

Ageratina adenophora
Anthemis arvensis L.

calviceps Fem.

Gnaphalium

Helminthotheca

ASPARAGACEAE
Myrsiphyllum

Gnaphalium

Gymnostyles stolonifera (Brot.) Tutin

Araujia sericifera Brot.
Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton

Aetheorhiza

Sehousb.

Galactites tomentosa Moeneh

Arisarum vulgare Targ-Tozz. subsp. vulgare

Zantedeschia

carinatum

(Spreng.) King et Robins.

Leucanthemum

vulgare Lam.

Anthemis cotula L.

Logfia gallica (L.) Coss. et Gerrn.

Arctium minus (HiII) Bernh.

Matricaria

Arctotheca calendula (L.) Lewyns

Pericallis malvifolia (L' Hér.) B. Nord.

Artemisia absinthium

Petasites fragrans

L.

discoidea De.
(ViII.) C. Presl

Aster squamatus (Spreng.) Hier.

Picris echioides L.

Bellis azorica Hoehst. ex Seub.
Bellis perennis L.

Senecio elegans L.

Bidens pilosa L.

Senecio mikanioides Otto ex Walp.

Calendula arvensis L.
Calendula officinalis L.

Senecio petasitis (Sims) DC.
Senecio vulgaris L.

Carduus tenuiflorus Curt.

Silybum marianum

Chamaemelum

mixtum (L.) Ali.

Chamaemelum

nobile (L.) Ali.

Solidago sempervirens
ex Seub.) Semple

Chrysanthemum

coronarium

Senecio cineraria

L.

DC. subsp. cineraria

(L.) Gaertn.
L. subsp. azo rica (Hoehst.

Solidago gigantea Aiton subsp. serotina (O.
Kuntze) McNeill

Chrysanthemum segetum L.
Cichorium intybus L.

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper
Sonchus asper (L.) HiII subsp. glaucescens (Jord.)
Ball
Sonchus oleraceus L.

Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Coleostephus myconis (L.) Rehb. fil.
Conyza albida Spreng.

Sonchus tenerrimus

Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Conyza x rouyana Sennen
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L.

Tanacetum

parthenium

Taraxacum

officinale Webb. s.1.

(L.) Seh. Bip.

Taraxacum
Afonso

pseudolandmarkii

Franco & Rocha

Legousia castellana (Lange) Samp.
Legousia hybrida (L.) Delarb.

Tolpis azo rica (Nutt.) P. Silva

Lobelia erinus L.

Tolpis barbata (L.) Gaertn.

Lobelia urens L.

Tolpis succulenta (Dryand.) Lowe

Trachelium

Urospermum
Schmidt

picroides (L.) Scop. ex F. W.

Xanthium strumarium
(Moretti) D. Lõve

CANNACEAE
Canna indica L.

L. subsp. italicum

CAPRIFOLIACEAE
Leycesteria formosa Wall.

BASELLACEAE

Lonicera etrusca Santi

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

Lonicera japonica Thunb.

BORAGINACEAE
Borago officinalis L.

CARYOPHYLLACEAE
Agrostemma githago L.

Cynoglossum creticum Mill.
Echium plantagineum
Heliotropium

caeruleum L.

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare
(Hartm.) Greuter et Burd.
Cerastium glomeratum Thuill.

L.

europaeum L.

Myosotis discolor Pers. subsp. discolor

Cerastium vagans Lowe varo ciliatum Tutin et
Warb.
IIIecebrum verticillatum L.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

Myosotis maritima Hochst. ex Seub.
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult.
Myosotis stolonifera (DC.) Gay subsp. hirsuta
Schuster
Symphytum x uplandicum Nyman

Sagina apetala Ard.
Sagina maritima G. Don fil.

BRASSICACEAE
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Sagina procumbens L.

Barbarea

Silene gallica L.

verna (Mill.) Asch.

Silene uniflora Roth subsp. uniflora

Brassica oleracea L. varo acephala DC.

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
Spergula arvensis L.

Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch
Capsella rubella Reut.
Cardamine
Cardamine

caldeira rum Guthn. ex Seub.
hirsuta L.

Cardamine

pratensis L.

Spergularia

azorica (Kindb.) Lebel

Spergularia

bocconei (Scheele) Asch. et Graebn.

Spergularia

marina (L.) Griseb.

Stellaria media (L.) Cyr.

Coronopus didymus (L.) J. E. Sm.
COMMELINACEAE
Tradescantia fluminensis Vell.

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.
Lepidium latifolium L.

CONVOLVULACEAE
Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium

Lepidium sativum L.
Lepidium virginicum L.
Lobularia

Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. americana
(Sims) Brumm.
Convolvulus arvensis L.

maritima (L.) Desv.

Matthiola incana (L.) R. Br. subsp. incana
Nasturtium
Raphanus
Rapistrum

officinale R. Br.
raphanistrum

Dichondra micrantha Urban
Calystegia soldanella (L.) R. Br.

L. subsp. raphanistrum

rugosum (L.) Ali. subsp. rugosum

Ipomoea batatas (L.) Poir.

Sisymbrium erysimoides Desf.
Sisymbrium irio L.

Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.
Ipomoea indica (Burm. fil.) Merrill

Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Thlaspi arvense L.

CRASSULACEAE
Crassula multicava Lem.

CAMPANULACEAE

Crassula tillaea Lester-Garland

Azorina vidalii (Wats.) Feer
Campanula erinus L.

Kalanchoe fedtschenkoi Ham. & PeITo
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Sedum forsteranum
Sedum rupestre L.

Sm.

ESCALLONIACEAE
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. varo
macrantha (Hook. & Am.) Reiche

Umbilicus gaditanus Boiss.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

EUPHORBIACEAE

CUCURBIT ACEAE
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.

Euphorbia

azo rica Seub.

Euphorbia

exigua L.

Citrullus lanatus (Thunberg) Matsumura & Nakai

Euphorbia

lathyris L.

Euphorbia

maculata L.

Euphorbia

peplis L.

Euphorbia

peplus L.

Euphorbia

prostrata

CYPERACEAE
Bolboschoenus maritimus (L.) Palia
Carex bohemica Schreb.
Carex canescens L.
Carex divulsa Stokes subsp. divulsa

Mercurialis

Carex echinata Murr.

Carex peregrina

annua L.

Ricinus communis L.

Carex extensa Good.
Carex hochstetteriana

Ait.

Euphorbia stygiana Wats.

FABACEAE

Gay ex Seub.

Acacia melanoxylon R. Br.

Link

Carex pilulifera L. subsp. azorica (1. Gay) Franco
& Rocha Afonso

Cytisus scoparius (L.) Link

Carex punctata Gaud. var. laevicaulis (Hochst. ex
Kunze) Boott

Lathyrus sativus L.

Carex viridula Michx. subsp. cedercreutzii
(Fagerstr.) B. Schmid

Lotus angustissimus

Lathyrus clymenum L.
Lathyrus

Lotus corniculatus
. Lotus creticus L.

Carex vulcani Hochst.
Cyperus involucratus

Rottb

L.
L. subsp. corniculatus

Lotus parviflorus Desf.
Lathyrus hirsutus L.

Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus esculentus L.

Lotus hispidus Desf. ex De.

Cyperus longus L.

Lotus pedunculatus Cavo
Lotus uliginosus Schkuhr

Cyperus rotundus L.
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.

Medicago arabica (L.) Huds.

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.

Medicago lupulina L.

Eleogiton fluitans (L.) Link

Medicago polymorpha

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.
Isolepis setacea (L.) R. Br.

L.

Medicago sativa L.
Melilotus indica (L.) AI!.

Kyllinga brevifolia Rottb.
DIPSACACEAE
Scabiosa atropurpurea

tingitanus L.

L.

Scabiosa nitens Roem. et Schult.

Ornithopus

compressus

Ornithopus

perpusillus L.

L.

Ornithopus

pinnatus (Mil!.) Druce

Ornithopus

sativus Brot.

ELAEAGNACEAE

Spartium junceum L.

Elaeagnus angustifolia L.

Trifolium alexandrinum

L.

Trifolium angustifolium

L.

ELATINACEAE
Elatine hexandra (Lap.) De.

Trifolium arvense L.
Trifolium campestre

ERICACEAE
Calluna vulgaris (L.) Hull

Trifolium dubium Sibth.

Daboecia azorica Tutin et Warb.
Erica azo rica Hochst. ex Seub.
Vaccinium cylindraceum

Schreb.

Trifolium cernuum Brot.

J. E. Sm.

Trifolium glomeratum

L.

Trifolium incarnatum

L.

Trifolium Iigusticum Balb. ex Loise!.
Trifolium micranthum

67

Vivo

Tritonia x crocosmiflora (Lam.) Nichols.

Trifolium nigrescens Vivo
Trifolium pratense L.

JUNCACEAE

Trifolium repens L.

Juncus acutus L.

Trifolium resupinatum L.

Juncus articulatus L.

Trifolium scabrum L.

Juncus bufonius L.

Trifolium squamosum L.

Juncus bulbosus L.

Trifolium striatum L.
Ulex europaeus L. subsp. europaeus

Juncus capitatus Weig.
Juncus effusus L.

U1ex europaeus L. subsp. latebracteatus (Mariz)

Juncus hybridus Brot.

Rotlun.

Juncus maritimus Lam.

Ulex minor Roth
Vicia angustifolia L.

Juncus tenuis Willd.
Luzula congesta (Thuill.) Arcang.

Vicia benghalensis L.

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray

Luzula purpureosplendens Seub.

Vicia parviflora Cavo
Vicia sativa L.

LAMIACEAE

Ballota nigra L. subsp. uncinata (Fiori & Bég.)
FRANKENIACEAE

Patzak

Frankenia pulverulenta L.

Calamintha sylvatica Bromf. subsp. ascendens
(lord.)

GENTIANACEAE

P. W. Ball

Centaurium erythraea Rafn subsp. grandiflorum

Clinopodium vulgare L. subsp. arundanum

(Biv.) Melderis

(Boiss.)

Centaurium maritimum (L.) Fritsch

Lamium amplexicaule L.

Centaurium scilloides (L. fil.) Samp.

Lavandula viridis L'Hér.

Cicendia filiformis (L.) Delarb.

Lycopus europaeus L.

Nym.

Marrubium vulgare L.

GERANIACEAE

Melissa officinalis L. subsp. officinalis

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp.
cicutarium
Erodium moschatum (L.) L'Hér.

Mentha aquatica L.
Mentha pulegium L.

Geranium dissectum L.

Mentha suaveolens Ehrh.

Geranium molle L.

Mentha x piperita L.

Geranium purpureum ViU.

Origanum majorana L.
Origanum vulgare L. subsp. virens (Hoffm. et

HEMEROCALLIDACEAE

Link) Ietswaart

Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst.

Phlomis fruticosa L.
Prunella vulgaris L.

HYDRANGEACEAE

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.

Scutellaria minor Huds.
Stachys arvensis (L.) L.

HYDROCHARITACEAE

Teucrium scorodonia L.

Egeria densa Planch

Thymus caespititius Brot.

HYPERICACEAE

Thymus vulgaris L.

Hypericum foliosum Ait.

LAURACEAE

Hypericum humifusum L.

Laurus azorica (Seub.) Franco
Laurus nobilis L.

Hypericum perforatum L.
Hypericum undulatum Schousb. ex Willd.

Oco te a foetens Benth. & Hook. fil.

IRIDACEAE

Persea indica (L.) Sprengel

lris germanica L.

LINACEAE

Ixia paniculata Delaroche

Linum bienne Mill.

Romulea columnae Sebo & Mauri
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LORANTHACEAE
Arceuthobium

Orobanche

azoricum Hawksworth et Wiens

LYTHRACEAE
Lythrum hyssopifolia L.

OXALIDACEAE
Oxalis articulata Savigny
Oxalis corniculata L.

Lythrum junceum Banks et Solando
Lythrum portula (L.) D. A. Webb

Oxalis corymbosa DC.

MALVACEAE
Lavatera arborea L.
Lavatera

minor J. E. Sm.

Orobanche sanguinea C. Presl in J. Presl & C.
Presl

Oxalis latifolia Kunth
Oxalis pes-caprae L.

cretica L.

Oxalis purpurea

Malva parviflora L.

L.

PAPAVERACEAE
Chelidonium majus L.

Sida rhombifolia L.
MORACEAE
Ficus carica L.

Fumaria capreolata

Ficus pumila L.

Fumaria muralis Sondo ex Koch subsp. muralis
Papaver dubium L.

MYOPORACEAE
Myoporum tenuifolium G. Forst.

Papaver pinnatifidum
Papaver rhoeas L.

MYRICACEAE

Moris

Papaver somniferum L. subsp. somniferum

Myrica faya Ait.

PASSIFLORACEAE
Passiflora caerulea L.

MYRSINACEAE
Myrsine retusa Aiton

PHYTOLACCACEAE
Phytolacca americana L.

MYRTACEAE
Eucalyptus globulus Labill.
Metrosideros

L.

PITTOSPORACEAE
Pittosporum undulatum

excelsa Sol. ex Gaertn.

Vent.

Psidium littorale Raddi
PHRYMACEAE
NYCTAGINACEAE
Mirabilis jalapa L.

Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntze
Mimulus moschatus Douglas ex Lindl.

OLEACEAE
Ligustrum henryi Hemsl.

PLANTAGINACEAE
Antirrhinum majus (Ten.) L.

Ligustrum vulgare L.

Callitriche deflexa A. Braun

Picconia azo rica (Tutin) Knobl.

Callitriche stagnalis Scop.

ONAGRACEAE

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. &
Scherb. subsp. muralis

Epilobium lamyi F. W. Schultz
Epilobium obscurum Schreb.

Digitalis purpurea

Fuchsia boliviana Carro

Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch

L.

Fuchsia magellanica Lam.

Kickxia elatine (L.) Dum.

Oenothera glazoviana Micheli

Kickxia spuria (L.) Dum.

Oenothera laciniata Hill

Littorella uniflora (L.) Asch.

Oenothera rosea L'Hér. ex Ait.

Lophospermum

ORCHIDACEAE
Platanthera
Schlecht.

micrantha

erubescens D. Don

Misopates orontium (L.) Raf.
Plantago coronopus L.

(Hochst. ex Seub.)

Plantago lanceolata L.

Serapias cordigera L.

Plantago major L.

Serapias parviflora ParI.

Sibthorpia europaea L.
Veronica agrestis L.

OROBANCHACEAE

Veronica anagallis-aquatica

Orobanche crenata Forssk.

Veronica arvensis L.
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L.

F
Veronica catenata Penn.

Eragrostis barrelieri Daveau

Veronica officinalis L.

Eragrostis cilianensis (AlI.) F. T. Hubb.

Veronica peregrina L.

Eragrostis mexicana (Homem.) Link

Veronica persica Poir.

Eragrostis minor Host

Veronica serpyllifolia L.

Festuca jubata Lowe

PLUMBAGINACEAE
Limonium vulgare Mill. s.1.

Festuca petraea Guthn. ex Seub.
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Thell.
Gaudinia coarctata (Link) Dur. et Schinz

POACEAE

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.

Agrostis azorica (Seub.) Tutin & E. F. Warb.
Agrostis capillaris L.

Glyceria declinata Breb.
Holcus lanatus L.

Agrostis castellana Boiss. et Reut.

Holcus mollis L. subsp. mollis

Agrostis congestiflora Tutin & E. F. Warburg

Holcus rigidus Hochst. ex Seub.

Agrostis stolonifera L.

Hordeum hystrix Roth
Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link)
Asch. et Graebn.
Lagurus ovatus L.

Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea
Aira praecox L.
Alopecurus myosuroides Huds.
Anthoxanthum odoratum L.

Lolium multiflorum Lam.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C.
Presl subsp. bulbosum (Willd.) Spenn.
Arundo donax L.

Lolium perenne L.
Lolium rigidum Gaud.
Lophochloa cristata (L.) Hyl.

Avena barbata Pott. ex Link

Panicum capillare L.

Avena byzantina C. Koch
Avena fatua L.

Paspalum dilatatum Poir.
Paspalum distichum L.

Avena strigosa Schreb.
A vena sterilis L.

Paspalum notatum Flügge
Paspalum urvillei Steud.

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
Briza maxima L.

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen.
Phalaris aquatica L.

Briza minor L.

Phalaris brachystachys Link

Bromus diandrus Roth
Bromus hordeaceus L.

Phalaris canariensis L.
Poa annua L.

Bromus madritensis L. subsp. madritensis

Poa pratensis L.

Bromus rigidus Roth

Poa trivialis L.

Bromus willdenowii Kunth
Catapodium marinum (L.) C. E. Hubb.

Polypogon maritimus Willd.
Polypogon viridis (Gouan) Breistr.

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Cortaderia selloana (Schult. et Schult. fi I.) A. et
Gr.

Seta ria adhaerens (Forssk.) Chiov.
Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Seta ria parviflora (Poir.) Kerguélen

Cynosurus cristatus L.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Cynosurus echinatus L.

Spartina versicolor Fabre
Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Danthonia decumbens (L.) DC.

Stenotaphrum secundatum (Walt.) O. Kuntze

Deschampsia foliosa Hack.
Digitaria clliarís (Retz.) Koel.

Trachynia distachya (Hasselq. ex L.) Link

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray
Vulpia myurus (L.) C. C. Gmel.

Eleusine indica (L.) Gaertn. subsp. indica

POLYGONACEAE
Emex spinosa (L.) Campd.

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.
Elytrigia littoralis (Host.) Hyl.
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Fagopyrum

RHAMNACEAE

dibotrys (D. Don) Hara

Fallopia convolvulus (L.) A. Lõve

Frangula azorica V. Grubow

Muehlenbeckia

complexa Meissn.

Muehlenbeckia

sagittifolia (Ort.) Meissn.

Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don

ROSACEAE
Agrimonia eupatoria L. subsp. grandis (Andrz.
ex Asch. et Graebn.) Bomm.
Aphanes microcarpa (Boiss. et Reut.) Rothm.

Polygonum equisetiforme

Duchesnea indica (Andr.) Focke

Polygonum aviculare L.
Sibth. et Sm.

Polygonum hydropiperoides
Polygonum lapathifolium
Polygonum maritimum

Michx.

Eriobotrya

L.

japonica (Thunb.) Lindl.

Filipendula vulgaris Moench
Fragaria vesca L.

L.

Polygonum persicaria L.

Potentilla x anglica Laich.

Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd.

Potentilla erecta (L.) Rãusch.

Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus
Murb.
Rumex azoricus Rech. fil.

Potentilla reptans L.

Rumex bucephalophorus
(Steinh.) Rech. fil.
Rumex conglomeratus

(Murb.)

Prunus lusitanica L. subsp. azo rica (Mouillef.)
Franco

L. subsp. canariensis

Rubus hochstetterorum

Murr.

Rubus ulmifolius Schott

Rumex crispus L.

RUBIACEAE
Galium aparine L.

Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius
Rumex pulcher L. subsp. pulcher

Galium palustre L.

PONTEDERlACEAE
Eichhornia

Seub.

Rubus inermis Pourr.

Galium parisiense L.

crassipes (Mart.) Solms-Laub.

Galium divaricatum Lam.
Galium murale (L.) All.

PORTULACACEAE
Portulaca oleracea L. s.l.

Rubia agostinhoi Dans. et P.Silva
Sherardia

POTAMOGETONACEAE
Potamogeton polygonifolius Pourr.

arvensis L.

RUPPIACEAE
Ruppia maritima L.

PRlMULACEAE
Anagallis arvensis L.

RUSCACEAE
Ruscus aculeatus L.

Anagallis foemina Mill.
Anagallis tenella (L.) L.

RUTACEAE
Ruta chalepensis L.

Lysimachia azo rica Homem. ex Hook.
RANUNCULACEAE

SALICACEAE
Populus alba L.

Aquilegia vulgaris L. subsp. dichroa (Freyn) Díaz
Clematis flammula L.

SCROPHULARlACEAE
8ellardia trixago (L.) AlI.

Consolida ajacis (L.) Schur
Ranunculus

cortusifolius Willd.

Ranunculus

flammula L.

Ranunculus

muricatus L.

Ranunculus

parviflorus

Euphrasia

L.

Ranunculus

repens L.

Ranunculus

sardous Crantz

Ranunculus

trilobus Desf.

grandiflora

Hochst. ex Seub.

Parentucellia

viscosa (L.) Caruel

Scrophularia

auriculata

Scrophularia

scorodonia L.

L.

Verbascum Iychnitis L.
Verbascum thapsus L.
Verbascum virgatum Stokes

RESEDACEAE
Reseda luteola L.

SMILACACEAE
Smilax canariensis Brouss. ex Willd. s.1.

Reseda media Lag.
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SOLANACEAE

Cestrum purpureum (Lindl.) Standl.
Datura stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
Nicandra physalodes (L.) Gaertn.
Petunia x hybrida Vilm.
Physalis peruviana L.
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.
Solanum chenopodioides Lam.
Solanum dulcamara L.
Solanum hispidum Pers.
Solanum jasminoides Pastón
Solanum linnaeanum Hepper & Jaeger
Solanum marginatum L. fil.
Solanum mauritianum Scop.
Solanum nigrum L.
Solanum pseudocapsicum L.
TAMARICACEAE

Tamarix africana Poir.
THYMELAEACEAE

Daphne laureola L. s.1.
TROPAEOLACEAE

Tropaeolum majus L.
ULMACEAE

Ulmus procera Salisb.
URTICACEAE

Parietaria debilis G. Forst.
Parietaria judaica L.
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy
Urtica membranacea Poir.
Urtica morifolia Poir.
Urtica urens L.
V ALERIANACEAE

Centranthus ruber (L.) DC.
Valerianella dentata (L.) Pollich
VERBENACEAE

Lantana camara L.
Verbena bonariensis L.
Verbena officinalis L.
Verbena rigida Spreng.
VIOLACEAE

Viola odorata L.
ZINGIBERACEAE

Hedychium gardneranum Ker-Gawl,
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V.

Plantas vasculares endémicas do Arquipélago dos
Açores
c. Aguiar,

5.1.

J.A. Fernández Prieto & E. Dias

Introdução

Rivas-Martínez et ai. (2002) propuseram a seguinte tipologia biogeográfica para o Arquipélago dos
Açores: Reino Holártico, Região Eurossiberiana,

Subregião Atlântico-Centroeuropeia,

Província Atlântica

Europeia, Subprovíncia Açoriana. Os mesmo autores conheceram sete sectores nesta subprovíncia, coincidentes
com as seguintes ilhas ou grupos de ilhas: Santa Maria e Formigas, São Miguel, Terceira, Pico, Faial, São Jorge
e Graciosa e Flores e Corvo.
De acordo com a distribuição actual dos endemismos vasculares e as comunidade de plantas vasculares
açorianos, que a seu tempo explicitaremos numa publicação dedicada, propomos a elevação da Subprovíncia
Açoriana à categoria de Província - Província Açoriana - e a sua partição em três sectores: Sector Açoriano
Oriental, Açoriano Central e Açoriano Ocidental.
Neste Catálogo foi organizado com objectivo de clarificar a taxonomia, nomenclatura,

corologia e

comportamento fitossociológico dos endemismos vasculares açorianos. Uma lista deste género é o ponto de
partia para a construção de uma tipologia biogeográfica informada, num ambiente insular.
A distribuição à escala da ilha apresentada neste catálogo é baseada nos trabalhos de Hansen & Sunding
(1993) e Schãfer (2003), com adições e correcções. Admitimos um total de 75 endemismos vasculares nos
Açores, dos quais 47 % são hemicriptófitos.

5.2.

Catálogo dos endemismos

vasculares

açorianos

Agrostis azo rica (Hochst.) Tutin & E. F. Warb. var. azorica, J. Bot. 70: 42. 1932.
Basiónimo: Deyeuxia azorica Hochst. ex Seub., FI. Azor.: 19, 1844.
Presente em todas as ilhas do arquipélago (Província Açoriana). Andares meso e supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Festucion jubatae
Agrostis azo rica (Hochst. ex Seub.) Tutin & E.F. Warb. var. oreophila (Franco) C.Aguiar, F. Prieto & E.Dias
stat. & comb. nova ined
Na Montanha do Pico verifica-se uma variação clinal, correlacionada com a altitude, entre A. azorica e A.
congestiflora Tutin & E.F.Warb. subsp. oreophila Franco, Bot. J. Linn. Soco 76(4): 336. 1978. Deste modo,
somos da opinião que este taxon deve ser interpretado como uma variedade de A. azorica: Agrostis azorica
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(Hochst. ex Seub.) Tutin & E.F. Warb. var. oreophila (Franco)
nova ined.
Hemicriptófito.
Diagnose
Agrostis

PIC (Sector Açoriano

congestiflora

Tutin & E. F. Warburg, r. Bot. 70: 43. 1932.
Deyeuxia caespitosa Hochst. ex Seub., FI. Azor.: 18. 1844.

Presente em todas as ilhas do arquipélago
termomediterrânico.
Hemicriptófito.

Andar orotemperado.

Festucion jubatae.

fitossociológica:

Nome substituído:

Central).

F. Prieto & E.Dias stat. & comb.

e.Aguiar,

Diagnose

fitossociológica:

(Província

Açoriana).

Andares

termotemperado

e

Tolpido succulentae-Agrostion congestiflorae.

gracililaxa
Franco, Bot. J. Linn, Soe. 76(4): 336.1978.
[= A. azorica var. rigidifolia Tutin & E.F. Warb.)

Agrostis

No nosso entender trata-se de um endemismo exclusivo das Ilhas das Flores e Corvo (Sector Açoriano
Ocidental). Substitui em altitude o A. congestiflora em taludes sem acumulações de Sphagnum. Foram
detectados exemplares com características
morfológicas intermédias entre A. gracililaxa e A. congestiflora
nas zonas de sutura.
FLO, COR (Sector Açoriano
Hemicriptófito.
Agrostis

Diagnose

reuteri

Ocidental).

A citação deste taxon na Ilha Terceira
FLO, COR (Sector Açoriano
Diagnose

Ammi seubertianum
Basiónimo:

Tolpido azoricae-Holcetea rigidi.

Rocha Afonso & Franco,

Boiss. subsp. botelhoi

Hemicriptófito.

Andar (termo) mesotemperado.

fitossociológica:

Ocidental).

Andares

fitossociológica:

(Wats.) Trelease,

Silva Lusit. 5(1): 141. 1997.

deverá resultar de um erro de etiquetagem.
termo e mesotemperado.

Tolpido azoricae-Holcetea rigidi.

Ano. Rep. Missouri

Bot. Gard. 8: 116. 1897.

Petroselinum seubertinaum Wats., J. Bot. (Hooker) 6: 385, 1847.

MAR, laR, PIC (Sectores

Açoriano

Oriental

e Açoriano

Central).

Andares

termomediterrânico

e

termo temperado.
Hemicriptófito.

Diagnose

Ammi trifoliatum

fitossociológica:

(Wats.) Trelease,

Tolpido succulentae-Agrostion

Ann. Rep. Missouri

congestiflorae

Bot. Gard. 8: 116. 1897.

Petroselinum trifoliatum Wats., J. Bot. (Hooker) 3: 593.,1844.
[incl. Ammi huntii Watson., J. Bot. (Hooker) 6: 386, 1847.)
MIG, TER, laR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares termo a supratemperado.
Hemicriptófito.
Diagnose fitossociológica:
Festucion jubatae.
Basiónimo:

Angelica

lignescens

Reduron & Danton in Danton,

Reduron & Baffray,

Acta Bot. Gall. 144(1):

184. 1997.

[=Melanoselinum decipiens auct azor., non (Schrad. & Wendl.) Hoffm.)
MIG, TER, PIC, FAI, FLO (Província
Hemicriptófito.
Arceuthobium

Diagnose

azoricum

Açoriana).

fitossociológica:

Andar mesotemperado.

Festucionjubatae.

D. Wiens & F. G. Hawksworth,

Kew Bull. 31(1): 73.1976.

[=Arceuthobium oxycedri auct. azor., non (De.) Bieb.]
TER, laR, PIC, FAI (sector Açoriano Central). Andares meso e supratemperado.
Epífito. Diagnose
Armeria

fitossociológica:

maritima

Endemismo

Willd. subsp. azorica

açoriano

mal conhecido,

MIG, laR, FLO? (Província
Hemicriptófito.
Asplenium

Lauro azoricae-Juniperetea brevifoliae.

Diagnose

azoricum

Franco, Nova FI. Porto 2: 563. 1984.
descrito

Açoriana?).

fitossociológica:

Lovis, Rasbach

para a Lagoa das Sete Cidade,

?

& Reichst.,

Amer. Fem J. 67(3): 88. 1977.

MAR, MIG, TER, GRA, JOR, PIC, FAI, COR (Província
Hemicriptófito.
Azorina

vidalii

Basiónimo:

Diagnose
(Wats.)

fitossociológica:

Feer, Bot. lahrb.

S. Miguel.

Andar?

Açoriana).

Andares

Cymbalario-Asplenion.

12: 612. 1890.

Campanula vidalii Wats., Hooker's

Icones Plantarum
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t. 684. 1844

termo e mesotemperado.

MAR, MIG, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andar termotemperado
Caméfito. Diagnose fitossociológica: Euphorbio azoricae-Festucion petraeae.
Bellis azorica Hochst. in Seub., FI. Azor.: 31. 1844.
[=Seubertia azorica Wats.; =Vidalia azorica Wats.]
MIG, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares meso-supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Lauro azoricae-Juniperetea brevifoliae.
Cardamine caldeirarum Guthnick ex Seub., FI. Azor. 43. 1844.
MAR, MIO, TER, JOR, PIC; FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andar termo-meso-supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Caricion remotae.
Carex hochstetteriana J. Gay ex Seub., FI. Azor.: 22. 1844.
[incl. Carex rigidifo/ia Hochst. ex Seub.]
MAR, MIO, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares termomediterrânico e termomesotemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Myrico fayae-Pittosporion undu/ati.
Carex pilulifera WilId. ex Kunth subsp. azorica (J. Gay) Franco & Rocha Afonso, Bot. J. Linn. Soe. 76(4):
366. 1978.
Basiónimo: Carex azorica J. Gay, Ann. Se. Nat., Ser. 2, 11: 185. 1839.
[=Carexpi/u/ifera var. azorica (J. Gay) H. Christ.]
MIO, TER, JOR, PIC, FAI, FLO (Província Açoriana). Andares meso-supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Festucion jubatae.
Carex vulcani Hochst. in Seub., FI. Azor.: 22. 1844.
[incl. Carexfloresiana Hochst. ex Seub.]
MAR, MIO, TER, JOR, PIC, FAI, FLO (Província Açoriana). Andar termo-supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Lauro azoricae-Juniperetea brevifo/iae.
Centaurium scilloides (L. fil.) Samp., Lista Esp. Herb. Porto 106. 1913.
Basiónimo: Gentiana sci//oides L. fil., Suppl. PI.: 175. 1781.
[=Eryhraea sci/loides Chaub. ex Puel; =Erythraea massoni Sweet, nom. nudum; =Erythraea massoni Sweet
ex Watson; =Centaurium sci//oides (L. fil.) Samp. subsp. massonii (Sweet) Palhinha]
MAR, MIO, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares termo-supratemperado.
Caméfito. Diagnose fitossociológica: To/pido azoricae-Ho/cetea rigidi.
Cerastium azoricum Hochst. ex Seub., FI. Azor.: 45. 1844.
[=Cerastium vagans Lowe subsp. azoricum (Hochst. ex Seub. ) Govaerts]
FLOR, COR (Sector Açoriano Ocidental). Andares termo e mesotemperado
Caméfito. Diagnose fitossociológica: To/pido azoricae-Ho/cetea rigidi.
Cerastium vagans Lowe var. ciliatum Tutin & E. F. Warb., J. Bot. 70: 12.1932.
TER, JOR (Sector Açoriano Central).
Caméfito. Diagnose fitossociológica: ?
Chaerophyllum azoricum Trelease, Ann. Rep. Missouri Bot. Gard. 8: 116. 1897.
MIO, JOR, PIC, FLO (Província Açoriana). Andares (termo) meso e supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: To/pido azoricae-Ho/cetea rigidi.
Corema azorica (P. Silva) Rivas-Martínez, Lõusa, Fem. Prieto, E. Díaz, J.c. Costa & C. Aguiar in RivasMartínez, T.E. Díaz, Fem. González, Izco, Loidi & Penas, Itinera Geobotánica 15(2): 700.2003
Basiónimo: Corema album (L.) D. Don subsp. azoricum P. Silva in Palhinha, Cat. PI. Vasc. Açores: 86.
1966.
MIO, ORA, JOR, PIC, FAl. Andar termotemperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Ericetalia azoricae.
Daboecia azorica Tutin & E. F. Warburg, J. Bot. 70: 12.1932.
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[=Daboecia canlabrica (Huds.) C. Koch subsp. azorica (Tutin & E. F. Warb.) McClintock]
MIG, JOR, PIC, FAI (Sectores Açoriano Central e Açoriano Oriental). Andares (meso) supra e
orotemperado.
Caméfito. Diagnose fitos sociológica: Daboecion azoricae.
Daucus carota L. subsp. azorica Franco, Nova FI. Port. 1: 555.1971.
MAR, MIG, TER, GRA, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares termo-mesotemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Euphorbio azoricae-Feslucion petraeae.
Deschampsia foliosa Hack., Cat. Gram. Portugal: 33. 1880.
MIG, TER, JOR, PIC, FAI(?), FLO, COR (Província Açoriana). Andares (termo) meso e supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Festucionjubatae.
Dryopteris azo rica (Christ) Alston, BoI. Soe, Brot. 30: 14. 1956.
Basiónimo: Aspidium dilatatum (Hoffm.) Sm. varoazoricum Christ, Buli. Acad. Geogr. Bot. 817: 157. 1917.
MAR, MIG, TER, GRA, JOR, PIC,FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares termo a supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Lauro azoricae-Juniperetea brevifoliae.
Dryopteris crispifolia Rasbach, Reichst. & Vida, Bot. 1. Linn. Soe. 74: 270. 1977.
MIG, TER, PIC, FAI, FLOR (Província Açoriana). Andares meso-supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Lauro azoricae-Juniperetea brevifoliae.
Erica azorica Hochst. ex Seub., FI. Azor.: 40. 1844.
[=Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst. ex Seub.) D. A. Webb]
MAR, MIG, TER, GRA, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares termo e supratemperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Ericetalia azoricae.
Euphorbia azorica Hochst. ex Seub., FI. Azor.: 27. 1844.
Presente em todas as ilhas do arquipélago (Província Açoriana). Andar termotemperado.
Caméfito. Diagnose fitossociológica: Euphorbio azoricae-Festucion petraeae.
Euphorbia stygiana Wats. subsp. stygiana, London 1. Bot. (Hooker) 3: 605. 1844.
MIG, TER, lOR, PIC, FAI, FLO, COR (Provincia Açoriana). Andares termo a supratemperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Erice/alia azoricae.
Euphorbia stygiana Wats. subsp. santamariae Schãfer, Disertaciones Botanicae 374: 89. 2003
MAR (Sector Açoriano Oriental). Andar mesotemperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Ericetalia azoricae.
Euphrasia azorica Wats., London louro Bot. (Hooker) 3: 598. 1844.
FLO, COR (Sector Açoriano Ocidental). Andares meso e supratemperado.
Caméfito. Diagnose fitos sociológica: Festucion jubatae.
Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub., FI. Azor.: 39. 1844.
lOR, PIC, FAI (?) (Sector Açoriano Central). Andares meso a supratemperado.
Caméfito. Diagnose fitossociológica: Festucionjubatae.
Festuca petraea Guthnick ex Seub., FI. Azor.: 20. 1844.
Presente em todas as ilhas do arquipélago (Província Açoriana). Andares termomediterrânico e
termotemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Euphorbio azoricae-Festucion petraeae.
Frangula azo rica Grubov, Acta Inst. Bot. Acad. Sei, URSS 1(8): 259.1949.
MIG, TER, JOR, PIC, FAI, FLOR (Província Açoriana). Andares termo a supratemperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Frangulo azoricae-Lauretalia azoricae.
Gaudinia coarctata (Link) Dur. & Schinz, Consp. FI. Afr. 5: 845. 1895.
Basiónimo: Arthrostachya coarctala Link, Hortus Bot. Berolensis I: 151. 1827
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MAR, MIG, TER, GRA, JOR, PIC, FAI, FLO (Província Açoriana). Andares termomediterrânico e
termo temperado.
Terófito. Diagnose fitossociológica: Ornithopo pinnati-Gaudinion coarctatae.
Grammitis

marginella (Sw.) Sw. subsp. azo rica H. Schãefer, Feddes Repert. 112(7/8): 511. 2001

PIC (?), FLO (Sectores Açoriano Central? e Açoriano Ocidental). Andares meso e supratemperado (?).
Epífito. Diagnose fitos sociológica: Ericetalia azoricae.
Hedera azorica (Gandoger) Fern.Prieto, C.Aguiar, E.Dias & Nava, comb. novo ined
Basiónimo: Hedera canariensis ~ azorica Gand., Buli. Soco BoI. France 46: 254. 1899.
[=Hedera azorica Hort. ex Carriêre, nom. inval.]
Presente em todas as ilhas do arquipélago (Província Açoriana). Andares termo-supratemperado.
Fanerófito escandente. Diagnose fitossociológica: Lauro azoricae-Juniperetea brevifoliae.
Holcus rigidus Hochst. ex Seub., FI. Azor.: 17. 1844.
Presente em todas as ilhas do arquipélago (Província Açoriana). Andares termo a supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Tolpido azoricae-Holcetea rigidi.
Hypericum foliosum Aiton, Hort. Kew. 3: 104. 1789.
Presente em todas as ilhas do arquipélago (Província Açoriana). Andares termo-supra temperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Ericetalia azoricae.
I1ex perado Aiton subsp. azorica (Loes.) Tutin, J. BoI. (London) 71: 100. 1933.
Basiónimo: Ilex perado Aiton var. azorica Loes., Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. German. Nat. Cur.:
78: 247. 1901.
[=Ilex azorica Gand.]
Presente em todas as ilhas do arquipélago (Província Açoriana). Andares termo a supratemperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Lauro azoricae-Juniperetea brevifoliae.
Isoetes azorica Durieu ex Milde, Fil. Eur. 278. 1867.
TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Sectores Açoriano Ocidental e Açoriano Central). Andar mesotemperado.
Hidrófito. Diagnose fitossociológica: Littorellion uniflorae.
Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine, Kupress.-Gattung. 16. 1857.
Basiónimo: Juniperus oxycedrus L. var. brevifolia Seub., FI. Azor.: 26. 1844
MAR, MIG, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares termo a supratemperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Lauro azoricae-Juniperetea

brevifoliae.

Lactuca watsoniana Trelease, Ann. Rep. Missouri BoI. Gard. 8: 127. 1897.
MIG, TER, JOR, PIC, FAI (Sectores Açoriano Oriental e Açoriano Cental). Andares meso e supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Festucionjubatae.
Laurus azo rica (Seub.) Franco, An. Inst. Sup. Agron. (Lisboa) 23: 96. 1960,
Basiónimo: Persea azorica Seub., FI. Azor.: 29. 1844.
Presente em todas as ilhas do arquipélago (Província Açoriana). Andares termo a supratemperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Frangulo azoricae-Lauretalia azoricae.
Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Ormonde, BoI. Soco Brot., ser. 2, 46: 447. 1972.
Basiónimo: Microderisfilii Hochst. ex Seub., FI. Azor.: 34. 1844.
TER, JOR, PIC, FAI (Sector Açoriano Central). Andares (termo) meso e supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Festucion jubatae.
Leontodon rigens (Dryand. in Aiton) Paiva & Ormonde, BoI. Soco Brot., ser. 2, 46: 447. 1972.
Basiónimo: Crepis rigens Dryand. in Aiton, Hort. Kew. 3: 127. 1789.
MIG, FLO, COR (Sectores Açoriano Ocidental e Açoriano Oriental). Andar (termo) mesotemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Festucion jubatae.
Lotus azoricus P. W. Ball, Feddes Repert. 79: 40. 1968.

79

MAR, MIG, lOR, PIC, FLO (Província
Caméfito.
Luzula

Diagnose

purpureosplendens

Açoriana).

Lysimachia

Diagnose

azorica

e tennotemperado.

Seub., FI. Azor.: 23. 1844.

MIG, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província
Hemicriptófito.

Andares tennomediterrânico

Tolpido succulentae-Agrostion congestiflorae.

fitossociológica:

Homem.

Açoriana).

Andares

meso e supratemperado.

Festucionjubatae.

fitossociológica:

ex Hook., Bot. Mag. 60: 3273.1833.

[=Lysimachia nemorum L. subsp. azorica (Homem. ex Hook.) Palhinha]
MAR, MIG, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província
Caméfito.

Diagnose

Andares

meso e supratemperado.

azo rica Launert & Paiva in A. Fem. & R. Fem., Icon. SeI. FI. Azor. 2: 159. 1983.

Marsilea

TER (Sector Açoriano
Hidrófito.
Myosotis

Diagnose

azorica

Ocidental).

Caméfito.
Myosotis

Littorellion uniflorae.

fitos sociológica:

Wats., Bot. Mag. 70: 4122.1844.

TER (?), FLOR, COR (Sectores
Diagnose

maritima

Açoriano

Hochst.

Central?

Caméfito.

Diagnose

retusa

e Açoriano

Ocidental).

Andar mesotemperado.

Festucionjubatae.

fitossociológica:

ex Seub., FI. Azor. 37. 1844.

MAR, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província

Myrsine

Açoriana).

Festucion jubatae.

fitossociológica:

Açoriana).

Andar tennotemperado.

Euphorbio azoricae-Festucion petraeae.

fitos sociológica:

Aiton, Hort. Kew. I: 271. 1789

[=Myrsine africana L. var. retusa (Aiton) DC.]
Presente

em todas as ilhas do arquipélago

Fanerófito.
Periéallis

Diagnose

malvifolia

(L'Hér.)

(Província

Açoriana).

Andares

tenno-supratemperado.

Lauro azoricae-Juniperetea brevifoliae.

fitossociológica:

B. Nord., Op. Bot. 44: 20. 1978.

Cineraria malvifolia L'Hér., Sertum anglicum: 16. 1788
Recentemente
foi descrita uma raça nova de Pericallis malvifolia - P. malvifolia subsp. caldeirae Schãfer,
Basiónimo:

Disertaciones Botanicae 374: 86. 2003. Tendo em consideração a variabilidade morfológica da espécie na
Ilha de S1:"Maria, a correlação de caracteres proposta por Schãfer para a subsp. caldeirae não é consistente.
MAR, MIG, TER, lOR, PIC, FAI (Sectores
supratemperado.
Caméfito.
Picconia

Diagnose

azorica

Basiónimo:

Açoriano

Oriental

Platanthera

Central).

Andares termo a

Tolpido azoricae-Holcetea rigidi.

fitossociológica:

(Tutin) Knobl., Notizbl.

Bot. Gart. Berlin 11: 1028. 1934.

Note/aea azorica Tutin, J. Bot. 71: 101. 1933.

MAR, MIG, TER, JOR, PIC, FAI. FLO, COR (Província
Fanerófito.

e Açoriano

Diagnose

fitossociológica:

azo rica Schlecht.,

Açoriana).

Myrico fayae-Pittosporion

Feddes Repert.

Andares

termo e mesotemperado.

undulati.

16: 378.1920.

[=Habenaria longebracteata Hochst. ex. Seub., FI. Azor.: 25.1844]
MIG, PIC, FAI, FLO (Província
Geófito.

Diagnose

Platanthera

micrantha

Basiónimo:

Açoriana).

fitos sociológica:
(Hochst.

Andares meso e supratemperado.

Festucion jubatae.

ex Seub.) SchIecht.,

MAR, MIG, TER, JOR, FAI, FLO (Província
Geófito.

Diagnose

Polypodium
Basiónimo:

Feddes Repert.

16: 378.1920.

Habenaria micrantha Hochst. ex. Seub., FI. Azor.: 25. 1844.

azoricum

fitossociológica:

Açoriana).

Andares

termo a supratemperado.

Tolpido azoricae-Holcetea rigidi.

(Vasc.) R. Fem., BoI. Soe, Brot. 2, 42: 242.1968.

Polypodium vulgare L. subsp. azoricum Vasc., BoI. Soe, Brot. Ser. 242:

MAR, MIG, TER, GRA, JOR, PIC, FAI, FLO (Província
Hemicriptófito.

Diagnose

fitossociológica:

Açoriana).

Andares

Hymenophyllion tunbrigensis.
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159. 1968.

termo a supratemperado.

Prunus azo rica (Mouill.) Rivas Mart., Lousã, Fern.Prieto, E.Días, J.C.Costa & C.Aguiar, Itinera Geobot. 15(2):
706 (2002).
Basiónimo: Prunus lusitanica varo azorica Hort. ex Mouill., Tr. Arb. Arbriss. I: 455. 1892.
[=Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouill.) Franco].
MIG, TER, JOR, PIC, FAI, FLO (Província Açoriana). Andares termo e mesotemperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Frangulo azoricae-Lauretalia azorica.
Rostraria azorica Henderson in Henderson & Schãfer, Bot. J. Linn. Soc. 141(1): 126.2003.
MAR. Andar termomediterrânico.
Terófito. Diagnose fitossociológica: Ornithopo pinnati-Gaudinion coarctatae.
Rubus hochstetterorum Seub., FI. Azor.: 48. 1844.
MAR, MIG, TER, JOR, PIC, FAI, FLOR (Província Açoriana). Andares termo a supratemperado.
Fanerófito escandente. Diagnose fitossociológica: Ericetalia azoricae.
Rumex azoricus Rech. fil., Candollea 11: 229. 1948.
MIG, TER, JOR, FAI, COR (Província Açoriana). Andares (termo) meso e supratemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Tolpido azoricae-Holcetea rigidi.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub., FI. Azor. 41. 1844.
MAR, MIG, TER, JOR, PIC, FAI (Sectores Açoriano Oriental e Açoriano Central). Andar mesotemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitos sociológica: Dryopterido azoricae-Laurion azoricae.
Scabiosa nitens Roem. & Schult., Syst. Veg. 3: 82. 1818.
MAR,MIG, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares termo-mesotemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Tolpido azoricae-Holcetea rigidi.
Silene unitlora Roth subsp. cratericola (Franco) Franco, Ann. Bot. Fenn. 23( 1): 91. 1986.
Basiónimo: Silene vulgaris (Moench) Garke subsp. cratericola Franco, Nova FI. Portuga I: 550, 146. 1971.
PIC (Sector Açoriano Central). Andar orotemperado.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Festucionjubatae.
Solidago sempervirens L. subsp. azo rica (Hochst. ex Seub.) Semple, Sida 20(4): 1615.2003.
Basiónimo: Solidago azorica Hochst. ex. Seub., FI. Azor.: 31. 1844.
MAR, MIG, TER, GRA, JOR, PIC, FAI, FLO (Província Açoriana). Andares termo temperado e
termomediterrânico.
Hemicriptófito. Diagnose fitossociológica: Euphorbio azoricae-Festucion petraeae.
Spergularia azo rica (Kindb.) Lebel, Mém. Soe. Nat. Sei. Cherbourg 14: 47. 1868.
Basiónimo: Lepigonum azoricum Kindb., Monographia generis Lepigonorum: 30. 1863.
MAR, MIG, TER, GRA, JOR, PIC, FAI, FLO (Província Açoriana). Andares termomediterrânico e
termotemperado.
Caméfito. Diagnose fitossociológica: Euphorbio azoricae-Festucion petraeae.
Tolpis azorica (Nutt.) P. Silva in Palhinha, Cat. PI. Vasc. Açores: 129. 1966.
Basiónimo: Calodonta azorica Nutt., Trans. Am. Phil. Soe. Ser. 2, 7: 448. 1841.
[=Tolpis nobilis Hochst. ex Seub.]
MIG, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares meso a supratemperado.
Caméfito. Diagnose fitossociológica: Festucion jubatae.
Vaccinium cylindraceum

J. E. Sm. in Rees, Cyclop. 36: 23. 1817.

MAR, MIG, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares meso e supratemperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Ericetalia azoricae.
Veronica dabneyi Hochst. ex Seub., FI. Azor. 39. 1844.
FAI, FLO, COR (Sectores Açoriano Central e Açoriano Ocidental). Andar mesotemperado.
Caméfito. Diagnose fitossociológica: Festucion jubatae.
Viburnum treleasei Gand., BulI. Soe. Bot. France 46: 255.1899.
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[=Viburnum tinus L. var. subcordatum Trelease; Viburnum tinus L. subsp. subcordatum (Trelease) P. Silva]
MAR, MIO, TER, JOR, PIC, FAI, FLO, COR (Província Açoriana). Andares (termo) meso e
supratemperado.
Fanerófito. Diagnose fitossociológica: Erice/alia azoricae.
Vicia dennesiana Wats. in Godman, Nat. Hist. Azores: 155. 1870.
MIO (extinto) (Sector Açoriano Oriental).
Terófito. Diagnose fitossociológica: ?

5.3.
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A - 12h30m-13h30m. Almoço/ piquenique em local a defrnir.

Itinerário previsto para a Excursão Geobotânica dos VI Encontros ALF A.

8. 14h15m-16hOOm. Percurso

a pé Tamujal - lagoínhas - Fajãs,

caminho de terra e antigas veredas.

••

1. 8h30m. Partida de Angra.
9. 16h30m-17h30m.

Percurso

a pé dos Mistérios

Negros.

Domas dos

2. 9hOOm-9h15m. Serra do Cume.

Mistérios Negros (ou paragem de 15 minutos se o tempo estiver bom para o

3. 9h45m-10h45m. Quatro Ribeiras - Alagoa.

percurso 10).
10. Alternativa

4. 11hOOm-11h45m. Biscoitos.
caldeira
5. 12h30m-13hOOm. Fumas do enxofre.
6. 12hOOm-12h15m. Lavas basálticas históricas.

de

disponibilidade

Serra

a 9, se o tempo estiver bom: percurso a pé do topo da
de

Sta.

Bárbara

física dos participantes).

11. Retomo a Angra.

(dependente

da

meteorologia

e

da

