


C a d e r n o s   d e   B o t â n i c a   n º   5

ECOLOGIA E VEGETAÇÃO DAS TURFEIRASECOLOGIA E VEGETAÇÃO DAS TURFEIRASECOLOGIA E VEGETAÇÃO DAS TURFEIRASECOLOGIA E VEGETAÇÃO DAS TURFEIRASECOLOGIA E VEGETAÇÃO DAS TURFEIRAS

DE DE DE DE DE SPHAGNUM SPHAGNUM SPHAGNUM SPHAGNUM SPHAGNUM SPP.SPP.SPP.SPP.SPP.

da ilha Terceira (Açoresda ilha Terceira (Açoresda ilha Terceira (Açoresda ilha Terceira (Açoresda ilha Terceira (Açores)))))

C Â N D I D A  M E N D E S
E D U A R D O  D I A S

A n g r a  d o  H e r o í s m o
2 0 0 1



E D I Ç Ã O

A U T O R E S
Cândida Mendes
Eduardo Dias

F O T O G R A F I A S
Base de imagens ATLÂNTIDA (Cândida Mendes, Cecília Melo, Fernando Pereira, Marta
Soares) e Eduardo Dias, excepto fotos nº17, 18, 19, 21, 22.

I M A G E N S  D I G I T A L I Z A D A S
Laboratório de Botânica, Herbário da Universidade dos Açores (AZU).

D E S I N G  E  P A G I N A Ç Ã O
Eduardo Dias e Francisco Reis.

R E V I S Ã O
Maria José Filipe.

E D I Ç Ã O
HERBÁRIO DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES (AZU)
Departamento de Ciências Agrárias, Terra-chã, 9700 Angra do Heroísmo, Açores,  Portugal.

I S B N :   972-8152-05-1

F I N A N C I A M E N T O

Impressão: AZU,1.000 exemplares

 Comunidade Europeia
(Proj. LIFE 2B 4 – 3200/96/540)

Dir. Reg. dos Recursos Florestais
Secretaria Regional da Agricultura e Pescas

Universidade dos Açores

SRAPSRAPSRAPSRAPSRAP
DRRFDRRFDRRFDRRFDRRF



C a d e r n o s   d e   B o t â n i c a   n º   5

Estudos científicos realizados no âmbito da implementação da Rede NATURA 2000 nos Açores
EDITOR: Eduardo Dias

ECOLOGIA E VEGETAÇÃO DAS TURFEIRASECOLOGIA E VEGETAÇÃO DAS TURFEIRASECOLOGIA E VEGETAÇÃO DAS TURFEIRASECOLOGIA E VEGETAÇÃO DAS TURFEIRASECOLOGIA E VEGETAÇÃO DAS TURFEIRAS

DE DE DE DE DE SPHAGNUM SPHAGNUM SPHAGNUM SPHAGNUM SPHAGNUM SPP.SPP.SPP.SPP.SPP.

da ilha Terceira (Açoresda ilha Terceira (Açoresda ilha Terceira (Açoresda ilha Terceira (Açoresda ilha Terceira (Açores)))))

C Â N D I D A  M E N D E S
E D U A R D O  D I A S

Trabalho desenvolvido nos estudos dos habitates naturais protegidos,
durante os projectos  LIFE (B4 – 3200/ 94/ 764) “Inventário e
Cartografia da Vegetação e Flora Natural dos Açores” e no LIFE (2b 4 –
3200/ 96/ 540) “Estudo e Conservação do Património Natural dos
Açores”, pela Universidade dos Açores, sob coordenação científica de
Eduardo Dias.

Edição

 Herbário da Universidade dos Açores
Angra do Heroísmo

2002



A versão base deste trabalho foi apresentada em 1998, para provas
académicas na Universidade dos Açores, pelo primeiro autor, Cândida
Mendes sob o título CONTRIBUTO PARA A CARACTERIZAÇÃO DE
TURFEIRAS DE SPHAGNUM SPP. NA ILHA TERCEIRA. Esse
documento, de edição restrita, encontra-se depositado na Biblioteca do
Departamento de Ciências Agrárias, Angra do Heroísmo. O presente livro
é uma edição revista e ampliada do referido texto.



“...
E a sereiazinha saiu do jardim e partiu em direcção aos remoinhos turbulentos para
além dos quais vivia a velha feiticeira. Nunca tinha passado por aquele caminho. Não
havia flores, nem sequer ervas marinhas. Tudo o que se via era apenas areia cinzenta
para além dos remoinhos em que a água rodopiava para baixo, para as profundezas
desconhecidas. Para chegar aos domínios da bruxa dos mares tinha que atravessar
essas águas bravias e depois o único caminho que era uma longa faixa pantanosa de
lama borbulhante: a bruxa chamava-lhe a sua turfeira.”

em “A Sereiazinha” de Hans Christian Andersen
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PREFÁCIOPREFÁCIOPREFÁCIOPREFÁCIOPREFÁCIO

QQQQQuando no longínquo ano de 1996 iniciámos este

estudo das turfeiras na ilha Terceira, foi com alguma
preocupação e muito aventureirismo. A confirmação
da presença de turfeiras extensas e com importância

vital na existência de todos os ecossistemas das regiões
altas dos Açores, tinha sido feito hà muito pouco tempo,
por um dos presentes autores (Eduardo Dias) e, de facto, apenas apresentado publicamente em

Abril de 1996. Sabíamos pois, alguma coisa destes sistemas, principalmente da sua florística. Mas, o
conhecimento sobre a sua dinâmica e as suas características ecológicas, provinha quase apenas da
literatura, onde estes são extensamente descritos, mas para meios bem distintos dos Açores, como
as regiões boreais. Faltava-nos, por isso, e acima de tudo, instrumentos de estudo. Instrumentos

conceptuais, que nos apontassem o que estudar, instrumentação acertada para estas formações
completamente novas, já que, coisas como uma sonda para recolher turfa a 3 metros de
profundidade, provavelmente nunca existiu em Portugal e, finalmente, instrumentos logísticos

para trabalhar num meio que não é água livre (e, por isso não se pode usar um barco), nem se
pode caminhar sem o risco de ficarmos submersos.

FFFFFoi por isso, com algumas preocupações que propus o estudo das turfeiras de Sphagnum à
primeira autora deste livro, Cândida Mendes. Era ela, na altura, aluna do curso de Engenharia
Agrícola e, obviamente, não poderia ajuizar do que o trabalho implicava. Fazia sentido para mim,

no entanto, que fosse alguém de um curso de Ciências Agrárias a pegar neste trabalho: no
objectivo de caracterizar estes ecossistemas e desenvolver métodos que nos permitissem estudá-
los. Estava muito claro que tínhamos que avançar pelos nutrientes, química da água e pela relação

destes factores com o crescimento das plantas, e isto numa escala regional ou da paisagem. Esta é
uma área que os agrónomos dominam, contrariamente aos biológos, já que a ecologia da
paisagem e a dinânica dos ecossistemas não têm tido uma expressão formativa nos nossos cursos

de Biologia.

TTTTTrabalhar nestas áreas não é fácil. É mesmo muito complicado. Terras sempre encharcadas,
lugares onde grande parte do ano chove, tornam árdua a tarefa de recolher dados científicos. Por

isso, a experiência do nosso técnico de campo, Fernando Pereira foi essencial para o êxito deste
estudo. A beleza destes locais, a consciência de que estaríamos a realizar trabalho inovador para a
ciência ecológica em Portugal e o reconhecimento da importância, na conservação da natureza

das ilhas, que estes sistemas têm, foram motivos para a nossa teimosa insistência em trabalhar neste
tema. Aliás, a percepção da importância destes sistemas foi sempre aumentando, ao longo do
trabalho, de tal forma que, se no início tínhamos consciência da interdependência de todos os

sistemas encharcados (que chamámos de apaúlados, por possuírem o lençol de águas livres junto
ou muitas vezes alguns centímetros
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acima do tapete de plantas), à medida que fomos tratando os resultados e integrando com outros,
como a geomorfologia e solos das zonas altas ou de ecossistemas como as ribeiras, viemos a perceber
que a importância das turfeiras é muito maior, de tal forma que chegámos à conclusão que todos os

ecossistemas de montanha e alguns das zonas baixas estarão dependentes destas formações.

CCCCCabe aqui dizer que este trabalho apenas aborda uma pequena parte dos sistemas apaulados – o das

turfeiras de Sphagnum spp. Os Sphagnum (ao longo do texto designados de esfagnos, para mais fácil
leitura e para fugir às exigências nomenclaturais, sempre longas) são um grupo de musgos, todos
muito semelhantes, de cor esbranquiçada, construtores de ecossistemas que, por vezes, ocupam centenas

de hectares, formando planuras desarborizadas e encharcadas. Outras formações, também encharcadas
e igualmente extensas nos Açores – como as florestas encharcadas de cedros – não foram aqui
estudadas e fazem parte de programas de investigação em desenvolvimento.

AAAAA originalidade destes sistemas, no mundo lusitânico, também se faz sentir a nível da terminologia.
Muitas das palavras que necessitávamos para designar estruturas estudadas ou explicar conceitos não
existem no português actual. Algumas são vagamente encontradas em termos arcaicos, como macoia,

termo para designar pequenos altos no terreno, e que poderia corresponder aos altos em almofada
de certas turfeiras, formadas por certas plantas, durante algum tempo. No entanto, à falta do conjunto
completo de termos, e até se criar uma terminologia em português, optou-se por utilizar a internacional,

desenvolvida nos países nórdicos.

NNNNNo final, o extenso trabalho de campo, na ilha Terceira, deu os seus frutos: as primeiras comunidades
de turfeiras do País são detalhadamente descritas, num número muito elevado, facto que consolida as

teorias biogeográficas que temos apresentado para os Açores (ver outros volumes desta colecção) de
uma forte componentes atlântica e eurosiberiana; são descritas as propriedades físicas e químicas destes
meios, bem como o seu perfil onde, surpreendentemente, aparecem cones vulcânicos subterrados por

estas estruturas. A importância destas comunidades na circulação das águas superficiais e o seu contributo
para o equilíbrio do ciclo da água na escala da ilha, começa agora a ser entendido. Por outro lado, o
apoio dos nossos técnicos de SIG em particular do Luís Vasco Nunes, permite-nos apresentar a primeira

cartografia baseada nestes poderosos instrumentos, abrindo portas para uma análise mais avançada,
ao nível da modelação em 3D. Por outro lado, a fraca correlação que os parâmetros ambientais
recolhidos tiveram, como variáveis explicativas, de cada uma das formações encontradas, não nos

surpreendeu e apenas aponta para a necessidade de encontrar novas áreas de estudo onde as chaves
diagnosticantes estarão ainda por descobrir. O trabalho pioneiro tem sempre esta componente de
fazer depender os resultados conclusivos de um longo e persistente trabalho que, no caso da ecologia

vegetal dos Açores, só agora teve início.

NNNNNo entanto, esperamos ter aberto a primeira porta, ao trazer para o conhecimento científico e, com
esta série, para o público interessado, estas comunidades, provando igualmente o seu valor, quer no

património natural açoriano, pela sua exclusividade, quer no elevado contributo que efectuam no ciclo
da água destas ilhas. Esperamos, por isso, que os aspectos menos atraentes, que se vislumbram num
olhar mais rápido destas áreas e que levam Christian Andersen a expressá-los como o jardim da bruxa,

no seu conto “A Sereiazinha”, sejam entendidos na essência de todo o conto, servindo para transmitir,
de geração em geração, instrumentos culturais que nos permitem construir uma sociedade cada vez
melhor: afinal as bruxas são necessárias para que existam as fadas e o tenebroso dos seus “jardins”

resguarda-os na sua função reguladora.

Eduardo Dias

Angra, 2001



INTRODUÇÃO

Os Açores possuem, ainda, grandes extensões de área natural com um elevado grau de pureza, que albergam
a quase totalidade dos ecossistemas insulares. No entanto, a ocupação progressiva do território das ilhas pelo
homem, tem reduzido, de uma forma drástica, as áreas naturais, modificando profundamente a paisagem. Estas
razões levaram à necessidade de salvaguardar locais onde a natureza e a paisagem não apresentem ainda sinais
de degradação irreversível.

As zonas altas, devido aos elevados valores de precipitação e humidade, possuem uma grande variedade
de tipos de vegetação húmida. Aos elevados valores que estes parâmetros climáticos possuem, acrescenta-se o
facto de que os solos ândicos em altitude, têm tendência a formar um horizonte impermeabilizante, plácico
(horizonte ferro-magnesiano). Assim, com a entrada e retenção de água num determinado local, estão criadas
as condições básicas para a formação e desenvolvimento de turfeiras de Sphagnum spp., devido ao sucesso
competitivo das plantas deste género. Este tipo de ecossistema, devido a um conjunto de propriedades, promove
a formação de turfa, substrato pedológico, que se desenvolve em condições de encharcamento e anóxia.

É neste contexto que surge o presente trabalho como um contributo para a caracterização das turfeiras de
Sphagnum spp. na ilha Terceira. Neste estudo, elaborado no Departamento de Ciências Agrárias, pretendeu-se
analisar as turfeiras dominadas por Sphagnum spp. em que o grau de cobertura florestal é inferior a 25%.

As turfeiras dos Açores são as mais Ocidentais da Europa e são (quase) desconhecidas para o mundo,
onde este tipo de comunidade está extremamente difundido, ocupando cerca de 386 a 409 milhões de ha (IRISH
PEATLAND CONSERVATION COUNCIL, 1996b).

A importância destes estudos deve-se à necessidade de conhecer e, assim, proteger estas áreas, quer pelas
formas de vida que nelas se desenvolvem, quer pelo facto de representarem importantes estruturas de retenção
de água, regulando e mantendo os caudais das nascentes, minorando a erosão dos solos, bem como por serem
um elemento integrante das paisagens açorianas. Por outro lado, as turfeiras nos Açores encontram-se
frequentemente em zonas de exploração agro-pecuária. Assim, e se considerarmos que estas são comunidades
protegidas pela Directiva dos Habitat  92/43/CEE, compreende-se a necessidade de uma estratégia de conservação
e integração destas nos planos de desenvolvimento e projectos agro-pecuários. Deste modo, entende-se o interesse
deste trabalho no futuro da Engenharia Agrícola.

Os objectivos deste trabalho são:

1 - Cartografar e caracterizar as turfeiras de Sphagnum spp. da ilha Terceira.

2 – Analisar, de uma forma cuidada, os seguintes parâmetros para obter uma classificação de tipos de turfeiras:

!Parâmetros hidrológicos, conhecer as entradas e saídas de água do ecossistema. Um dos pontos a considerar
é a natureza da água que entra na turfeira e a profundidade da água na turfeira.

!Parâmetros geomorfológicos, com a análise da topografia da zona envolvente à turfeira. A profundidade da
turfeira em diferentes pontos e a elaboração dos perfis.

!Vegetação, descrevendo as diferentes “comunidades” encontradas.
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!Parâmetros físico-químicos, incluindo a temperatura, pH, condutividade, TDS e altura da água.

3 - Caracterização da ecologia dos tipos de turfeiras encontradas.

4 - Avaliação da coerência do parâmetro “comunidades” para caracterizar as turfeiras é um aspecto que se
pretende analisar. Caso esta coerência exista, será feita uma caracterização das comunidades encontradas.
Poder-se-á encontrar comunidades (ou espécies, nomeadamente do género Sphagnum spp.) típicas para tipos
de turfeiras.

5 - Pretende-se avaliar a importância dos parâmetros físico-químicos na caracterização deste tipo de comunidade.
Os parâmetros químicos estudados foram, não só os escolhidos mas também os que nos foi possível utilizar,
devido a limitações temporais e de equipamentos.

6 - Efectuar um estudo mais detalhado da ecologia das espécies de Sphagnum spp. encontradas.

7 - Avaliar os problemas de conservação que se verificarem existir nas turfeiras estudadas.

Para cumprir estes objectivos, dividiu-se o trabalho em quatro partes:

Parte I

!No capítulo I, faz-se a descrição da ilha, considerando-se além do seu enquadramento geográfico, os seus
aspectos climáticos, geológicos, morfológicos e pedológicos.

!No capítulo II, caracteriza-se a vegetação natural da ilha Terceira.

!No capítulo III, incide-se em aspectos diversos acerca das turfeiras: sua noção, tipos existentes e sua
caracterização, distribuição pelo mundo, sua estrutura e ecologia (do Sphagnum spp.), tipos de vegetação e
mecanismos de evolução de uma turfeira. Um aspecto final deste capítulo refere-se à importância deste tipo
de comunidades.

Parte II

! No capítulo I, apresentam-se os materiais e métodos utilizados no cumprimento dos objectivos propostos.

!No capítulo II, temos os resultados e sua análise distribuídos do seguinte modo:

- Características consideradas na análise.

- Homogeneidade das turfeiras.

- Análise da vegetação.

- Análise dos parâmetros químicos.

- Caracterização dos diferentes tipos de turfeiras encontrados.

- Ecologia das principais comunidades encontradas.

! O capítulo III incide nas perturbações ambientais observadas e nas potenciais.

Parte III

!Apresentam-se as conclusões do trabalho.

Parte IV

!Apresentam-se o glossário, as referências e os anexos.
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PARTE I
O MEIO INSULAR E AS
TURFEIRAS



CAPÍTULO I - CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS FACTORES
ECOLÓGICOS DA ILHA TERCEIRA

1.1. INTRODUÇÃO

A uma distância de aproximadamente 1900 km da costa ocidental do continente Europeu, entre 360 55’ e 390

43’ de latitude N e 250 00’ e 310 17’ de longitude W, encontra-se o arquipélago dos Açores, extremo Norte da
Macaronésia. É constituído por 3 grupos de ilhas, o ocidental: Flores e Corvo; o central: Terceira, S. Jorge, Pico,
Faial e Graciosa; e o oriental: Sta. Maria e S. Miguel; que se estendem segundo uma linha de orientação NW - SE
com cerca de 600 km entre as ilhas de Sta. Maria e o Corvo (BETTENCOURT, 1996).

A ilha Terceira, terceira ilha a ser descoberta, foi inicialmente chamada de “Jesus Cristo”. Possui uma
forma aproximadamente oval, acompanhada pelas curvas de nível, com a maior elevação a Ocidente (Serra de
Sta. Bárbara) de 1023 m. Com uma
área de cerca de 402 km2, é formada
por 4 complexos vulcânicos, em que a
parte mais velha tem cerca  de 2
milhões de anos (ZBYSZEWSKI et
al., 1971). A sua altitude média de
280 m, associada ao seu clima ventoso
e húmido acima dos 200 m, determinou
uma colonização em torno da periferia
da ilha em forma de anel. Principalmente
devido às dificulda- des de acesso, a zona
central da ilha manteve-se, até este
século fracamente explorada. Actual-
mente, 60% da sua área está coberta de
pastagens ou por culturas forrageiras,
restando, no entanto, áreas importantes onde a vegetação original foi fracamente alterada pelo homem (DIAS,
1989), como se pode ver na Foto 1.

1.2. CLIMA

Existe um conjunto de factores ambientais particulares dos quais se destacam os climáticos, que permitem
justificar a grande extensão de zonas húmidas (nomeadamente turfeiras), presentes nos Açores e, no caso
particular da ilha Terceira. Daí o interesse em descrever os principais parâmetros climáticos da ilha. Dos vários
trabalhos apresentados sobre o clima dos Açores, realça-se a obra do Ten. Cor. JOSÉ AGOSTINHO (1938,
1940, 1942, 1947). Um estudo mais recente é o de BETTENCOURT (1979) que apresenta uma visão geral do
arquipélago. Estes estudos assentam numa faixa restrita de altitude, estando assim por conhecer o clima de
grande parte da ilha (Gráfico 5), do que derivam importantes consequências na caracterização e estudo da
ecologia das turfeiras.

Foto 1 - Vista aérea da Serra de Sta. Bárbara (ilha Terceira). Esta faz parte do
SIC “Serra de Sta. Bárbara - Pico Alto” criado  pela Resolução nº 30/98 com o
Código PTTER0017.
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O macroclima regional parece ser determinado pela
movimentação do chamado anticiclone dos Açores,
uma das principais células subtropicais de altas
pressões do hemisfério Norte, responsável pela
distribuição dos ventos alísios, quentes e húmidos,
dominantes nos Açores (DIAS, 1996). As ilhas
encontram-se bastante para Norte da região dos ventos
alísios, mesmo na época da sua maior expansão
setentrional, e estão portanto sujeitas ao regime de
perturbações atmosféricas que reinam no Atlântico
norte, embora a maioria dessas perturbações se faça
sentir no arquipélago apenas de um modo atenuado
(AGOSTINHO, 1938).

O clima da Terceira é, tal como nas restantes ilhas
do arquipélago, caracterizado por uma fraca amplitude
térmica e por uma precipitação e humidade do ar
elevadas, reflectindo uma forte influência oceânica. A
classificação de BETTENCOURT (1979) do clima da
Terceira, nas zonas baixas, fornece as seguintes
informações:

•Temperatura do ar: temperado oceânico (tempera-
tura média do ar no ano entre 10 e 200 C e amplitude
média da variação inferior a 10%).

•Humidade do ar: húmido (humidade relativa média
do ar no ano, às 9 horas, entre 75 e 90%).

•Precipitação: chuvoso (precipitação média no ano
compreendida entre 1000 e 2000 mm).

Na Primavera e no Verão, o clima apresenta em
geral condições de menor instabilidade, em
consequência da expansão do anticiclone dos Açores
que se aproxima do arquipélago. No Outono, Inverno
e, por vezes, no início da Primavera, com a descida
em altitude da frente polar e o afastamento para sul do
anticiclone, ocorrem com frequência condições de
grande instabilidade (AGOSTINHO, 1938). A carac-
terização do clima da ilha irá ter em conta os seguintes
parâmetros: precipitação, humidade e nebulosidade,
temperatura e vento.

1.2.1. Precipitação

À semelhança das restantes ilhas dos Açores, a
distribuição das chuvas ao longo do ano na Terceira
não é homogénea. O máximo de precipitação verifica-
-se nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro e o
mínimo entre Junho e Agosto (Gráfico 1). Contudo, a
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Gráfico 1 - Valores de precipitação mensal para várias localidades da ilha Terceira. Dados de BETTENCOURT, 1979 (os valores
nulos em Junho para estas altitudes, deve-se à ausência destes).
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Gráfico 2 - Valores de pluviosidade e precipitação horizontal mensal para várias localidades, em altitude, da ilha Terceira.
Adaptado de DIAS 1996, relativo a dados colhidos entre Setembro de 1994 e Setembro de 1995.
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precipitação nestes três meses representa ainda cerca
de 15% da precipitação total do ano (AGOSTINHO,
1942b). Segundo BETTENCOURT (1979), cerca de
65 a 70% da precipitação do ano ocorre entre Outubro
e Março, o que se explica pela passagem, nos Açores,
de grandes perturbações da superfície frontal polar que
provocam fortes movimentos verticais de ar. Como a
ilha é montanhosa, a precipitação cresce rapidamente
do litoral para o interior, atingindo por vezes no interior
mais do dobro do valor verificado junto à costa
(AGOSTINHO, 1942 a).

A orografia da ilha Terceira, quando conjugada
com a movimentação de massas de ar de origem
subtropical que a atravessam, leva a perceber que a
disposição do seu relevo, numa orientação dominante
W-E, poderá criar, no interior da ilha e, muito
particularmente nas vertentes N, um intenso acréscimo
do valor da precipitação (DIAS, 1996). Os valores de
precipitação durante o ano aumentam, em regra, de E
para W, quando os locais não diferem grandemente
em altitude (BETTENCOURT, 1979).

Como já se referiu anteriormente, o aumento da
precipitação com a altitude é mais acentuado do lado
norte da ilha, do que do lado sul; nas zonas de maior
declive e nas zonas arborizadas (AGOSTINHO,
1942b). AGOSTINHO (1940) refere que até aos 600
m a pluviosidade aumenta a uma taxa de 25% por cada
100 m, sendo mais elevada a partir dessa cota.

A distribuição da pluviosidade nos Açores, em
particular em altitude, em grande parte, só pode ser
conhecida, ainda hoje, por extrapolações. Os valores
mais baixos (900-1000 mm) encontram-se numa
pequena faixa na metade sul da ilha, onde condicionam
o tipo de vegetação aí existente; por outro lado, dados

de postos provisórios informam que as principais
manchas de vegetação espontânea existentes no interior
da ilha, apresentarão valores de precipitação superiores
a 2000 mm podendo atingir os 3500 mm (DIAS, 1996).
A Serra de Sta. Bárbara pode estar sujeita a valores
superiores (Gráfico 2).

1.2.2. Humidade e nebulosidade

O elemento climático utilizado para descrever o
estado higrométrico do ar é a humidade relativa do ar,
quociente da massa de vapor de água existente em
determinado volume de ar no local à hora que se
considera, pela massa de vapor de água que nela
existiria se o ar estivesse saturado à mesma temperatura
(BETTENCOURT, 1979). Os valores médios no ano
para Angra do Heroísmo e Lajes encontram-se no
Gráfico 3. De acordo com AGOSTINHO (1947), a
humidade relativa aumenta em cerca de 2% por cada
100 m de altitude. É frequente atingir-se a saturação
nas zonas altas da ilha. Se tivermos em conta que a
humidade relativa média junto ao litoral é de cerca de
80% em todo o arquipélago, teríamos uma humidade
relativa média de 100% a 1000 m de altitude, o que
não parece andar longe da verdade. A presença de um
clima muito húmido, ocupando o Centro e Centro-W
da maioria das ilhas, com frequentes bacias
endorreicas, cria, segundo DIAS (1996), condições
frequentes de encharcamento.

No que diz respeito à nebulosidade, esta é muito
frequente acima dos 800 m (BETTENCOURT, 1996),
condição que, associada ao elevado índice de
pluviosidade, provoca um débito elevado de água para
o solo. Num estudo das condições ambientais de DIAS
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Gráfico 3 - Valores de humidade relativa do ar (às 15:00 h) para duas localidades a baixa altitude da ilha Terceira. Dados de
BETTENCOURT, 1979.
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(1996) para a Serra de Sta. Bárbara, refere-se que, ao
valor de precipitação obtido (cujo valor anual máximo
atinge os 5116 l/m2 sendo a média de 3600 l/m2) se
deve adicionar o resultante da intercepção dos
nevoeiros, sempre muito intensos e acompanhados de
ventos fortes. O mesmo autor refere ter verificado que
o volume de água recebido pelo coberto pode atingir
13000 l/ano. Deste modo, pode-se perceber a
importância ecológica que a nebulosidade tem para as
comunidades húmidas, condicionando toda a sua
actividade biológica. O número de dias com céu muito
nublado ou encoberto é maior nos meses de Outubro a
Junho, com máximo em Janeiro; os menores valores
no mês ocorrem entre Julho e Setembro, com mínimo
em Agosto; o número de dias com céu pouco nublado
ou limpo é maior nos meses de Junho a Setembro, com
um máximo em Julho ou Agosto (BETTENCOURT,
1979).

1.2.3. Temperatura

A distribuição espacial da temperatura do ar numa
região é principalmente condicionada pelos factores
fisiográficos, salientando o relevo (altitude e
exposição), natureza do solo e seu revestimento e a
proximidade do mar (BETTENCOURT, 1979). O
padrão diário da temperatura do ar descreve uma curva
sinusoidal, com um mínimo que ocorre normalmente
às primeiras horas da manhã, próximo do nascer do
sol, e um máximo que acontece depois do meio-dia
(ARANDA E SILVA, 1990). Os valores mais altos de
temperatura do ar observam-se quando o anticiclone
subtropical dos Açores é intenso, muito desenvolvido,
orientado na direcção SW-NE e está centrado a SW
do arquipélago (BETTENCOURT, 1979). O mesmo
autor realça o facto de que é nulo o número de dias do

ano com temperaturas inferiores a 00 C. A temperatura
média anual do ar, ao nível do mar é de 17,50 C
(AGOSTINHO, 1938).

Apesar de não se dispor de dados que permitam
caracterizar a temperatura em altitude admite-se que a
variação média anual é de 0,60C, por cada 100 m
(AGOSTINHO, 1938). No entanto, DIAS (1996) refere
que a temperatura não parece atingir amplitudes, nem
valores mínimos que constituam factor limitante para
o desenvolvimento das espécies vegetais, embora
possam ocorrer geadas acima dos 600 m. É ainda de
notar que a partir dos 350 m de altitude, não há um
único mês em que a temperatura média atinja 200 C
(AGOSTINHO, 1942a). PINHEIRO (1990) acrescenta
que no trimestre de Inverno (Janeiro-Março) a
temperatura média situa-se por volta dos 140 C, no
Verão (Julho-Agosto), a temperatura média ronda os
210 C; a variação média diurna da temperatura é de
cerca de 50 C, sendo um pouco menor no Inverno do
que no Verão (Gráfico 4).

1.2.4. Vento

A grande inconstância do vento não vai ao ponto
de tornar impossível estabelecer certas regras acerca
do seu regime, mesmo em regiões como os Açores.
De uma maneira geral, pode afirmar-se que nos grupos
Ocidental e Central, os ventos predominam do
quadrante de W e no grupo Oriental de NE, o que se
explica pelo facto daqueles grupos se encontrarem, em
regra, no bordo ocidental do anticiclone dos Açores e
o grupo Ocidental no bordo leste deste mesmo
anticiclone (BETTENCOURT, 1979). De acordo com
o estudo de AGOSTINHO (1940), os ventos
distribuem-se ao longo do ano com predomínio NE,
SE e W durante a Primavera e Verão e dos rumos N,
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Gráfico 4 - Valores médios de temperatura do ar em duas localidades da ilha Terceira. Dados de BETTENCOURT, 1979.
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NW e SE no  Outono e Inverno. BETTENCOURT (1979)
refere as diferenças de distribuição de ventos que
ocorrem nas costas norte e sul da ilha Terceira. Assim,
afirma este autor que, na costa sul (zona de Angra do
Heroísmo) predominam os ventos de W, excepto no
período Junho-Setembro e Fevereiro em que
predominam os de SW, a maior frequência de calmas
ocorre em Julho e a menor, em Março; na costa norte os
ventos predominam de NW, excepto no período
Dezembro-Março em que predominam os de S ou SW,
e a maior frequência de calmas ocorre em Julho e a
menor, em Março.

1.3. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA

Os Açores dispõem-se sobre um conjunto de
falhas transformantes, paralelas entre si,
perpendiculares ao rift médio Atlântico e tendentes para
a falha Glória (falha Açores-Gibraltar), que constitui
os limites das placas Euro-asiática e Africana,
encontrando-se, este conjunto, ao longo do rift médio
Atlântico, com a placa Americana (ZBYSZEWSKI et
al., 1971). As ilhas do grupo central dispõem-se no
sistema triangular de falhas activas ao encontro de 3
placas. Este esquema tectónico justifica também a
disposição global das ilhas no sentido E - W e a
tendência global da formação das mesmas se ter
realizado de E-W (FERNANDES, 1985).

A Terceira tem sido uma das ilhas mais estudadas
do arquipélago, quer do ponto de vista geotectónico,
quer do ponto de vista geológico e petrológico. A sua
grande diversidade poderá ser a justificação do seu
interesse. FERNANDES (1985) afirma que a Terceira é
ilha a mais complexa dos Açores, mostrando uma maior

variedade de rochas, com lavas que vão desde os
basaltos aos andesitos. Segundo o mesmo autor, a sua
estrutura é dominada por duas tendências direccionais:
a do rift da Terceira, de direcção NNW-SSE, considerada
mais primitiva, é expressa pelo alinhamento da cratera
de S. Sebastião e das Caldeiras dos Cinco Picos,
Guilherme Moniz e Pico Alto; a segunda tendência,
provavelmente, mais recente, oblíqua à direcção geral
do rift, está expressa pelo alinhamento do dorso
submarino da Serreta com a Caldeira de Sta. Bárbara e
prolonga-se pelo alinhamento dos aparelhos do centro
W da ilha (FERNANDES, 1985).

A formação da ilha assenta em 4 complexos
vulcânicos, com uma deslocação da idade de formação
de Este para Oeste, como a maioria das ilhas açorianas
(ZBYSZEWSKI  et al., 1971). Sob o ponto de vista
estrutural os referidos aparelhos podem ser agrupados
em quatro complexos principais (ZBYSZEWSKI et
al., 1971):

•Serra de Sta. Bárbara.

•Maciço da Serra do Morião.

•Maciço do Pico Alto.

•Complexo desmantelado da Serra do Cume e da Serra
da Ribeirinha, serras separadas pela caldeira dos
Cinco Picos.

De acordo com FERNANDES (1985), o maior e
mais primitivo aparelho da ilha situa-se a Este e o
principal edifício é a Caldeira, agora parcialmente
desmantelada, da qual as Serras da Ribeirinha e do
Cume constituem os restos dos seus limites, em parte
recoberta por erupções mais recentes. Este aparelho
teria a sua origem no período Plistocénico.
Posteriormente, a Oeste deste, 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 emitiram lavas traquíticas, as quais
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.

Gráfico 5 - Distribuição altitudinal da ilha Terceira. Adaptado
de MENDES, 1989.
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O aparelho de Sta. Bárbara, que se terá iniciado
no Plistocénio superior, há cerca de 1 Milhão de anos
originou, numa primeira fase, uma quase contínua
emissão de lavas e clastos basálticos alternados,
formando-se um cone simétrico com 3200 m de altitude
(FERNANDES, 1985). Uma segunda fase explosiva,
de pedra-pomes, terá levado à formação de uma
caldeira. O maciço de Sta. Bárbara é um edifício
vulcânico ainda activo, com uma altitude máxima de
1023 m, a maior da ilha, culminando numa caldeira.
Considera-se o mais jovem dos maciços que constituem
a ilha.

Em termos geológicos, nos Açores predominam
os piroclásticos de composição traquítica (pedra-pome),
seguindo-se os de composição basáltica (bagacina)
(MADRUGA, 1986). Estes materiais (principalmente a
pedra-pomes), sofrem uma rápida meteorização
fornecendo os solos mais ricos e profundos da ilha.
Salvo raras excepções localizadas, a sua distribuição é
coincidente com as actividades agro-pastoris (DIAS,
1989). De acordo com o mesmo autor, os mantos lávicos,
os basálticos e os traquíticos suportam uma ocupação
silvícola, quando suficientemente evoluídos para tal,
ou vinícola quando em zonas costeiras, estando os
materiais menos evoluídos com vegetação espontânea.

As rochas da ilha Terceira podem ser divididas
em 3 grupos (LLOYD, 1981 in citu. PINHEIRO,
1990):

•Lavas do quaternário.

•Materiais de projecção do Pleistoceno Recente.

•Depósitos termais e sedimentos do Pleistoceno
Recente.

Dos materiais vulcânicos interessa-nos, neste
estudo de ecologia, 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 existentes são ainda muito vagos
(DIAS, 1996).

Topograficamente, a ilha Terceira possui uma
plataforma central, constituída pelo conjunto dos
referidos complexos da Serra de Sta. Bárbara e do Pico
Alto, acima dos 500 m, que possui características
particulares para o desenvolvimento dos ecossistemas
aqui em estudo e, por isso, merecedora de particular
atenção neste trabalho. No total, a ilha possui uma parte
da sua superfície a uma altitude inferior a 300 m (55,6%),

e quase outro tanto (43%) entre os 300 e os 800 m.
Apenas uma pequena percentagem da ilha (2%) eleva-
se acima dos 800 m (Gráfico 5).

1.4. SOLOS

MADRUGA (1986), refere que a maioria dos solos
dos Açores são do tipo Andossolos, formados a partir
de materiais vulcânicos piroclásticos. Numa breve
caracterização dos principais tipos de solos da Terceira,
encontraram-se:

1.4.1. Solos incipientes

Os Litossolos e Solos Litólicos ocorrem em todos
os níveis de altitude, desde os 150 m (Ponta do
Raminho) até cerca de 1000 m de altitude (domos
traquíticos da Serra de Sta. Bárbara), sendo portanto
pouco ou nada influenciados pelas variações climáticas,
o que se deve ao seu fraquíssimo grau de evolução e
reduzida idade (MENDES, 1989). Esta associação é
constituída por solos pouco ou nada evoluídos, sem
horizontes claramente diferenciados, derivados de
rocha consolidada. Com espessura, que não excede,
nos Litossolos 10 cm e 50 cm nos Solos Litólicos. Estes
solos possuem um pH, do ácido ao pouco ácido,
situando-se estes últimos valores em zonas de baixa
altitude com baixa pluviosidade e portanto, com baixa
lavagem do perfil do solo (MENDES, 1989).

1.4.2. Andossolos

PINHEIRO (1990) estudou os diferentes tipos
destes solos da ilha Terceira, separando-os em 3 grupos
principais: Andossolos Típicos, Andossolos
Ferruginosos e Solos Pardos.

A definição de Andossolos proposta pela FAO/
UNESCO citada em MADRUGA (1986), refere que
os Andossolos são solos formados a partir de materiais
vulcânicos piroclásticos com dominância para os
constituintes vitrosos. Apresentam um complexo de
troca, caracterizada por uma dominância de substâncias
amorfas alumínio-siliciosas e possuem uma densidade
aparente inferior a 0.85 g/cm3. Tendo por base o
trabalho de PINHEIRO (1990), seguem-se as principais
características dos diferentes tipos de andossolos:

•Solos Pardos, com uma distribuição em zonas baixas,
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até aos 100 - 150 m de altitude. Encontram-se repre-
sentados de uma forma mais extensiva na platafor-
ma Este desta ilha, que é a mais antiga. Este tipo de
solo, embora se forme em ambientes de humidade
permanente, as condições climáticas não são sufici-
entemente severas para que se desenvolvam hori-
zontes orgânicos associados a uma vegetação
acidificante, como no caso dos Andossolos
Ferruginosos. 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.

•Andossolos típicos (saturados e insaturados), com
distribuição desde o nível do mar até aos 500-600
m de altitude. São solos profundos, bem drenados,
geralmente estratificados como resultado de
acumulações periódicas. Os horizontes superficiais
são escuros por influência da matéria orgânica e o
seu coberto vegetal é à base de gramíneas e
leguminosas. A sua textura é predominantemente
franca, podendo aparecer, a maior altitude, um
horizonte sub-superficial mais evoluído, de
consistência friável. A estrutura é grumosa ou
granulosa em superfície. A abundância de grãos
minerais simples e de fragmentos vítricos pouco
alterados, indica que o processo evolutivo nestes
solos é, em geral, pouco avançado.

•Andossolos Ferruginosos, com uma distribuição
acima dos 500 m de altitude. A sua génese está
relacionada com elevada pluviosidade e baixa
evapotranspiração, associadas a condições de

drenagem deficientes, com uma significativa
mudança do tipo de vegetação, dando lugar a que
ao processo de andossolização se sobreponham
fenómenos de podzolização e hidromorfia. Como
materiais de origem, predominam os piroclastos de
natureza ácida (pedra-pomes e cinzas) em distintos
estádios de alteração, mas que em geral conservam,
pelo menos em parte, a morfologia original,
permitindo um fácil reconhecimento do tipo de
material originário. O horizonte orgânico superficial
(O) apresenta uma estrutura solta, esponjosa,
formada por micro-agregados com restos orgânicos
menos decompostos e fragmentos de vidro
vulcânico. O horizonte orgânico soterrado (OC) tem
5-20 cm (MENDES, 1989), semelhante ao anterior,
mas a matéria orgânica é mais decomposta,
ocasionalmente com acumulações que parecem
corresponder a matéria orgânica monomórfica. O
horizonte AC é dominado por fragmentos vítricos,
abundante componente orgânico e algum material
fino. O horizonte Bsm é definido por uma intensa
acumulação de sesquióxidos de Fe, que preenche
os vazios e impregna profundamente os grãos
minerais, constituindo uma massa densa e contínua,
impermeável e impenetrável pelas raízes-plácico
(Foto 2). Este horizonte tem uma cor negra ou negra
avermelhada com fractura brilhante, dando lugar,
inclusivamente, a aquíferos suspensos. Os solos
apresentam um pH baixo, reflectindo o efeito quer
de um intenso fenómeno de lexiviação do perfil, quer
uma matéria orgânica ácida. O pH tende, no entanto,
a aumentar em profundidade indicando que a
lavagem do perfil é menos frequente em camadas
inferiores (MENDES, 1989).

A maior parcela da comunidade que se pretende
estudar, encontra-se em solos orgânicos em altitude.
Daí o interesse em referir  um pouco a origem deste
tipo de solos. A génese dos Andossolos Ferruginosos
está na dependência directa do clima. No nível
climático superior, hiper-húmido, com pluviometrias
médias anuais superiores a 2500 mm, é favorecida a
formação e a acumulação de um húmus ácido que dá
lugar a um horizonte orgânico muito escuro e espesso,
assim como à insaturação do perfil (PINHEIRO, in
press). Este ambiente de elevada humidade é favorável
à rápida instalação e desenvolvimento de uma
vegetação do tipo juniperus-sphagnum. O excesso de
água na camada orgânica superficial limita as trocas
gasosas com a atmosfera, de que resulta um défice mais
ou menos prolongado de oxigénio que diminui a
actividade biológica do solo, responsável pela evolução
das distintas fracções orgânicas, originando um
processo crescente de acumulação de matéria orgânica

Foto 2 - Perfil parcial  de uma turfeira (Pico da Bagacina, ilha
Terceira) onde se pode observar um horizonte orgânico (turfa)
bastante desenvolvido à superfície, seguido da camada plácico e
finalmente uma camada inferior de bagacina.
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(PINHEIRO, 1990). Nestas altitudes, é comum a
segregação de ferro que se acumula em delgadas
camadas do perfil formando, por vezes, horizontes do
tipo placic (PINHEIRO et al., in press) (Foto 2).
Tipicamente, o perfil do solo tem uma camada orgânica
de 5 a 15 cm de espessura e pode desenvolver perfis
monogenéticos (desenvolvidos a partir dum único
material - caso das turfeiras) ou poligenéticos e
estratificados reflectindo fases eruptivas intermitentes.

Tendo em conta que a característica mais
significativa e diferenciadora deste tipo de solos é a
acumulação de Fe, o estudo da sua génese terá de
centrar-se na natureza dos processos de migração e
acumulação do Fe, isto é, interessa saber em que
forma(s) se movimenta e o que motiva a sua
precipitação (PINHEIRO, 1990). Também é relevante
o estudo da dinâmica do alumínio e silício (PINHEIRO,
1990). A migração e re-distribuição destes elementos
nos perfis tem sido explicada com base, quer em
processos bioquímicos de complexação, quer ainda
através de mecanismos de natureza, essencialmente,
físico-químicos (FARMER et al., in citu. PINHEIRO,
1990). PINHEIRO (1990) acrescenta que no caso do
ferro, a sua re-distribuição poderá também ser resultado
de processos de oxi-redução associados ao
desenvolvimento de condições de hidromorfia.

1.5. RESUMO DOS FACTORES ECOLÓGICOS
QUE CONDICIONAM O APARECIMENTO DE
TURFEIRAS NA ILHA TERCEIRA

As turfeiras, embora de grande diversidade
tipológica, possuem um conjunto de propriedades
ecológicas base, que conduzem à sua formação. No
caso particular da Terceira, reconhece-se uma série de
factores específicos que proporcionam o seu
aparecimento e que se resumem de seguida. Uma das
características verificadas na ilha (essencialmente em
altitude), é a contínua entrada de água nos
ecossistemas. Esta pode vir directamente das chuvas
ou ser interceptada a partir da água dos nevoeiros,
com pH ligeiramente ácido e muito pobre em nutrientes,
denominando-se então ombrotrófica; ou ter como
origem águas minerotróficas, de pH variável, mas
geralmente com nutrientes em solução. O pH do solo
tende a baixar com o aumento da altitude (DIAS, 1989).

 Os dois planaltos que constituem a Terceira
(referidos anteriormente) distribuem-se segundo uma
orientação E-W, correspondendo à linha de intercepção
dos ventos alísios, o que pode justificar os elevados

valores de precipitação horizontal (pelo efeito de
Föehn). A esta situação acrescenta-se uma elevada
pluviosidade e humidade do ar. Atendendo a que as
temperaturas médias do ar são relativamente baixas,
obter-se-ão valores baixos de evapotranspiração
levando a uma acentuada humidade do solo.

Um outro factor que se verifica é o de permanên-
cia de água no solo ou acima deste, quer por razões
topográficas, bacias endorreicas (a Terceira é rica em
bacias endorreicas, principalmente no seu planalto cen-
tral como se pode observar no Quadro 1) ou, mais fre-
quentemente, pela impermeabilização dos solos, situa-
ção que  poderá dever-se ao facto de que grande parte
da ilha é recoberta por materiais pomíticos. Este tipo de
materiais, em altitude, tendem a formar andossolos
plácicos. A partir dos 350 m tende a formar-se o plácico,
mas este é descontínuo, tornando-se contínuo a partir
dos 450 m (MADRUGA, comunicação pessoal). O
plácico (horizonte ferro-magnesiano) é responsável pela
impermeabilização dos solos. Um efeito semelhante é
observado em zonas, cujo coberto consiste em materi-
ais traquíticos compactos (Pico Alto). O baixo nível de
nutrientes observado na água, acompanhado de um
pH ácido, cria condições favoráveis à formação de
turfeiras de Sphagnum spp. (em condições de
minerotrofia, formar-se-iam, eventualmente, turfeiras de
herbáceas). Desta forma, associando a frequente
impermeabilização dos solos pelo plácico,  à elevada
precipitação nas partes altas da ilha (condições de
encharcamento),  surgem vastas áreas de turfeiras de
Sphagnum spp.

 Bacias endorreicas Area 
(Km2) 

Terra Brava 0.11 

Biscoito Rachado (SE) 1.15 

Biscoito Rachado (W) 2.23 

Biscoito Rachado (NE) 0.45 

Pico Alto 0.87 

Criação da Rocha 0.72 

Guilherme Moniz 
- Pico Alto 

Outras áreas não 
estruturadas 

28.46 

Caldeira 2.46 
Santa Bárbara Outras áreas não 

estruturadas 
15.89 

Quadro 1 - Bacias endorreicas da ilha Terceira e respectivas
áreas.  Dados de MADRUGA et al. 1986.



CAPÍTULO II - VEGETAÇÃO NATURAL DA ILHA TERCEIRA

2.1. INTRODUÇÃO

Como acontece em todos os Açores, o coberto vegetal dominante da ilha Terceira é a pastagem, cobrindo
cerca de 50% da área da ilha. Uma parcela apreciável da Terceira é explorada para fins agrícolas (por exemplo em
fruteiras, cerca de 480 ha). Esta paisagem rural, dominada por pastagens, caracteriza os cobertos implantados
existentes na ilha. No entanto, neste
capítulo pretende-se abordar apenas as
formações vegetais naturais, bem
distintas destas e que recobriam totalmente
estas ilhas até à sua descoberta, à pouco
mais de 500 anos. Os Açores possuem
grandes extensões de área natural. Ainda
hoje, encontram-se na Terceira áreas
significativas com um elevado grau de
pureza como a Serra de Sta. Bárbara e o
complexo do Pico Alto, num total de
17.5 Km2 - albergando a quase totalidade
dos ecossistemas açorianos na sua
inter-relação original (DIAS, 1996). O
mesmo autor (1991) refere a ilha Terceira
(juntamente com a do Pico) como o maior
conjunto de áreas de vegetação natural, com fraca ou nula intervenção humana e com maior diversidade de
fitocenoses maduras e serais. A flora vascular da Terceira inclui, de acordo com HANSEN & SUNDING (1993),
1016 espécies. De acordo com SJÖGREN (in press) existem nos Açores cerca de 275 espécies de musgos e 175
hepáticas.

A ecologia e sintaxonomia dos agrupamentos vegetais dos Açores que se segue, foi recentemente descrita
por DIAS (1996).

2.2. FORMAÇÕES NATURAIS PARA A ILHA TERCEIRA

2.2.1. Vegetação Costeira

A região costeira constitui a faixa desde a zona das marés até onde, por diferentes meios, toma papel
preponderante, a permanente deposição de sais marinhos nas comunidades terrestres. Inclui as encostas
escarpadas, derrames lávicos e os areais. O espaço cartográfico ocupado por esta vegetação é muito estreito.
Estes biótopos, pela sua posição geográfica e fragilidade ecológica, têm sofrido uma extensa alteração das suas
comunidades originais em resultado da acção humana (DIAS, 1991). A grande ocupação destes solos prende-se
com a maior riqueza relativa destas formações, mas principalmente pelas condições climatéricas: únicos locais
com tendências mediterrâneas.

Foto 3 - Furnas do Enxofre, ilha Terceira. Este é um habitat,
extremamente raro e (ainda) belo, protegido pela Directiva dos Habitats,
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril,  Anexo B1 com o código 8320.
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Vegetação das Costas Rochosas
Esta comunidade estende-se por toda a costa açoriana,
com excepção de pequenos locais, por razões
geomorfológicas (areias e tufos - formações geológi-
cas, geralmente de origem em erupções submarinas,
caso dos ilhéus) ou antrópicas (depósitos de lixos/
entulhos, construções etc.). Na verdade, a forma mais
comum de costa açoriana é constituída por um manto
lávico, exposto por abrasão marinha ou criado por
avanço superficial de lavas recentes. Como caracte-
rísticas globais, podemos considerar estes povoamen-
tos sempre de baixa cobertura (até 50%, mas normal-
mente abaixo dos 30%), formados por Spergularia
azorica, Euphorbia azorica, Corema album ssp.
azorica, Juncus acutus, Festuca petraea, Asplenium
marinum e Crithmum maritimum (Foto 5). A
amplitude da diversidade florística destas
comunidades é grande, aparecendo desde formações
muito pobres e sempre de baixa densidade em zonas
de forte hidrodinamismo e de lavas compactas, a
formações ricas e de diversidade estrutural
considerável (arbustos, herbáceas altas e baixas e
microcaméfitos).

Prados Halofíticos
Estas comunidades são formações endémicas dos
Açores e actualmente muito raras, pelo facto de se
desenvolverem em locais favoráveis à agricultura tra-
dicional. Uma intensa ocupação agrícola legou-nos
apenas pequenas manchas destas formações em si-
tuações inacessíveis ou marginais, pelo que, a sua
distribuição, estrutura e composição florística na(s)
forma(s) mais desenvolvida(s), bem como a sua
extensão terra-adentro e formas de interacção com
outras comunidades serão sempre desconhecidas.
Sob esta classificação, aparecem as formações
costeiras rochosas, de herbáceas, densas, em
substratos pedológicos relativamente ricos, com
perturbações frequentes, que impedem o
desenvolvimento de comunidades arborescentes.

Matos Costeiros
Os matos costeiros aparecem como último coberto
costeiro e, por vezes, incluem a transição para as
formações de interior. Foram descritas 3 comunidades
distintas de matos costeiros: matos de vassoura (Foto
4), matos de faia e matos mistos.

Vegetação Dunar
As costas açorianas são de fraca apetência para o
desenvolvimento natural de praias de areia e ainda
menos para a formação de dunas. A maioria dos locais
com praias de areia está restrita a pequenas
reentrâncias da costa. As “largas” extensões de areais
como na baía da Praia da Vitória (na Terceira) são
poucas. A vegetação dunar inclui: (1) a praia,
compreendida pela faixa de areia imediatamente acima
da linha das marés até ao início da frente dunar. A
zona que sofre o efeito directo das marés não possui
povoamentos vegetais terrestres. A parte superior da
praia possui povoamentos muito esparsos de Salsola
kali; (2) duna, onde as recentes utilizações desta zona
(zonas balneares, construção de portos, etc.) fizeram
desaparecer a continuidade característica do sistema
dunar. Outras pressões, porventura mais antigas
(pastoreio e introdução de exóticas, em particular
Cynodon dactylon), destruíram grande parte destas
comunidades dunares. Em termos florísticos, é
essencialmente constituída por Arundo donax,
Salsola kali, Lotus creticus e Tamarix gallica.

Vegetação Húmida Costeira
Constituem sistemas muito restritos nos Açores,
sujeitos, de uma forma geral, a grandes pressões
antrópicas por se localizarem em sítios com grandes
vantagens para estruturas urbanas. A maioria destes

Foto 4 - Mato costeiro de vassoura. Serreta, ilha Terceira.

Foto 5 - Vegetação de costa rochosa. Porto Judeu, ilha
Terceira.
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biótopos aparecem associados a sistemas dunares,
como é o caso da baía da Praia da Vitória. Esta área é
dominada por Juncus spp. e outras espécies como o
Solidago sempervirens e Scirpus maritimus.

2.2.2. Prados Naturais

Prados naturais são comunidades que não são
implantadas nem mantidas artificialmente, não são
utilizadas para o pastoreio de gado doméstico (ou só
muito esporadicamente) e são dominados, na sua
composição florística e estrutural, por espécies
espontâneas dos Açores, ou mesmo endémicas (Foto
6). É urgente o reconhecimento destas formações e
estudo da sua ecologia, pois numerosas espécies
herbáceas raras, endémicas dos Açores, poderão ter
nelas o seu habitat. A situação actual coloca em risco
estas comunidades, pelas fortes pressões de pastoreio
marginal, herbivorismo (coelho) e ocupação por
pastagens.

Os três prados abaixo descritos apresentam-se
associados a habitat específicos, cada um deles
associado a um factor de forte distúrbio: (1) os Prados
de Holcos associados a depósitos de vertentes activas
e em bases de taludes de montanha onde regularmente
se verificam desabamentos; (2) os Prados de Festuca,
em encostas de fraco/médio declive, com processos de
erosão activos e escorrência de água sazonal; (3) os
Prados de Descampsia nos topos das montanhas, acima
dos limites ecológicos das árvores, em condições de
pluviosidade orográfica muito elevada (acima dos 5000
mm), temperaturas muito baixas no Inverno com queda
de granizo e ventos intensos. A diversidade florística
destas comunidades encontra-se directamente
relacionada com a intensidade e regularidade das
condições de stress. O Prado de Holcos possui uma
elevada diversidade (com poucas perturbações e em
locais de solos profundos e ricos), o Prado de Festuca
sujeito a erosão e deposição, é mais pobre em termos
florísticos, o Prado de Descampsia em condições de
elevado e constante stress é francamente pobre e
homogéneo.

Prado de Holcos
Formação endémica para os Açores, sendo a espécie
dominante o Holcus rigidus (Foto 7). São formações
raras, cuja forma mais típica foi encontrada na base de
vertentes de caldeiras como na rocha do Chambre e
na Serra de Sta. Bárbara. A comunidade não tem uma

estrutura homogénea, pois contém mosaicos ricos em
matéria orgânica, com tendências para encharcamento
a que se encontram associados espécies como a
Mentha aquatica, Tolpis azorica, Sphagnum palus-
tre, Eleocharis multicaulis ou o Juncus effusus e mo-
saicos pedregosos de certa drenagem, a que se en-
contram associadas espécies como Agrostis
gracililaxa, Pteridium aquilinum, Poa trivialis, Erica
azorica, Blechnum spicant ou Holcus lanatus.

Foto 6 -Aspecto geral de uma zona de prados. Serra de Sta.
Bárbara, ilha Terceira.

Foto 7 -  Aspecto mais pormenorizado de um prado de Holcus.
Serra de Sta Bárbara, ilha Terceira.



 Vegetação natural da ilha Terceira   16

Prado de Festuca

Os prados de Festuca são comuns em toda a Europa.
Nos Açores as duas únicas espécies representantes
deste género são endémicas e bem diferenciadas no
seu habitat (Festuca petraea, costeira; Festuca
jubata, de montanha), podem ser fisiográfica e
mesologicamente semelhantes: os prados halofíticos,
com erosão/deposição eólica do solo, onde a Festuca
petraea forma cushions regulares e fixadores do solo;
nos prados de montanha, com erosão/deposição
eólica e hídrica activa, a Festuca jubata forma
semelhantes cushions regulares, com óbvio papel
regulador do solo. Associadas à Festuca jubata
encontram-se espécies herbáceas baixas como a Poa
trivialis, Lysimachia azorica, Centaurium scilloides,
Potentilla ssp., Selaginella kraussiana ou Holcus
lanatus; nos espaços entre tufos (canais de
escorrência) implantam-se as espécies Juncus effusus,
Eleocharis spp., Sphagnum spp., Dryopteris azorica,
Tolpis azorica, Daboecia azorica e Cardamine
caldeirarum. O habitat deste prado são as encostas

pouco declivosas, húmidas ou com pouca escorrência
de água, de solos ou depósitos profundos.

Prados de Descampsia
Comunidade endémica dos Açores. O seu habitat
ocorre nas cumeadas das montanhas (e.g. quadrante
sul da Serra de Sta. Bárbara), acima do limite ecológico
das árvores, em locais desabrigados, recebendo vento
de todas as direcções. Esta comunidade ocorre em
locais com massas de ar húmido, tornando estes
pontos permanentemente alagados pela precipitação
orográfica. Nestas condições, torna-se fácil compre-
ender porque são poucas as espécies que conseguem
acompanhar o desenvolvimento da Deschampsia
foliosa, e as que o conseguem fazer é porque (1) usam
os tufos como abrigo, como Selaginella kraussiana
e a Potentilla spp. ou (2) suportam a destruição das
suas partes verdes no Inverno, como o Blechnum
spicant, Holcus rigidus ou Centaurium scilloides,
mas sempre com valores de cobertura muito baixos.

2.2.3. Matos

São formações vegetais, dominadas por caméfitos
ou nanofanerófitas, mono estratificadas ou então de
classificação pouco diferenciada; densos ou esparsos,
com possível presença de árvores emergentes, casuais
ou esparsas. Os matos podem ser rasteiros, quando
a(s) espécie(s) são verdadeiros caméfitos (como a
Calluna vulgaris, Daboecia azorica e o Thymus
caespititius); ou arborescentes, quando as espécies
dominantes são verdadeiros nanofanerófitos
(Hypericum foliosum) ou mesofanerófitos de tamanho
restrito (Juniperus brevifolia, Erica azorica, Laurus
azorica e Myrica faya).

Na classificação de matos terceirenses, foram
descritos os seguintes tipos: matos de rapa (Foto 9),
matos de faia, matos costeiros mistos, matos de
vassoura (Foto 8) e matos laurifólia. Revelaram-se de
interesse para o estudo das turfeiras, os matos
arborescentes encharcados e os matos de rapa
encharcados:

Matos Arborescentes Encharcados
Aparecem em encostas montanhosas abrigadas, mas
com grande entrada de água, seja de escorrência, seja
de intersecção de nevoeiros. Estes matos constituem
uma das derivações ecológicas das turfeiras de

Foto 8 - Mato de vassoura. Mistério do Fogo, ilha Terceira.

Foto 9 - Mato de rapa. Serra de Sta. Bárbara, ilha Terceira.
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encosta florestadas. O que os distingue parece ser o
menor declive das encostas que provoca uma menor
circulação das águas minerotróficas e, portanto, menor
disponibilidade de nutrientes, levando a uma redução
da altura e biovolume das vasculares; este menor
declive permite, no entanto, uma maior densidade de
vasculares, deixando o Sphagnum spp. de ter um papel
preponderante. Além de se desenvolverem em
encostas de mantos lávicos compactos ou de materiais
pomíticos evoluídos como o plácico, também aparecem
em encostas de domos traquíticos, de lava irregular.
Na sua estrutura, possui um manto irregular de
Sphagnum spp. sob um coberto de Laurus azorica,
Ilex perado ssp. azorica e Vaccinium cylindraceum.
Nos locais mais expostos, domina o Juniperus
brevifolia, Erica azorica e a Calluna vulgaris.
Aparece também a Luzula purpureo-splendens,
Leontodon rigens, Holcus rigidus, Selaginella
kraussiana e Thuidium tamariscinum.

Matos de Rapa Encharcados
Frequentes na Terceira. Esta comunidade constitui a
expressão madura dos matos de Calluna vulgaris nos
Açores, apresentando elevada diversidade florística.

2.2.4. Florestas Naturais

Florestas são formações densas, dominadas por
árvores multi-estratificadas e suficientemente extensas
para a presença de um ambiente de sub-bosque.

As florestas, no seu conjunto, estão longe de ser
homogéneas, mesmo ao nível sintaxonómico mais
elevado. Embora a exploração da natureza e dos seus
recursos tenha sido intensa e diversificada, existem
ainda mosaicos onde a presença humana não se fez, de
todo, sentir. No entanto, existem casos em que a
intervenção do homem alterou ligeira ou completamente
a essência da comunidade. Os factores de distúrbio
mais frequentes são a intervenção directa do homem,
com a introdução de animais e o avanço de exóticas,
essencialmente o Pittosporum undulatum.

Florestas Laurifólia
Caracterizam-se por serem florestas (Foto 10)
dominadas por espécies laurifólias (espécies arbóreas,
perenifólias, de folhas grandes). Associadas a
condições climatéricas amenas, de Invernos pouco
rigorosos e Verões sem stress hídrico. Estas condições

só podem ser encontradas na actualidade em poucas
regiões do globo, nas quais se incluem ilhas das regiões
temperadas. Característica desta flora é a família das
Lauráceas que nos Açores se reduz à presença da
espécie Laurus azorica. No entanto, associadas a esta
espécie, encontram-se outras que compartilham as
mesmas características corológicas e ecofisiográficas
como o Prunus lusitanica ssp. azorica e a Frangula
azorica. Pensa-se que as florestas laurifólias se

Foto 10 - Interior da floresta laurifólia. Ilha Terceira.

Foto 11 - Bosque de cedro. Serra de Sta. Bárbara, ilha Terceira.
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desenvolvem nas condições mais mésicas da ilha, isto
é, a média altitude e em meios abrigados, uma vez que
são muito sensíveis a ventos fortes. Esta comunidade
terá como limite inferior a costa (ou melhor, teria se
estes solos não estivessem ocupados, nomeadamente
com pastagens), desde que existam humidade do solo
e condições de abrigo. O limite superior ronda os 650
m, parecendo ser imposto pela exposição e
encharcamento.

- (1) Floresta Mésica Laurifólia
Localiza-se em locais pouco expostos aos ventos
húmidos e em solos menos impermeabilizados
(depósitos basálticos). Desenvolve-se em locais de
elevada pluviosidade, mas que correspondam a uma
fraca humidade atmosférica. Estrato dominado por
Laurus azorica e Frangula azorica, ocorrendo
também a Picconia azorica, a Myrica faya, a Bellis
azorica e a Platanthera micrantha. Rica em termos
de brioflora.

- (2) Floresta Húmida Laurifólia
Poucas diferenças com o tipo anterior. Distingue-se
essencialmente por estar relacionado com maior
humidade atmosférica. Assim, neste caso é maior a
exposição a ventos húmidos, pelo que à pluviosidade
se deve acrescentar a água obtida por intersecção de
nevoeiros. Disto é expressão um aumento de matéria
orgânica e uma diminuição de mineralização. É uma
comunidade floristicamente rica. O estrato arbóreo é
constituído por Laurus azorica, Frangula azorica,
Ilex perado ssp. azorica e Erica azorica. No estrato
herbáceo, aparecem espécies ombrotróficas como o
Trichomanes speciosum e o Elaphoglossum
semicylindricum (tolerantes ao encharcamento). A
diversidade da brioflora é bastante baixa (em relação
ao tipo anterior).

- (3) Floresta Hiper - húmida Laurifólia
Tal como o tipo anterior, desenvolve-se em zonas de
intensos nevoeiros e exposta a ventos húmidos. Mas,
para além disso, o substrato é impermeabilizado, pelo
que a água recolhida não se infiltra, tornando-o
permanentemente encharcado. A riqueza florística
diminui em relação ao caso anterior. Caracteriza-se pela
existência de espécies mais ombrotróficas como o
Laurus azorica, Ilex perado ssp. azorica e o
Vaccinium cylindraceum. A comunidade herbácea é
dominada por Dryopteris azorica e Culcita
macrocarpa. A diversidade de brioflora é baixa.

Florestas de Ilex
Constituem uma tipologia de floresta endémica dos
Açores. Desenvolvem-se por largas extensões em
zonas montanhosas de algum abrigo, preferência por
substrato de lavas ácidas (traquíticas). Associadas a
zonas de elevada pluviosidade, encontram-se prefe-
rencialmente em vales ou bases de encostas em mon-
tanhas com algum abrigo mas dependentes de ventos
húmidos. Estas florestas sofrem uma elevada pressão
antrópica que está a pôr em risco a sua existência:
realça-se o arroteamento para pastagens e o abate de
azevinhos para complemento alimentar do gado
caprino e ovino.
Floristicamente, possui um número de árvores
dominante restrito: Ilex perado ssp. azorica,
Vaccinium cylindraceum e Juniperus brevifolia. No
estrato mais baixo, encontra-se o género Luzula e
Lysimachia. Distribuição das espécies em hollows e
hummocks: nos hollows instalam-se a Selaginella
kraussiana, Sibthorbia europaea, Dryopteris aemula
e Culcita macrocarpa, nos hummocks instalam-se
árvores e arbustos como Ilex perado ssp. azorica e
Myrsine africana.

Zimbral
Constitui um elemento endémico dos Açores. A sua
distribuição está limitada a zonas altas de montanha.

1) Bosque de Cedro
Composição florística bastante pobre. Fundamental-
mente, formado por um estrato arbóreo de Juniperus
brevifolia (Foto 11), um sub-bosque de Myrsine
africana e um estrato herbáceo de Culcita
macrocarpa, Luzula purpureo-splendens, Dryopteris
aemula e Sphagnum spp. Esta comunidade
desenvolve-se em condições adversas de clima, com
invernos rigorosos de temperaturas baixas e ventos
fortes. Desenvolvem-se em solos impermeabilizados,
com microrelevo de hollows e hummocks.

2)Bosque de Cedro com Turfeira
Distingue-se da comunidade anterior por possuir uma
menor densidade do estrato arbóreo, embora a
cobertura do Juniperus brevifolia atinja valores de
50%.

Erical
Comunidade dominada por Erica azorica. A sua
distribuição é muito restrita, o que se poderá dever à
intensa procura de madeira da Erica azorica para le-
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nha e carvão. Desenvolve-se num substrato lávico
basáltico pouco evoluído com franca exposição a ven-
tos dominantes, correspondendo a um substrato po-
bre e de fraca capacidade de retenção hídrica.
Floristicamente, é extremamente pobre. A acompanhar
a espécie dominante estão o Laurus azorica e/ou
Myrsine africana e poucas outras espécies como o
Pteridium aquilinum ou Dryopteris azorica,
Lysimachia azorica, Selaginella kraussiana ou
Sibthorbia europaea.

2.2.5. Zonas Húmidas

Estas áreas possuem, nos Açores, uma grande
importância ecológica e dimensão. Estes habitat
correspondem a áreas cujos solos, pelo menos
periodicamente, são encharcadas ou emersos por uma
película de água pouco profunda, por tempo suficiente
para causar efeitos na composição das comunidades
locais.

Corpos de Águas livres

Incluem-se neste grupo as grandes lagoas que são na
sua maioria “lagoas de caldeira” e oligotróficas por
natureza, bem como as pequenas lagoas, charcos
permanentes e o complexo grupo de corpo de águas
correntes. As lagoas são geralmente profundas, com
estratificação das suas águas. As pequenas lagoas
são nos Açores em grande número (Foto 13). É
frequente estas sofrerem desequilíbrios de natureza
antrópica (assoreamentos, eutrofização e
desaparecimento por ruptura da camada
impermeabilizante), outras mostram sinais de
assoreamento ou desaparecimento por razões
naturais. As lagoas jovens possuem, no geral, um
baixo grau de cobertura e uma baixa diversidade
florística. As zonas mais profundas são dominadas
por povoamentos de Littorella uniflora e/ou Isoetes
azorica, enquanto nas zonas menos profundas de-
senvolvem-se prados de Littorella uniflora,
Eleocharis palustris e Callitriche stagnalis; na
margem domina o Juncus spp. e o Eleocharis spp. As
lagoas e charcos evoluídos possuem uma maior
diversidade florística associada muitas vezes, à
formação de turfa (ao contrário das jovens). A
Littorella uniflora perde aqui a sua importância
cedendo lugar ao Eleocharis palustris e Callitriche

stagnalis ou Isoetes azorica. A zona da margem mais
imersa possui uma comunidade dominada por Cyperus
alternifolius, Cyperus longus, Juncus articulatus e
Eleocharis multicaulis. Em certas lagoas, a zona sub
litoral está dominada por tapetes de Sphagnum spp.,
não possuindo os povoamentos descritos, mas é já
uma turfeira que se prolonga para a bacia hídrica da
lagoa. Este complexo grupo está hoje fortemente
alterado pela intervenção humana, quer na exploração
de água, quer na alteração dos leitos ou nas bacias,
quer ainda na sua poluição e alteração do coberto
vegetal. Aqui consideram-se também tipos distintos
de corpos de águas livres, os regatos permanentes
(meios lóticos de montanha associados a comunida-
des reguladoras do fluxo hídrico) e as ribeiras, sejam
permanentes ou temporárias  (Foto 12). Aqui poderia
ainda juntar-se as formações húmidas costeiras (já
referidas na vegetação de Zonas Costeiras).

Zonas Apauladas

A vegetação de zonas apauladas é a que existe em
locais permanente ou periodicamente inundados,

Foto 12 - Ribeira dos gatos. Ilha Terceira.

Foto 13 - Lagoinha, na encosta Oeste da Serra de Sta Bárbara.
Ilha Terceira.
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estando a tipologia destas comunidades dependente
desta água. Estas comunidades, na maioria dos casos,
dão origem à formação de turfa e são frequentes em
zonas altas de montanha, pouco perturbadas, onde
de modo inter-dependente, podem ocorrer vários tipos
de comunidades encharcadas. A formação destas co-
munidades encharcadas, está directamente relaciona-
da com os elevados índices de precipitação (referido
nos factores climáticos) e formação de um imperme, o
plácico ou rochas compactas à superfície.

Zonas Apauladas Minerotróficas

O status de nutrientes existente na água que alimenta
a turfeira é, de forma significativa, mais alto do que o
existente na água da chuva, isto deve-se essencial-
mente ao fornecimento externo de nutrientes, vindo
por transferências laterais de água ou emergências
em  profundidade. Poder-se-ão aqui incluir Charcos
Distróficos e Charcos Temporários (Foto 14 e 15). Os
primeiros ocorrem nas turfeiras e possuem águas
castanhas e ácidas. Os charcos distróficos são
floristicamente pobres. Os charcos temporários são
considerados acidentes extemporâneos, a sua
vegetação é dominada por Littorella uniflora,
Callitriche stagnalis e Isoetes azorica.
Foram também descritos:

1. Os Prados Altos Encharcados, dominados por
Juncus effusus, Rumex conglomeratus, Eleocharis
multicaulis e Dryopteris azorica ou Osmunda
regalis, em meios permanentemente encharcados.

2. Os Prados Encharcados de Encosta (Foto 16),
localizados em encostas suaves, sob um estrato
impermeabilizado (com Hydrocotyle vulgaris,
Lysimachia azorica, Galium palustre e Sphagnum
spp.).

3. Os Prados em nascentes com grande
heterogeneidade florística.

4. As Turfeiras situadas em bacias endorreicas com
domínio de Sphagnum spp.

5. As Florestas de Ilex com domínio de Ilex perado
spp. azorica.

Zonas Apauladas Ombrotróficas

Aqui o status de nutrientes disponível na água que
alimenta a turfeira depende, primariamente das águas

Foto 16 - Prados encharcados de encosta, dominados por
Sphagnum spp. e por herbáceas como Lysimachia azorica,
Juncus effusus e Eleocaris multicaulis.

Foto 14 - Charco distrófico, dominado por Sphagnum
auriculatum.

Foto 15 - Charco distrófico, dominado por Potamogeton spp.

das chuvas, o pH da água é baixo. Embora podendo
existir outras espécies, as que melhor se adaptam a
estas condições são as do género Sphagnum spp..
Deste grupo, fazem parte as turfeiras, cuja topografia
da zona envolvente as torna dependentes da água da
chuva.



CAPÍTULO III - TURFEIRAS

3.1. NOÇÃO DE TURFEIRA E MIRE

O conceito ou definição de zonas húmidas é, sem dúvida um dos mais complexos de estabelecer e de
encontrar consensos. Se por um lado, o tipo de vegetação existente neste habitat se encontra em processos
evolutivos dinâmicos que, numa ampla escala de tempo, alteram a fisionomia de complexos inteiros de zonas
húmidas, por outro lado, os limites ecológicos e hidrológicos associados, ou característicos de cada formação,
são muito difíceis de estabelecer (DIAS, 1996).

A classificação de qualquer comunidade de plantas ou ecossistema apresenta uma grande variedade de
dificuldades, mas a dos mires é mais complexa que a maioria. A palavra mire do sueco “myr” inclui todos os
habitat forma- dores de turfa
(MOORE, 1984). Enquanto o termo
mire se refere a um complexo de turfei-
ras, uma paisagem generalista uma
turfeira (peat bog) não se refere a um
complexo, mas sim a uma unidade, um
e c o s s i s t e m a . Turfeira é um
ecossistema em que o nível de água
está perto, acima, ou à superfície
(WELLS et al., 1985) e em que o
encharcamento é suf ic ien temente
prolongado para promover processos
indicadores de solos mal drenados,
desenvolvendo vegetação hidró-
fitica e onde se verifica vários tipos
de actividade biológica adaptados a ambientes “húmidos” (WEELS et al., 1987). Devido a um conjunto de
propriedades, promove a formação de turfa, um tipo de substrato pedológico que se desenvolve em condições
de encharcamento e anóxia (McQUEEN, 1990). Este mesmo autor refere que este tipo de substrato tem um teor de
matéria orgânica de, pelo menos, 20% e o seu conteúdo em cinzas é inferior a 50%, sendo na realidade fácil de
reconhecer pela sua cor castanha escura a preta, textura macia e de material orgânico não decomposto,
especialmente fragmentos de plantas.

Para se poder denominar turfeira a uma comunidade formadora de turfa é necessário que a acumulação
desta seja de, pelo menos, 40 cm (KEYS, 1992).

3.2. CLASSIFICAÇÃO DAS TURFEIRAS

As turfeiras podem ser classificadas de diferentes formas. A maioria das classificações recorre a parâmetros
tais como: associações de plantas dentro da turfeira, topografia desta e as características químicas da água
(McQUEEN, 1990). O primeiro problema é que cada turfeira tem características únicas, determinadas pela geografia,
topografia e hidrologia do local, sendo também de considerar as alterações provocadas pela acção directa ou
indirecta do homem.

De uma forma geral, as características mais importantes são o teor de nutrientes disponíveis e a quantidade
de água, onde diferentes tipos de turfeiras suportam tipos distintos de vegetação. Assim, as turfeiras são

Foto 17 -  Complexo de zonas húmidas (Mire). Ilha Matagorda, E.U.A.
Reprodução gentilmente cedida por Earl Nottingham.
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HIRVONEN,1988), embora existam relatos de turfeiras
de 12 m (IRISH PEATLAND CONSERVATION
COUNCIL, 1996b). De acordo com esta fonte, um bog é
constituído por duas camadas, (1) uma superior, muito
fina conhecida por acrotelm, tem cerca de 30 cm de
profundidade e consiste essencialmente em caules e
folhas de esfagno na maioria dos quais vivos, a água
move-se rapidamente nesta camada; (2) por baixo existe
uma outra camada muito mais espessa, conhecida como
catotelm, onde não se conseguem identificar as
estruturas das plantas, consistindo apenas numa massa
escura de fragmentos de esfagno, o movimento da água
nesta camada é muito lento. A estrutura externa dos
bogs, nos Açores, varia de acordo com os parâmetros
físico-químicos que os caracterizam, acentuando-se nos
típicos hollows / hummock, ou aplanando-se onde é,
então, favorecida uma monoestrutura de esfagno.
Podemos encontrar diversos tipos de estruturas que
DIAS (1996), as caracterizam do seguinte modo:

· Turfeiras mono estratificadas, planas com nível
freático perto ou acima da superfície. As vasculares e
outros briófitos que não o esfagno estão ausentes.
Podem ter origem em condições soligéneas (turfeiras
de antigas lagoas) ou condições ombrotróficas (centro
de turfeiras sobre-elevadas).
 · Turfeiras mistas, com microrelevo de hollows /
hummocks, permitem a implantação de herbáceas ou
arbustos.

Os bogs de esfagno são comunidades de estrutura
funcional complexa, embora aparentemente simples. O
seu sucesso é devido ao facto de suportarem e
promoverem condições extremas de habitat que muito
poucas plantas conseguem suportar.

3.2.2. Fen

Fen é uma turfeira que se desenvolveu
predominantemente a partir da acumulação de
gramíneas e ciperáceas (WELLS & POLLET, 1983).
Semelhantes aos bogs, correspondem a condições
minerotróficas, topogénicas ou soligénicas (DIAS,
1996), recebendo nutrientes pela precipitação, a partir
de águas subterrâneas ou águas que são arrastadas
até à turfeira (Foto 21). Os fens caracterizados por um
pH que varia entre 4 e 7 (McQUEEN, 1990), são turfeiras
em que a água está à superfície ou ligeiramente acima
desta (WEELS et al., 1987). A mesma fonte diz que a
vegetação é essencialmente constituída por herbáceas,
arbustos e até árvores. A tipologia das comunidades é
muito variável, depende do regime hídrico, declive,
status de nutrientes e efeitos de insularidade.

Foto 18 - Peatbog de Sphagnum  (definido na origem como
Alaska Wetland), E.U.A. Reprodução gentilmente cedida por
US Fish & Wildlife Service. Foto por Jill Parker.

divididas primariamente em função da natureza da água,
existindo dois tipos, um que depende essencialmente
da água da precipitação (bog) e outro que, para além
destas águas, recebe outras de origem mineral (fens)
(CLYMO & HAYWARD, 1982). Os fens minerotróficos
e bogs ombrotróficos são conceitos centrais da ecologia
do mire mas as suas diferenças, quer em fontes
nutritivas quer em conteúdos nutritivos, não são fáceis
de estabelecer.

3.2.1. Peatbog de Sphagnum spp.

De acordo com WELLS & POLLET (1983), um
peatbog é uma turfeira que se formou a partir da
acumulação de partes mortas de esfagno. Por outro
lado, McQUEEN (1990) denomina peatbogs, todas as
turfeiras cujos nutrientes são estritamente provenientes
da precipitação (portanto, com níveis muito baixos de
nutrientes), são normalmente caracterizados por um pH
baixo, de 4 ou menos (Foto 18, 19 e 20). Geralmente, o
nível da água está à sua superfície ou apenas um pouco
abaixo desta (WEELS et al., 1987). A profundidade dos
peatbogs pode atingir 10 m (WELLS &

Foto 19 - Peatbog de Sphagnum,  (definido na origem como
Blackwater NWR Tidal Wetland), E.U.A. Reprodução gentilmente
cedida por US Fish & Wildlife Service. Foto por Craig Koppie.
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Foto 20 - Aspecto de pormenor de um peatbog de Sphagnum
spp., onde se pode observar a baixa diversidade existente,
principalmente ao centro, correspondendo a uma comunidade
mais encharcada. Turfeira no Tamujal, ilha Terceira.

Fisionomicamente, os fens correspondem a prados
encharcados, por vezes de grande diversidade florística,
mas geralmente dominados,  nos Açores, por uma única
espécie, o Eleocharis multicaulis (DIAS, 1996).

Os índices de crescimento da vegetação são
superiores nos fens em relação aos bogs, no entanto,
possuem também índices de decomposição mais
elevados, por isso apresentam profundidades
inferiores que variam de 0.5 a 2 m (WELLS & HIRVONEN,
1988).

3.2.3. Disponibilidade de nutrientes nos
bogs e fens

Para tentar compreender um pouco as diferenças
de vegetação existentes nos diferentes tipos de turfeira,
parece ser de interesse fazer uma breve referência em
relação ao teor de nutrientes que possuem.

O azoto e o fósforo, dois dos componentes
essenciais no crescimento das plantas, aparecem na
turfa, em restos de animais e plantas não decompostos
ou parcialmente decompostos.  O azoto total e o azoto
disponível aumentam dos bogs para os fens. O maior
teor dos fens em azoto total pode ser atribuído a um
input adicional a partir de água subterrânea (WELLS &
POLLET, 1983). A diferença entre o azoto total e o
disponível é essencialmente devida à grande
acumulação de azoto no solo e à sua lenta libertação
pelos microrganismos. O teor de azoto não varia com a
profundidade. De acordo com aqueles autores, a
concentração de fósforo total é muito baixa e aumenta,
tal como o azoto, dos bogs para os fens; variação do
teor de fósforo em profundidade é também muito
pequena ou até mesmo inexistente. A sua baixa
concentração é facilmente explicada, nos bogs
ombrotróficos, onde os nutrientes são provenientes
da chuva, que é pobre neste componente (WELLS &
POLLET, 1983). Embora o teor de fósforo total aumente
dos bogs para os fens, em termos de fósforo disponível,
o seu teor diminui nos fens. A tendência decrescente
pode ser associada a um aumento de conteúdo de ferro
dos bogs para os fens (WELLS & POLLET, 1983). O
ferro fixa o fósforo, tornando-o indisponível para as
plantas. O potássio é um outro elemento de extrema
importância para o desenvolvimento das plantas. As
maiores concentrações de potássio ocorrem à
superfície. A sua disponibilidade na turfeira pode ser
tão baixa que condicione o desenvolvimento das

plantas tornando-se limitante. O maior teor deste
componente encontra-se nos fens (WELLS & POLLET,
1983). O cálcio é um dos parâmetros mais importantes
para separar tipos de turfeiras (WELLS, 1981). Tem uma
boa correlação com o pH, e a sua concentração aumenta
dos bogs para os fens. À medida que o teor de cálcio
aumenta assim como o pH, a actividade microbiana e a
formação de nitratos e sulfatos aumentam e a fixação
de azoto por bactérias é estimulada. O seu teor
normalmente não varia com a profundidade, excepto
em fens muito ricos onde diminui (WELLS, 1981).

3.3. DISTRIBUIÇÃO DAS TURFEIRAS NO
MUNDO

Este tipo de comunidade está extremamente
difundido pelo mundo, excepto na Antárctica.
Cientistas estimaram que existem cerca de 386 a 409

Foto 21- Fen, tipologia de turfeira rica em nutrientes onde
várias herbáceas se desenvolvem (definido na origem como
Baackin Marsh Sabine NWR), E.U.A. Reprodução gentilmente
cedida por US Fish & Wildlife Service.
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milhões de hectares destas comunidades, espalhadas
por 5 continentes (IRISH PEATLAND CONSERVATION
COUNCIL, 1996b; Quadro 2). A mesma fonte diz que a
sua área representa de 5-8% da superfície terrestre mas,
estando a sua formação dependente de factores
climáticos, a maioria destas comunidades limita-se à
zona temperada do Hemisfério Norte.

Estas comunidades de turfa, em alguns dos países
mais industrializados do mundo têm (desde o séc. XVI
até à presente data) sofrido vastas alterações (IRISH
PEATLAND CONSERVATION COUNCIL, 1996a). O seu
desaparecimento ocorre à medida que a tecnologia se
desenvolve e o país cresce, em termos económicos. Em
muitos dos casos, a extracção de turfa ajudou a
transformar as economias de algumas regiões e mesmo
de alguns países. No entanto, em termos ambientais,
os custos são muito elevados e, se não forem feitos
esforços de conservação, estas poderão, a curto prazo,
desaparecer para sempre. Para alguns países, isto pode
ser demasiado tarde. Por exemplo, todos os bogs da
Holanda e da Polónia estão perdidos (IRISH
PEATLAND CONSERVATION COUNCIL, 1996c). A
Suíça e a Alemanha possuem apenas 500 ha, enquanto
a Inglaterra perdeu já cerca de 90% das suas turfeiras

(IRISH PEATLAND CONSERVATION COUNCIL,
1996c).

3.4. MESO - ESTRUTURA DAS TURFEIRAS

Uma das características ecológicas mais
estudadas é a estrutura das turfeiras, o que parece ter
particular importância (Foto 23 e 24). A superfície destas
não é plana, mas possui um relevo característico
ondulatório de compasso variável, de alguns
centímetros a longos metros (Figura 1). As zonas sobre-
-elevadas, chamadas de hummocks (Foto 23), situam-
se acima do nível máximo de encharcamento e neles
pode dar-se uma decomposição activa da própria turfa
tendo, por isso, uma maior riqueza de nutrientes,
disponibilidade de oxigénio e pH menos ácido (DIAS,
1996). Nas turfeiras (ou zonas da turfeira) de água
minerotrófica, enraízam arbustos de Calluna vulgaris,
Juniperus brevifolia e Daboecia azorica, associados
com algumas herbáceas mais sensíveis como Luzula
purpureo-splendens, Blechnum spicant, Dryopteris
spp. e Eleocharis spp. Nas zonas baixas,
tradicionalmente denominadas de hollows (Foto 23),
perto ou ao nível mínimo da toalha permanente de água,

Foto 22 - Zona húmida florestada. Ilha do Gato, E.U.A (definido na origem como Palustrine Forested). Reprodução gentilmente
cedida por Nancy Webb.
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a decomposição é quase nula, por isso, as condições
são oligotróficas, anóxicas e de pH muito ácido (DIAS,
1996). Domina o Sphagnum spp. existindo também
Juncus spp., Eleocharis multicaulis e Hydrocotyle
vulgaris.

Frequentemente, nas margens destes sistemas,
desenvolvem-se charcos ou lagoas distróficas, que em
situações de algum declive se transformam em linhas
de água ou em nascentes permanentes de ribeiras. É
comum aparecer Juncus effusus e Eleocharis
multicaulis. A diferença média de elevação entre

hummocks e hollows é de cerca 30 cm, mas alguns casos
os hummocks podem atingir 70 a 80 cm acima do nível
médio da água, e os hollows podem atingir uma
profundidade de 100 cm, ou mais, abaixo do mesmo
ponto de referência (IRISH PEATLAND
CONSERVATION COUNCIL, 1996a).

3.5. UMA PRIMEIRA CLASSIFICAÇÃO DAS
TURFEIRAS DOS AÇORES

3.5.1. Turfeiras minerotróficas

Estas turfeiras definem-se como comunidades,
cujo status de nutrientes disponível na turfa ou água é
significativamente mais elevado do que a água da chuva
(EUROLA et al., 1984). As condições referidas ocorrem
quando a camada de turfa é fina e permite o acesso a

Quadro 2 - Superfície ocupada por turfeira, em alguns países.
Adaptado de IRISH PEATLAND CONSERVATION COUNCIL
1996 c.

Foto 23 - Turfeira no Sanguinhal, ilha Terceira, com microrelevo
acentuado, onde se pode observar os hollows (zonas mais baixas)
e os hummocks (zonas sobre-elevadas), estruturas de condições
ecológicas e composição florística bastante distintas.

Foto 24 - Turfeira no Sanguinhal, ilha Terceira, com microrelevo
pouco acentuado onde, devido ao encharcamento, a diversidade
de espécies é muito reduzida.
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nutrientes em camadas mais profundas ou, quando
existe um fornecimento externo de nutrientes da água,
vinda por transferências ou emergências de
profundidade.

3.5.1.1. Turfeiras de Base
Turfeiras pequenas, decorrentes do

assoreamento natural ou semi-natural de um charco ou
lagoa em bacia endorreica (Foto 25). As águas,
inicialmente minerotróficas soligéneas, tornam-se
topogénicas (aquífero freático à superfície ou perto
desta por razões topográficas) nas turfeiras de base,
avançando para ombrotróficas em turfeiras sobre-
-elevadas (DIAS, 1996). Estruturalmente, este tipo de
turfeira é bastante homogéneo, com um aquífero freático
mantido acima ou à superfície, o que tem como
consequência uma florística muito pobre, dominando
totalmente o Sphagnum spp., com presença de poucas
outras espécies (Foto 24) como o Eleocharis multicaulis
(DIAS, 1996).

3.5.1.2. Turfeiras Mistas
São as mais comuns dos Açores (DIAS, 1996).

Possuem um fluxo soligénico (aquífero freático mantido
à superfície principalmente por movimentos laterais de
água) de águas minerotróficas, de origem interna ou
externa à turfeira que, associado a águas ombrotróficas,
acentua a irregularidade do nível freático e aumenta
ligeiramente a disponibilidade de nutrientes (DIAS,
1996). Possui uma estrutura muito acentuada de hollows
e hummocks, permitindo núcleos de mineralização
activa nos hummocks e assim o avanço de numerosas
outras espécies. Os hummocks representam padrões
de avanço de vasculares. O Polytrichum commune e o
Juncus effusus são as  primeiras plantas a se instalarem.
A situação mais estável verifica-se com estabelecimento
da Calluna vulgaris, que fornece um micro-habitat,
rico em nutrientes e em abrigo, permitindo o avanço da
Potentilla spp., Lysimachia azorica, Blechnum spicant,
Lotus uliginiosus, Agrostis gracililaxa, Deschampsia
foliosa, Luzula purpureo-splendens ou Holcus lanatus
e vários briófitos (DIAS, 1996). Nas fases mais
avançadas do crescimento da Calluna vulgaris, podem
aparecer no seu centro, para além das espécies
anteriores, o Dryopteris azorica ou o Juniperus

Figura 1 - Relação entre a estrutura do mire e o nível do aquífero local, os fluxos de água e os parâmetros mais importantes de cada
estrutura. Adaptado de DIAS, 1996.
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brevifolia. Nos hollows, com o recuo do aquífero
freático, aparecem o Eleocharis multicaulis e
Hydrocotyle vulgaris.

3.5.1.3. Turfeiras de Encosta Florestadas
As turfeiras de encosta florestadas são a situação

mais atípica e a mais característica dos Açores. As
condições para que se desenvolvam são específicas
(DIAS, 1996): (1) encostas declivosas ou muito
declivosas, (2) fornecimento de águas minerotróficas,
(3) o substrato é compacto e fechado, geralmente de
mantos lávicos traquíticos que dificultam ou
impossibilitam o enraizamento. Este ecossistema é
constituído por duas sub-comunidades distintas: (1)
um manto contínuo de Sphagnum spp., com uma estreita
camada de turfa, (2) um coberto arborescente de
folhosas de copas abertas e de reduzido tamanho, onde,
dependendo da exposição, domina o Laurus azorica,
o Vaccinium cylindraceum, o Ilex perado spp. azorica
ou a Erica azorica. Do ponto de vista hidro-ecológico,
existe uma aparente contradição, o fluxo de água é
suficientemente elevado e constante para manter uma
comunidade de Sphagnum spp., mas também é rico em
nutrientes e oxigénio para suportar estratos superiores
arborescentes (DIAS, 1996).

De uma forma geral, as turfeiras de encosta não
excedem os 3 metros de profundidade (WELLS &
POLLET, 1983).

3.5.2. Turfeiras ombrotróficas

Correspondem a turfeiras, cujo status de
nutrientes disponíveis depende, primariamente das
águas das chuvas (EUROLA et al., 1984). As condições
ombrotróficas representam uma situação extrema de
disponibilidade de nutrientes e podem ocorrer no centro
duma turfeira sobre-elevada.

3.5.2.1. Turfeiras de Cobertura
Estas caracterizam-se por cobrirem vastas áreas

nas cumeadas das montanhas ou cabeços e em zonas
planálticas superiores, estendendo-se, por vezes, pelas
encostas adjacentes, em áreas de elevada pluviosidade
e impermeabilização do substrato. O fornecimento inicial
de nutrientes é apenas de águas da pluviosidade, no
entanto, a sua posição leva a uma elevada sensibilidade
às variações sazonais pelo que, quando evoluídas, nos
períodos estivais, a água movimenta-se,

essencialmente, na horizontal (tornando-se
minerotrófica), transferindo nutrientes dentro do
sistema da turfeira (DIAS, 1996). Possuem por isso uma
estrutura acentuada de hollow e hummock, bem como
assinalável diversidade florística. As turfeiras de
cobertura jovens disponibilizam de poucos nutrientes
no período estival, por carência de turfa mineralizável.
Nas evoluídas, com um horizonte de turfa
desenvolvido, no período estival podem libertar-se
grandes quantidades de nutrientes, por mineralização
de hummocks o que vai permitir um enriquecimento
florístico apreciável.

3.5.2.2. Turfeira Florestada de Cedro
Formação endémica dos Açores (Foto 26). Este

tipo de turfeira florestada possui como espécie
arborescente dominante uma planta endémica, o
Juniperus brevifolia, género pouco conhecido como
constituinte destas formações (MOORE, 1984).

O seu maior isolamento em relação às turfeiras
mistas faz-se naturalmente, pelo maior ou total domínio
do Juniperus brevifolia e o desaparecimento de

Foto 25 - Turfeira de base. Serra de Sta. Bárbara, ilha Terceira.

Foto 26 - Turfeira florestada de cedro, onde algumas espécies de
Sphagnum spp. conferem um tom avermelhado em pequenas
parcelas da paisagem. Serra de Sta. Bárbara, ilha Terceira.
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espécies arbustivas como Calluna vulgaris. Em relação
ao Bosque de Cedro e do qual também se pode
considerar derivante, é tomado como dependente da
densidade de Juniperus brevifolia, acima de 50% de
cobertura, com fraca frequência é considerado floresta
apaulada (DIAS, 1996). Nas turfeiras florestadas de
cedro, o tapete de esfagno é quase contínuo, superior
a 80%, profundo e estruturalmente dominante. As
vasculares estão espaçadas, embora possam ter grande
diversidade.

3.5.2.3. Turfeiras Sobre-elevadas
Desenvolvem-se essencialmente em vales e em

bacias endorreicas profundas e aparecem, com menos
frequência, em locais planos (WELLS & POLLET, 1983).

As turfeiras sobre-elevadas (raised bogs)
constituem as formações mais evoluídas, para onde,
teoricamente nos Açores, todas as formações de
turfeiras tenderão. Representam uma enorme variedade
de mires, no qual a parte central é ombrotrófica e as
margens laterais, mais baixas são minerotróficas, com
algumas fontes subsidiárias de nutrientes de águas
externas ou do aquífero profundo (EUROLA et al.,
1984).

Possuem o centro mais elevado que os terrenos
envolventes, bem como o seu aquífero freático. Existe
zonação de vegetação, dominando ao centro um tapete
de esfagno, uma turfeira mista nas margens, com
charcos distróficos e uma turfeira florestada na periferia,
de onde nascem linhas de água (DIAS, 1996).

A profundidade destas turfeiras atinge, em média,
os 4 m, embora já tenham sido encontradas turfeiras
sobre-elevadas com 10 m de profundidade (WELLS et
al., 1987). São o tipo de turfeira mais ácido (McQUEEN,
1990).

3.6. O PAPEL DO SPHAGNUM SPP. NA
ECOLOGIA DAS TURFEIRAS

3.6.1. Aspectos taxonómicos

A divisão briófita possui 660 géneros que se
subdividem em 3 grupos, morfologicamente distintos,
tratados ao nível da classe: Sphagnopsida,
Andreopsida, e Bryopsida. O Sphagnum spp. pertence
à classe Sphagnopsida que possui um só género -
Sphagnum (Foto 27). O actual número de espécies

dentro deste género depende da interpretação do
conceito de “espécie”, pois diferentes autoridades
possuem diferentes conceitos acerca da extensão das
diferenças que podem ser encontradas dentro da mesma
espécie (DANIELS & EDDY, 1985). Para dar uma ideia,
cerca de 50 espécies são conhecidas embora segundo
diversos autores estejam descritas mais de 300. Em
termos de biomassa mundial de musgos, o género
Sphagnum spp. ocupa provavelmente a maior parcela
(KLIER, 1996). As plantas deste género são
inconfundíveis, basta ter visto uma espécie ou
examinado ao microscópio algum filídeo para se poder
dizer se é ou não um esfagno. Distingue-se dos outros
musgos pelo agrupamento dos seus ramos em
fascículos.

Em termos de propriedades organoquímicas, a
planta de esfagno vivo consiste, essencialmente, em
polissacarídeos constituídos por uma glucose e
unidades de ácido galacturónico, açúcares, em que a
cadeia de CH2OH no C6 foi substituído por grupo ácido
carboxilico que dá ao esfagno a sua alta capacidade de
troca de catiões e é amplamente responsável pelo seu
carácter ácido (BREEMEN, 1995). Possui ácidos muito
estáveis, distribuídos numa rede de polímeros
polifenólicos que está provavelmente lincada às
paredes das células dos biopolímeros. Esta
característica confere aos tecidos do esfagno carácter
lenhoso, sem lhe conferir a estrutura tipicamente forte
do tecido lenhoso (BREEMEN, 1995). Assim, apesar
da sua carência de lenhina e o seu alto teor em
polissacarídeos, “quase nenhum herbívoro come
esfagno” (BREEMEN, 1995).

Geologicamente falando, o esfagno é
relativamente jovem, com uma diversidade de espécies
que aumentou durante o Terciário e o Pleistoceno
(MONREAL, 1995). Isto sugere que evoluiu ao lado de
plantas vasculares com as quais competiram
(BREEMEN, 1995).  A maior variedade de espécies
ocorre na América do Norte e norte da Europa
(McQUEEN, 1990). Nos Açores, ocorrem nove espécies
de Sphagnum spp., uma das quais endémica, o S.
nitidulum (EGGERS, 1982).

3.6.2. Ecologia do Sphagnum spp.

Uma compreensão básica da ecologia das plantas
do género Sphagnum spp. será útil para compreender
o funcionamento, bem como a dinâmica duma turfeira.
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Será também importante para ajudar na identificação
das diferentes espécies de Sphagnum spp.  São plantas
típicas de zonas encharcadas. Esta condição é
geralmente conseguida em locais com uma precipitação
relativamente elevada e distribuída por todo o ano, sem
que sejam frequentes os períodos em que a evaporação
exceda a precipitação (CLYMO & HAYWARD, 1982).
É condição básica para o desenvolvimento destas
plantas que as águas sejam tranquilas, puras e frias;
crescem bem em águas ácidas, no entanto morrem
rapidamente em águas alcalinas e salinas, figuram por
isso entre as plantas mais calcífugas e menos halófitas
(CASARES-GIL, 1925). Estes musgos possuem duas
características que os tornam particularmente bem
equipados para crescer em mires: uma grande
capacidade de absorver e reter água e a sua elevada
capacidade de troca catiónica (CTC).

3.6.2.1. Absorção e retenção de água
As plantas deste género têm uma elevada

capacidade de armazenar água (podem suportar até 20
vezes o seu peso seco) devido à estrutura peculiar da
sua folha (RIELEY & PAGE, 1990). Em secção
transversal, um corte duma folha indica dois tipos de
células (Foto 28), pequenas células clorofilinas
(fotossintéticas, importantes para a fotossíntese e
respiração) e células hialinas (largas e incolores) com
poros nas paredes, através dos quais a água se move
(WELLS & HIRVONEN, 1988). McQUEEN (1990) refere
que são os ramos pendentes os que armazenam mais
água. Esta característica de absorção e retenção é
importante para a planta uma vez que esta não possui
raízes para absorver solutos do solo, ou tecidos
condutores internos para o transporte de água
(DANIELS & EDDY, 1985). A água é absorvida
directamente por via de uma rede de espaços capilares
existentes na planta (RIELEY & PAGE, 1990). Esta
capacidade de retenção de água, por parte do esfagno
vivo que cresce na superfície da turfeira, intersectando
o movimento da água, por capilaridade, dentro da turfa,
assegura que a toalha de água seja mantida apenas um
pouco abaixo da superfície ou mesmo à superfície da
turfeira, durante todo a ano.  As espécies de Sphagnum
spp. observadas acima do nível da água (quando
passamos de hollows para hummocks) tem uma
crescente capacidade para conduzir água por acção
capilar (BREEMEN, 1995).

As células hialinas representam cerca de 80% do

volume das plantas (BREEMEN, 1995). Este autor refere
que cerca de 98% do tapete de esfagno vivo é espaço
poroso, 10 a 20% da porosidade está nas células hialinas
e o restante está no exterior da planta. A porosidade
diminui com a profundidade devido essencialmente à
compressão.

3.6.2.2. Capacidade de troca catiónica

Além da sua capacidade de absorver e reter água,
as plantas do género Sphagnum spp. podem acidificar
o habitat pela troca de iões hidrogénio (H+), por outros
iões, tais como de potássio, sódio, cálcio e magnésio:
k+, Na+, Ca2+ e Mg2+, respectivamente (McQUEEN,
1990). As diferentes espécies de Sphagnum spp. são
capazes de se desenvolver particularmente bem em
situações ombrotróficas, como resultado da sua

Foto 27 - Tapete de Sphagnum spp., género dominante na
maior parte dos tipos de turfeiras.  Este briófito apresenta
aspectos ecológicos muito particulares, tais como a elevada
capacidade de retenção de água e a capacidade de troca catiónica.

Foto 28 - Aspecto longitudinal (x 50) de uma folha de Sphagnum
(no caso, S.  cuspidatum), onde se pode ver quer hialocistos
(transparentes), responsáveis pela elevada capacidade de
retenção de água quer as células fotossintéticas, os clorocistos
(verdes), onde ocorre fotossintese.
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relativamente alta capacidade de troca catiónica
(RIELEY & PAGE, 1990).

Na maioria dos ecossistemas, o pH encontra-se
próximo da neutralidade, no entanto em zonas húmidas
dominadas por esfagno, o pH do meio é bastante ácido,
por vezes atinge valores abaixo dos 3. A capacidade
do esfagno para acidificar o meio tem uma série de
vantagens: em primeiro lugar,  as plantas usam esta
troca como meio de obter nutrientes para o seu
crescimento sendo em muito pequena quantidade no
seu meio (McQUEEN, 1990), em segundo lugar,
desenvolvendo um habitat ácido, o esfagno “cria” um
ambiente ideal para si próprio onde a competição com
outras plantas é muito pequena (McQUEEN, 1990), pois
a maioria das plantas vasculares não tolera níveis baixos
de nutrientes ou ambientes ácidos e húmidos. Os locais
de troca são provavelmente o grupo carboxil (COO-)
em polímeros de cadeias longas contendo ácidos
urónicos (CLYMO & HAYWARD, 1982). Segundo
McQUEEN (1990), a molécula responsável pela troca
catiónica é o ácido galacturónico que se situa nas
paredes das células do musgo. Este ácido consiste de
uma molécula de galactose onde o grupo hidroxil
(CH2OH) é oxidado para grupo carboxil (COOH), o
hidrogénio do grupo carboxil é fracamente retido, daí
estar disponível para troca. Ainda de acordo com
CLYMO & HAYWARD (1982), a capacidade do
esfagno de manter um ambiente ácido, mesmo depois
de largos períodos de precipitação, depende do
crescimento contínuo deste, produzindo novos locais
de troca, podendo os ácidos urónicos constituir até
30% da matéria seca em espécies típicas de hummocks
e cerca de 10% nas típicas de hollows. Isto leva-nos a
pensar que a capacidade de troca catiónica da mesma
espécie ou de espécies diferentes varia em diferentes
habitat.

CLYMO & HAYWARD (1982) apresenta o
“modelo de sistema troca de Donnan” que combina a
produção anual (MS) com a rede de fornecimento de
água (precipitação-evaporação), referindo que os
valores de pH obtidos são resultado da influência de
vários factores que os designa como os principais
causadores de acidez variando no tempo e espaço. Em
primeiro lugar, temos o facto de que o fornecimento de
água não é uniformemente distribuído ao longo do ano,
e as fases em que a evaporação excede a precipitação,
coincide com a época de maior crescimento, estes dois

pontos levam a prever uma maior acidez no Verão. Em
segundo lugar, as espécies típicas de hummocks têm
uma maior capacidade de troca podendo assim
corresponder a condições mais ácidas. Terceiro, e último
ponto, a quantidade de água em torno do hummock é
muito menor do que a se poderá verificar em hollows
ou em pools,  daí que o volume de água que as plantas
possam usar para equilibrar o pH é bastante menor.

O fenómeno associado à chuva ácida leva a
acréscimos adicionais de ácidos que, ao contrário do
que poderia ser esperado, não favorece o crescimento
do esfagno (CLYMO & HAYWARD, 1982); existem
mesmo referências do desaparecimento de vastas áreas
desta planta onde este fenómeno é frequente e intenso.
Os sulfatos contém aniões, particularmente o bissulfato,
HSO3

- que prejudicam o esfagno.

3.7. CRESCIMENTO DE PLANTAS VASCULARES
NOS BOGS

A vegetação de qualquer ecossistema é
controlada por factores climáticos, edáficos e
hidrológicos. À medida que o ecossistema se
desenvolve, as plantas respondem às alterações,
competindo entre si, até formarem comunidades clímax
estáveis.

Os bogs formam um clima adverso para muitas
plantas. O baixo crescimento de vasculares é claramente
devido a condições adversas de baixas temperaturas,
excesso de água, elevada acidez e baixo fornecimento
de nutrientes. A presença de esfagno reduz o
fornecimento de nutrientes para as plantas vasculares
por uma combinação da intersecção efectiva de
nutrientes e uma lenta mineralização (BREEMEN, 1995).
Este autor refere também que, em certos casos, a carência
de oxigénio e/ou toxicidade de substâncias reduzidas
(como o Fe2+ e H2S) impede obviamente o
desenvolvimento de plantas não adaptadas para
condições anóxicas. A maioria das espécies vasculares
que habitam nos bogs ombrotróficos possuem
adaptações especiais, em particular nas suas raízes que
lhes permitirá tolerar os índices de anoxia, os níveis de
certos componentes tóxicos e os iões presentes no
substrato ácido (RIELEY & PAGE, 1990). As espécies
monocotiledóneas, que formam a maior parte do tapete
de vegetação do bog, apresentam dimorfismo sazonal
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das suas raízes. O sistema radicular destas plantas é
adventício, morrendo no fim de cada estação de
crescimento, na época de maior precipitação. Quando
o nível da água baixa para um nível inferior à superfície
da turfeira, na Primavera, novas raízes desenvolvem-se
na camada oxigenada (RIELEY & PAGE, 1990).

As espécies dicotiledónias (especialmente
membros da família Ericaceae) possuem
frequentemente folhas e caules xeromorfos, além das
modificações radiculares. As razões exactas destas
características morfológicas não são claras, supõe-se
que a redução de perdas de água por transpiração,
pode reduzir a absorção de água que arrastam iões
tóxicos em solução, evitando desta forma sofrer os seus
efeitos (RIELEY & PAGE, 1990). Outros processos que
contribuem para a retenção de nutrientes no
crescimento de plantas em turfeiras são, segundo o
mesmo autor, o transporte de nutrientes para órgãos
de armazenamento no fim da estação de crescimento e
sua posterior translação no ano seguinte, para outros
pontos de crescimento; penetração das raízes para
zonas abaixo da turfa e transporte de nutrientes desta
zona para a superfície; associações com micorrizas e
fixação de azoto por simbiose com actinomicetos.

3.8. ECOLOGIA DAS ESPÉCIES MAIS
FREQUENTES NAS TURFEIRAS ESTUDADAS

Parece de interesse referir a ecologia das espécies
que se verificou, quer pela bibliografia consultada, quer,
e essencialmente, pelo trabalho de campo efectuado,
serem as dominantes e as estruturantes de biocenoses,
nas turfeiras da Terceira.  De referir que a espécie
dominante nas turfeiras em estudo, o Sphagnum spp.,
teve a sua ecologia descrita em capítulo anterior. Há
que realçar a dificuldade em obter informação sobre a
ecologia das espécies, essencialmente as endémicas.
Nestes casos, a maioria da informação obtida é relativa
ao género.

3.8.1. Agrostis gracililaxa Franco

Distribui-se entre os 250-1000 m. Nos Açores,
existe nas Flores, Terceira (TUTIN et al., 1980), e no
Pico (DIAS, comunicação pessoal). Encontram-se em
locais abertos, secos e rochosos (TUTIN et al., 1980).
A bibliografia não refere a possibilidade de ocorrer em

Foto 30 - Outros tipos de comunidades vegetais que ocorrem
em turfeiras, tipicamente mais encharcadas, e onde é frequente
a ocorrência de “ilhas”. Neste meio, devido ao encharcamento
extremo e pela carência de nutrientes, são poucas as espécies
que se conseguem adaptar e sobreviver, como é o caso do Juncus
effusus. Mistérios Negros, ilha Terceira.

Foto 29 - Numa turfeira, de acordo com uma série de condições
ambientais que nela se verifiquem (e.g.  microrelevo, grau de
encharcamento, e topografia), a diversidade de espécie varia
consideravelmente, de acordo com o grau de adaptabilidade das
mesmas. Pode-se observar um elevado número de espécies
distintas, tais como o Polytrichum commune e o Sphagnum
spp. e vasculares como o Pteridium aquilinum e o  Juncus
effusus. Pico da Salsa, ilha Terceira.
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turfeiras, como se verificou durante a elaboração deste
trabalho. É uma das primeiras plantas a surgir em
campos recentemente abandonados (TILMAN, 1988).
Forma frequentemente tufos.

3.8.2. Blechnum spicant (L.) Roth

Existe por toda a Europa, principalmente no Oeste
(AUGIER, 1966). É uma das plantas mais comuns nos
Açores, com uma distribuição de altitude geralmente
entre os 200 - 1000 m (SJÖGREN, 1978a), outras
referências falam do seu aparecimento em altitudes de
2400 m nos Alpes onde se desenvolvem em florestas.
Preferem solos secos aos encharcados (GUINOCHET
& VILMORIN, 1973), evitam solos limosos (FITTER &
FITTER., 1984). No entanto, SJÖGREN (1973), refere
que esta espécie não apresenta preferências ecológicas
evidentes, aparece em qualquer tipo de substrato.
FERNANDES & FERNANDES (1980) referem que este
hemicriptófito se desenvolve em lugares ricos em
matéria orgânica não decomposta, locais ensombrados
e frescos, em ravinas, bordos dos regatos e lagos, bem
como em solos mais secos de bosques de coníferas,
sendo um pioneiro da vegetação das bermas da estrada.

3.8.3. Calluna vulgaris (L.) Hull

É nativa em grande parte da Europa (PRESS &
SHORT, 1994), também existe na Ásia (GUINOCHET &
VILMORIN, 1981) e em todas as ilhas dos Açores
(SJÖGREN, 1978a, HANSEN & SUNDING, 1993).
SJÖGREN (1973) refere que esta espécie tem
preferências por solos ácidos e que os seus limites
altitudinais se situam geralmente acima dos 500 m, no
Pico vai até aos 2200 m.

A comunidade de mato encharcado constitui a
expressão madura de matos de Calluna vulgaris nos
Açores (DIAS, 1996). Parecem existir locais em que
estes matos se mantém em equilíbrio com as condições
locais, em particular encharcamento e, por isso, devem
ser consideradas estáveis, pelo menos por tempo
considerável.

É uma planta calcífuga (TUTIN et al., 1972).
Cresce apenas acima do nível da água. Aparece em
habitat extremamente expostos. Em zonas abertas de
solos húmidos, tende a crescer nos hummocks - locais
menos encharcados. É uma planta caméfita acidófila,
que forma tapetes e tufos de densidade variável a que
corresponde, inversamente, uma diversidade florística
da comunidade. Cresce em encostas íngremes, pouco
estáveis, de detritos vulcânicos intercalados com lava
nua, que tem sofrido pouco o efeito da erosão (TUTIN,
1964). Em altitude, a Calluna vulgaris tem um hábito
de crescimento rastejante e nunca atinge mais do que
alguns centímetros de altura. É uma das espécies
dominantes nas turfeiras em estudo.

 A situação mais estável duma turfeira verifica-se
com o estabelecimento de Calluna vulgaris que fornece
um micro-habitat, rico em nutrientes e abrigo para o
desenvolvimento de algumas outras espécies como o
Blechnum spicant, Potentilla anglica, Lysimachia
azorica, Lotus uliginosus, Luzula purpureo-splendens
e Holcus rigidus, entre outros. A Calluna vulgaris é
conhecida por possuir uma sequência cíclica de fases
de crescimento quando está estabelecida (DIAS, 1996),
sendo estas, motivadoras duma sucessão cíclica que
garante a estabilidade da comunidade.

3.8.4. Campylopus setaceus Card.

Na Europa, existe apenas nos Açores e a sua
distribuição pelas ilhas é irregular, sendo considerada,
segundo alguns autores, espécie introduzida
(GABRIEL, 1994a). Colhida em todos os tipos de
substratos, excepto os epífilos, com preferência pelos
epigeicos (taludes terrosos ou siliciosos e pastagens
turfosas); foi já colhida em rochas basálticas ou solo
sobre rocha (GABRIEL, 1994b, OSVALD, 1949).

FRAHM, (1991), refere que esta espécie se
desenvolve em solos, madeira apodrecida e rochas em
montanhas de florestas tropicais. Menos tolerante à
secura que outras espécies de Campylopus como o C.
fragilis, tem sido referida para locais húmidos, incluindo

Foto 31 - Crytomeria japonica ao fundo, nas extremidades de
uma turfeira de base. Mistério Negros, ilha Terceira.
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pastagens acima dos 750 m (SJÖGREN, 1978b). Este
autor refere que esta espécie se desenvolve entre as
altitudes de 300-900 m. É um dos briófitos que forma
tapetes, com uma ecologia própria, tal como o
Polytrichum commune, nas turfeiras da Terceira.
Bastante robusto no seu habitat natural. Inicialmente,
considerado endémico, sob o nome de C. setaceus,
tornou-se em 1982 um sinónimo do C. cygneus
(GABRIEL, 1994b).

3.8.5. Cryptomeria japonica, D. Don.

Árvores de porte elevado (Foto 31), até 50 m na
sua região original (FABIÃO, 1987),  presente em todas
as ilhas dos Açores (DIAS, 1991a). Cultivadas em
alguns países da Europa, existem também no Japão
(SJÖGREN, 1984) e China onde são consideradas como
ornamentais em muitos jardins, havendo também
ensaios de florestação com esta espécie em alguns
países da Europa (FERNANDES & FERNANDES,
1983). Introduzida há pouco mais de 100 anos nos
Açores, foi plantada em grandes extensões em algumas
ilhas, transformando profundamente a paisagem. As
matas de criptoméria têm uma fraca expressão nos
povoamentos florestais da ilha Terceira e a maioria
pertence ao sector público.

Em termos de limites altitudinais, dependem
essencialmente da exposição aos ventos dominantes.
Nas encostas S e SW da Serra de Sta. Bárbara, os
povoamentos acima dos 600 m mostram-se francamente
débeis (DIAS, 1991). Prospera quer em planaltos, quer
sobre versões abruptas acima dos 300 m, com um
crescimento muito rápido (SJÖGREN, 1984). Segundo
FABIÃO (1987), esta espécie é plástica em relação ao
tipo de solo, embora suporte mal solos com má
drenagem, preferindo climas quentes e húmidos.

3.8.6. Eleocharis multicaulis (J.E.Sm.)
J.E.Sm.

Distribuída por todas as ilhas dos Açores (Foto
32), excepto Graciosa (HANSEN & SUNDING, 1993),
desenvolve-se a altitudes entre os 300-1100 m,
preferencialmente entre os 500-900 m (SJÖGREN, 1973).
Ocorrendo em zonas húmidas e bastante expostas,
ocorre entre os 60 cm abaixo do nível da água e os 30
cm acima deste (MARGALEF, 1984). Planta bastante

calcífuga (TUTIN et al., 1980), desenvolve-se em
charcos de bogs, bem como em outras turfeiras, onde
cresce abaixo do nível da água, muitas vezes associada
ao Polytrichum spp. e à Luzula purpureo-splendens.
Devido ao grande encharcamento existente nos locais
onde se desenvolve, é geralmente associada a habitat
com uma baixa diversidade florística com povoamentos
como elevado grau de cobertura.

3.8.7. Erica azorica Hochst. ex Seub.

Presente em todas as ilhas dos Açores - endémica
dos Açores (Foto 33), a altura máxima da planta
encontrada foi de 6 m, no entanto a média situa-se entre
1.5 e 2 m (DIAS, 1991).

Forma tipicamente matos, formações baixas, com
nítida tendência para se desenvolver em zonas muito
expostas de elevada drenagem do solo, desde o nível
do mar até aos 900 m (DIAS, 1991). Duma forma geral,
encontra-se acima dos 300 m, mas é conhecida  (Pico)
desde a costa até aos 2000 m  (SJÖGREN, 1984).  A sua
estrutura tende a ser simples e depende directamente
da humidade atmosférica, local e idade da formação;
nas zonas de menor humidade, bem como em matos
recentes, a Erica azorica pode ser a única espécie
presente (DIAS, 1991). Cresce com frequência em
correntes de lava em altitude, em ravinas, crateras e
margens de ribeiras em cascalho, areias e prados com
matéria orgânica não decomposta. TUTIN (1964)
reconhece para esta espécie 3 tipos de habitat:

(1) solo pouco ou nada encharcado, de média
profundidade e tendo sido já solos de pastagens, (2)
lugares excepcionalmente húmidos e sombrios, (3)
localidades rochosas com solos delgados.

Foto 32 - Eleocharis multicaulis, associado a zonas de maior
encharcamento e a zonas mais planas da turfeira.
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A recolonização de zonas destruídas é muito lenta,
esta é uma das primeiras a colonizar as zonas deixadas
ao abandono. Os velhos exemplares de Erica azorica
suportam comunidades endémicas de musgos
(SJÖGREN, 1984). Tirando partido do abrigo e humidade
fornecidos pela Erica azorica, a riqueza dos estratos
inferiores está dependente destes parâmetros e da
luminosidade disponível, particularmente os briófitos
que podem atingir, nos matos de vassoura de maior
altitude, coberturas de 100% em todos os estratos
disponíveis (DIAS, 1991).

Em zonas encharcadas, como turfeiras, tem
tendência a desenvolver-se em hummocks.

3.8.8. Holcus spp.

São essencialmente duas as espécies, deste
género, comuns nas turfeiras: o (1) o Holcus lanatus
L., que ocorre em todas as ilhas dos Açores, e o (2)
Holcus rigidus Hochst., que existe em todas as ilhas,
excepto Graciosa e Sta. Maria (SJÖGREN, 1978a).

Desenvolvem-se (1) entre as altitudes de 0-900

m, geralmente em locais expostos mas húmidos,
possuindo no entanto uma elevada tolerância à secura
(SJÖGREN, 1973). Crescem tanto acima como abaixo
do nível da água, sendo mais frequente a um nível
superior. Entre os 100-1350, (2) prefere altitudes
superiores a 400 m. Ocorrem em locais expostos mas
húmidos (SJÖGREN, 1973), sendo mais frequente acima
do nível da água.

3.8.9. Isoëtes azorica Dur. ex Milde

Género de fetos aquáticos e cosmopolitos (Foto
34), importantes na vegetação de lagos de montanha,
com águas pobres (MARGALEF, 1984). Segundo este
autor, por vezes crescem sobre solos temporariamente
inundados. O número de espécies do género Isoëtes é
elevado, cerca de 75, com alto grau de endemicidade,
por exemplo nos Pirinéus existem 3 espécies endémicas
(MARGALEF, 1984). Nos Açores existe uma - Isoëtes
azorica - referida para a Terceira, S.Jorge, Pico, Faial,
Flores e Corvo (SJÖGREN, 1978a). É a única
representante conhecida do género para os Açores
(FERNANDES & FERNANDES, 1980). O seu habitat
consiste em lagoas geralmente de altitude. Aparece
frequentemente associada à Littorella uniflora e ao
Eleocharis palustre (SJÖGREN, 1973). FERNANDES
& FERNANDES (1980) acrescentam o Juncus effusus,
Callitriche stagnalis, Scirpus fluitens e Potamogeton
polygonifolius, como espécies associadas ao Isoëtes
azorica mas, certamente num contexto mais alargado.

Crescem, essencialmente, em águas pobres em
nutrientes (oligotróficas); em condições minerotróficas
são substituídos por plantas de maiores dimensões
(MOSS, 1988). Crescem usualmente no fundo dos lagos,
no geral o pH destas águas situa-se entre os 6.8 e 7.5,
embora existam referências a valores de 4.
(MARGALEF, 1984).

3.8.10. Juncus effusus L.

Espécie distribuída por toda a Europa (TUTIN et
al., 1980). Nos Açores, é uma planta bastante dispersa
(Foto 29 e 30). Existe em todas as ilhas dos Açores
(SJÖGREN, 1978a, HANSEN & SUNDING, 1993). Vai
desde a costa até aos 1100 m, habita zonas húmidas e
extremamente expostas, aparece preferencialmente em
derrames de lava antigos onde se acumulou matéria
orgânica não decomposta. Desenvolve-se

Foto 33 - Uma planta de Erica azorica a “ser engolida” pelo
Sphagnum spp.

Foto 34 - Isoëtes azorica, feto aquático.
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Foto 35 - Juniperus brevifolia, conhecido por cedro-do-mato.

preferencialmente acima do nível da água (SJÖGREN,
1973), embora seja relativamente frequente a sua
presença em turfeiras com o nível de água acima da
superfície. É uma das espécies mais comuns nas turfeiras
da Terceira. SJÖGREN (1978b), refere a sua existência
em torno de turfeiras de Sphagnum spp. na ilha do
Corvo.

Ocorre, embora com menos frequência, nas
turfeiras estudadas, uma outra espécie deste género, o
Juncus bulbosus. Este parece não apresentar
preferências em termos altitudinais, mas geralmente não
aparece abaixo dos 500 m (SJÖGREN, 1973). Parece estar
adaptado a condições de maior encharcamento, é
frequente crescer em charcos distróficos dentro da
turfeira. De acordo com MARGALEF (1984), esta
espécie desenvolve-se entre os 10 cm acima do nível
da água até cerca de 60 cm abaixo do mesmo não sendo
muito exigente em termos nutritivos.

3.8.11. Juniperus brevifolia (Seub). Antoine

Existe em todas as ilhas dos Açores, exceptuando
Graciosa - é endémica dos Açores (Foto 35).  Surge
geralmente acima dos 500 m, podendo ir além dos 1500
(no Pico). Na parte Ocidental dos Açores, por exemplo
no Corvo, chega a descer aos 200 m (SJÖGREN, 1984).
Existem, no entanto, referências mais recentes (DIAS,
1996) que referem a existência de Juniperus brevifolia
ao nível do mar. Cresce, preferencialmente, acima do
nível da água, no entanto, podem ser encontrados
exemplares a crescerem em zonas da turfeira em que a
água está acima da superfície. São, porém, mais
frequentes nas zonas menos encharcadas das turfeiras
- em hummocks.

O Juniperus brevifolia é um componente típico
da floresta de Louro. É dominante nas formações
naturais muito expostas, de elevado encharcamento e
em taludes rochosos húmidos, sendo um rápido
colonizador de escoadas lávicas (DIAS, 1996).

Actualmente, esta espécie é sub-dominante em
certas áreas, sendo provável que outrora, antes da
acção desbastadora do homem se fizesse sentir, tivesse
sido uma das essências florestais dominantes
(FERNANDES  & FERNANDES, 1983).  As
comunidades dominadas por Juniperus brevifolia são
caracterizadas pela presença dum grande número de
plantas acompanhantes raras e, em alguns casos

endémicas, bem como musgos (SJÖGREN, 1984). O
estrato muscilar apresenta geralmente uma cobertura
de 100%, onde domina o Sphagnum spp.

3.8.12. Littorella uniflora (L.) Asch

Nos Açores existe em todas as ilhas, excepto Sta.
Maria, Graciosa e Flores (SJÖGREN, 1978a). Planta
aquática que se desenvolve em charcos e lagoas
oligotróficas, está submersa durante a maior parte do
ano (GUINOCHET & VILMORIN, 1975). De acordo com
SJÖGREN (1973), pode crescer acima do nível da água,
mas geralmente desenvolve-se ao nível, ou abaixo
desta.  O mesmo autor informa que geralmente se
desenvolve acima dos 700 m de altitude.

As águas turbulentas tendem a puxar as plantas
do seu substrato, ou empurrá-las contra as rochas
adjacentes, mas pequenas espécies como a Littorella
uniflora poderão ultrapassar este problema formando
tufos apertados de folhas, próximo do fundo, correndo
no entanto o risco de serem enterradas por areias que
se depositem no fundo da lagoa (MOSS, 1988). No
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entanto, são plantas típicas das zonas litorais
(MARGALEF, 1984). Crescem essencialmente em águas
oligotróficas, em condições minerotróficas são
substituídos por plantas de maiores dimensões (MOSS,
1988), sendo comum nas lagoas associadas a turfeiras.

3.8.13. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Feto rizomatoso, ocorre na Europa, África,
Macaronésia, Madagáscar e desenvolve-se dos  0 aos
2000 m de altitude (GUINOCHET & VILMORIN,  1973).
SJÖGREN (1973), afirma que esta espécie, nos Açores,
não possui limites altitudinais evidentes, mas
acrescenta que raramente aparece acima dos 1100 m.

Desenvolve-se sobre solo silicioso, raramente
sobre solos de características calcárias, ocorre com
frequência em solos acidófilos (com Sphagnum spp.)
(GUINOCHET & VILMORIN,  1973). Tendo preferência
por solos profundos (VALDÉS et al., 1987), leves e
secos, por vezes desenvolve-se sobre solos rochosos
(FERNANDES & FERNANDES, 1983),  ocorrendo
geralmente em habitat fortemente expostos, secos ou

húmidos, nas fendas de lava recente, nas paredes,
trincheiras de estradas e caminhos, nas costas
marítimas arenosas e costas dos lagos, mas mais
frequentemente nos prados.

3.8.14. Polytrichum commune Hedw.

Espécie bastante difundida no Hemisfério Norte,
sendo bastante menos frequente no H. Sul (SMITH,
1972). É dada para todas as ilhas, excepto Graciosa
(SJÖGREN, 1992). Planta robusta com 4 - 45 cm (Foto
36), aparece muito raras vezes ao nível do mar, ocorre
preferencialmente acima dos 200 m (SJÖGREN, 1973),
existem referências da sua presença a alturas de 2000
m, em Espanha (JAHNS, 1982). Estão adaptados a solos
húmidos e preferem zonas pouco expostas (SJÖGREN,
1973). Os tufos de Polytrichum commune constituem
uma parte dos campos de pastagem (TUTIN, 1964).
Cresce frequentemente em clareiras e terrenos
abandonados. Esta planta é abundante em solos ácidos
(WATSON, 1981), cobre vastas áreas formando
hummocks em turfeiras.

3.8.15. Potamogeton spp.

Segundo HANSEN & SUNDING  (1993) existem
nos Açores 5 espécies deste género: Potamogeton
nodosus Poir., Potamogeton polygonifolius Pourr.,
Potamogeton pussilus L., Potamogeton schweinfurthii
A. Bennett e ainda o Potamogeton polygonifolius x
pusillus Dandy.

É um género que se desenvolve submerso, com
folhas flutuantes e inflorescências emergentes (MOSS,
1988). Este autor aponta como profundidade de
colonização os 10 cm até 2 m. Tende a desenvolver-se
em águas ricas em nutrientes (MARGALEF, 1984;
MOSS, 1988).  Estas plantas são encontradas numa
grande variedade de habitat de água doce (TUTIN et
al., 1980). Desenvolvem-se em águas profundas ou
superficiais, paradas ou de corrente forte. Algumas
espécies desenvolvem-se em águas salobras; outras
estão mais ou menos restritas a águas básicas mas a
maioria tolera uma considerável amplitude de pH da
água (FRANCO & AFONSO, 1994). Segundo
GUINOCHET & VILMORIN, (1978), desenvolvem-se
apenas em águas paradas ou com muito pouca
escorrência, de natureza alcalina, limpas, eutróficas e

Foto 37 - Potamogeton spp., ocorre em charcos com  água
distrófica.

Foto 36 - Polytrichum commune.
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profundas aparecendo entre os 0-900 m de altitude.

3.9. MECANISMOS DE EVOLUÇÃO

3.9.1. Aparecimento e desenvolvimento de
turfeiras

Nas zonas altas dos Açores, onde a precipitação
é elevada, a evaporação muito baixa e onde existe
impermeabilização do substrato, o musgo Sphagnum
spp. invade o meio alterando por completo a sua
evolução. À medida que esta planta se desenvolve,
outras espécies, mais adaptadas a condições ácidas,
vão-se estabelecendo.

WELLS & POLLET (1983) e WELLS &
HIRVONEN (1988) caracterizaram, duma forma sucinta,
o aparecimento e desenvolvimento de turfeiras no
Canadá, em três processos: (1) infilling, (2) paludificação
e (3) produção primária de turfa. Estes processos podem
ocorrer separadamente sob condições ambientais
distintas, no entanto, no desenvolvimento de uma
turfeira, poderão estar envolvidos mais do que um
processo. O primeiro processo (1) refere-se à invasão
de vegetação límnica num vale impermeabilizado ou
lagoa de água doce. A concentração de oxigénio será
baixa, assim como a actividade microbiana, o que faz
com que a deposição de matéria morta seja superior ao
índice de decomposição. (2) A paludificação ocorre
quando os depósitos de turfa primários se expandem
vertical e lateralmente cobrindo parcelas de solo,
tornando-se a turfa o imperme que impede a drenagem
nesses locais. A produção primária de turfa representa
o terceiro ponto (3), que envolve a produção de turfa
em solo húmido e não necessariamente encharcado.

Muitas turfeiras são provenientes da evolução
de lagoas de água doce em vales endorreicos. Na Figura
2, mostra-se o modelo que foi possível de reconhecer,
nos trabalhos de DIAS (1996), a evolução duma lagoa
de chaminé até turfeira sobre-elevada. Em lagoas fundas
e de margens íngremes, o enchimento pode ficar
incompleto, e a água coberta por  vegetação flutuante.
A turfa, que resulta de todo este processo de
sedimentação, pode levar mais de 5000 anos a formar-
-se em regiões boreais (ATTENBOROUGH et al., 1989).

Um limite teórico para o crescimento de turfeiras
tem sido procurado, mas na realidade é a erosão o

fenómeno limitante mais comum, principalmente em
turfeiras de encosta depois de longos períodos de
intensa precipitação (CLYMO & HAYWARD, 1982). A
acção do homem, animais domésticos, bem como
poluição são outros factores que influenciam a erosão
das turfeiras.

3.9.2. Decomposição do Sphagnum spp. e
formação da sua turfa

As plantas de Sphagnum spp., crescendo no
topo, produzem raminhos que “vivem” cerca de 1 ano,
até se tornarem, de tal forma ensombrados por ramos
mais recentes, que morrem, formando-se então materiais
disponíveis para turfa (CLYMO & HAYWARD, 1982).
A produtividade líquida, no esfagno puro pode
aumentar de 150 g m2/ano  em hummocks para 500 g m2/
ano em laws e 800 g m2/ano em pools. Nos bogs actuais,
as plantas vasculares podem dominar a produção líquida
do ecossistema (NORD-VARHAUG, 1996). O índice de
acumulação é no máximo de 1 a 2 mm / ano (10 a 20 cm
por século), em média a acumulação é de 0.6 a 0.7 mm /
ano (KEYS, 1992).

Sob condições de pH baixo e encharcamento, a
actividade da microflora no solo é limitada, e a
decomposição da matéria orgânica é muito lenta,
acumulando-se camadas de material não decomposto
ou parcialmente decomposto.

Na camada acrotelm (ou acrotelmo), a
decomposição da cobertura de esfagno é lenta (perda
de massa é de 10-20% ano) comparando com a
decomposição de folhas da maioria das plantas nos
seus habitat (40-80% ano) (BREEMEN, 1995). Esta
decomposição, na camada superficial, deve-se a
condições aeróbias verificadas nessa camada onde,
periodicamente, pequenas quantidades de oxigénio são
difundidas (RIELEY & PAGE, 1990). Em profundidade,
no catotelm (ou catotalmo), a turfa está saturada em
água, prevalecendo as condições anóxicas, sendo o
índice desta decomposição extremamente baixo.
BREEMEN (1995), refere o valor de 0.1-0.001% por ano,
que se deve essencialmente à actividade de bactérias e
alguns fungos especialistas, a maioria dos quais usam
nitratos, sulfatos e fosfatos como fontes de oxigénio
(RIELEY & PAGE, 1990).

 O clima afecta também o índice de decomposição.
Durante os períodos de elevada precipitação e
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humidade, a decomposição apresenta valores muito
baixos, ao contrário do que ocorre em situações de
condições climáticas mais secas. Nas turfeiras da
Islândia, o baixo índice de decomposição observado
deve-se ao seu congelamento a partir duma pequena
profundidade (CLYMO & HAYWARD, 1982). O
ambiente bog diminui a decomposição da celulose, no
entanto, a natureza da cobertura de esfagno é

responsável pela sua baixa decomposição (BREEMEN,
1995). O taxa de decomposição observada em hollows
é mais rápida do que nos hummocks,  mais pela presença
de certas espécies de herbáceas do que pelas diferenças
das condições ambientais (BREEMEN, 1995). A
principal razão da resistência obstinada da cobertura
do esfagno é a protecção química das paredes das
células em polissacarídeo (pela rede de polímeros
fenólicos), mas também pelo revestimento superficial
de  lípidos (BREEMEN, 1995). Este autor refere que,
devido às suas características anatómicas e
bioquímicas, o esfagno pode ser preservado em turfa
por milénios.

3.10. IMPORTÂNCIA DAS TURFEIRAS

3.10.1. Biodiversidade

As turfeiras são importantes, em primeiro lugar
porque são ecossistemas únicos, onde uma grande
variedade de animais e plantas se conseguiu adaptar.
De realçar que muitas das espécies dos bogs são típicas
destes habitat, sendo algumas raras. Foram
encontradas, nas turfeiras estudadas, espécies
protegidas como a Culcita macrocarpa (Directiva dos
Habitat e Convenção de Berna), Isoëtes azorica
(Directiva dos Habitat e Convenção de Berna), Erica
azorica (Directiva dos Habitat e Convenção de Berna),
Frangula azorica (Directiva dos Habitat) e
Melanoselinum decipiens (Directiva dos Habitat);
para além de elas próprias serem habitat protegido pela
Directiva Habitat 92/43/CEE (JORNAL OFICIAL DAS
COMUNIDADES, 1992).

3.10.2. Ciclo do Carbono

As turfeiras são muito importantes no ciclo do
Carbono. As turfeiras e a turfa (Foto 38) contêm um
enorme reservatório de carbono orgânico. Recentes
preocupações sobre a combustão de energias fósseis
e o consequente efeito de estufa, causado pela
libertação de dióxido de carbono para a atmosfera,
levaram a um estudo de quantidades de carbono que é
retido durante o seu ciclo (WELLS & HIRVONEN, 1988).
Por exemplo, no Canadá estima-se que cerca de 2% (2
biliões de toneladas) do total de carbono armazenado,

Foto 38 - Perfil de turfa, onde se pode observar, pela coloração,
a existência de tipologias distintas de turfa.

Foto 39 - Escorrência de água para uma fenda, observada numa
turfeira da Lomba, estando provavelmente associado ao
fornecimento de água a uma ribeira.
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· A um importante diminuição no volume de água
interceptada e retida na cobertura.

A longo prazo (segundo os mesmos autores), poderá
provocar:

· A diminuição da recarga dos aquíferos.
· A alteração do regime de recarga que poderá evoluir
de um regime aproximadamente constante ao longo
do ano para um regime sazonal.
· A alteração das características químicas da água, até
então de óptima qualidade, poderá evoluir para
situações de contaminação.
•  A alteração do micro-clima da ilha.

3.10.4. Papel “purificador” da água

As turfeiras têm um importante papel de
purificador no ciclo da água pois retêm na sua estrutura
todas as substâncias que são transportadas na mesma
água, tais como iões metálicos, patogenes e outras
substâncias tóxicas. Esta situação faz com que estes
componentes possuam concentrações muito baixas na
água que é libertada da turfeira. Esta capacidade natural
de filtração encorajou diversos estudos sobre o
potencial da turfeira no tratamento de águas poluídas.
Estes estudos incidem não só na turfeira no seu meio
natural, mas também em turfa removida e a sua
implantação em sistemas artificiais (WELLS &
HIRVONEN, 1988).

3.10.5. Reserva de informação

Os bogs representam uma riquíssima memória do
passado, sendo vasta a informação neles contida
(IRISH PEATLAND CONSERVATION COUNCIL,
1996c). Ajuda-nos a conhecer as pessoas, a cultura, a
economia e o clima dos tempos pré-históricos.
Encontram-se armas, utensílios, pólen e restos de
plantas que se podem identificar, diversos factores que
indicam o grau de perturbação provocada pelo homem
na paisagem circundante. As turfeiras proporcionaram
algumas das mais espectaculares descobertas da
arqueologia inglesa, incluindo corpos extremamente bem
preservados de alguns dos nossos ancestrais (IRISH
PEATLAND CONSERVATION COUNCIL, 1996c). A
mesma fonte refere que foram já encontrados cerca de
600 corpos nos bogs do norte da Europa, corpos esses
que foram oferecidos como sacrifício ao deus da

se encontra em turfeiras (WELLS & HIRVONEN, 1988).
Quebrando o imperme, o nível da água baixa

(drenagem) acelerando o processo de decomposição.
Como resultado, o carbono que estava armazenado na
turfeira é libertado para a atmosfera sob a forma de
dióxido de carbono (KEYS, 1992). Este composto é o
principal responsável pelo aquecimento global do
planeta (efeito de estufa), contribuindo a destruição
das turfeiras, para o agravamento deste fenómeno. Na
destruição duma turfeira, outros factores podem
contribuir para a perda de carbono, tal como a perda da
sua vegetação, considerando esta, fonte acumuladora
de carbono (pela fotossíntese).

3.10.3. Fornecimento e regulação da água

No seu estado natural (Foto 39), as turfeiras
influenciam a hidrologia, essencialmente em termos do
fornecimento de água e da sua regulação (WELLS &
HIRVONEN, 1988). Os mesmos autores referem que,
durante períodos de elevada precipitação, a quantidade
de água armazenada na camada activa do ecossistema
aumenta substancialmente, esta água é libertada
gradualmente durante os períodos de baixa precipitação,
resultando daqui a regulação do fluxo da água.

Num estudo feito na ilha das Flores por AZEVEDO
& FERREIRA (in press), estes concluem que o tapete
de esfagno é importante na regulação do ciclo hídrico.
Esta sua  intervenção no ciclo da água efectua-se a
diversos níveis: (1) regula a infiltração, através de uma
cedência gradual e contínua para os níveis inferiores da
água que intercepta; (2) regula a escorrência superficial
e subterrânea e, consequentemente dos caudais das
nascentes; (3) evita o aumento rápido dos caudais após
os picos de precipitação, regulando a escorrência
superficial; (4) regula a erosão dos solos; (5) regula o
micro-clima insular, na medida em que proporciona uma
evapotranspiração real muito elevada, contínua e com
baixa variação anual. A remoção do tapete de esfagno
poderá dar origem, a curto prazo  de acordo com
AZEVEDO & FERREIRA (in press):

· A um aumento brusco da escorrência superficial,
associado a grandes prejuízos.

· A acentuada remoção e erosão dos solos associadas
a uma descaracterização da paisagem.
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fertilidade, preservados há cerca de 2000 anos.
Durante os muitos milhares de anos em que ocorre

a acumulação de turfa, muitos grãos de pólen e outros
materiais foram depositados. A identificação destes
pode dar informação sobre as comunidades de plantas
existentes durante a sua deposição (WELLS &
HIRVONEN, 1988) e compreender um pouco acerca da
evolução da vegetação (IRISH PEATLAND
CONSERVATION COUNCIL, 1990).

3.11. OUTRAS UTILIZAÇÕES DA TURFA

O uso de turfeiras para interesse do homem data
de alguns milénios. Antes da explosão comercial, a turfa
era usada como combustível doméstico e os campos
drenados eram usados para produção agrícola.  A
expansão comercial e urbana iniciada na Idade Média
criou maiores exigências de combustível. Esta
necessidade, em conjunto com o facto de haver carência
de madeiras levou a um incentivo para desenvolver
técnicas de exploração comercial de turfa (ROSS, 1997).

As turfeiras e a turfa podem ser usadas para uma
grande diversidade de objectivos, mas estes geralmente
requerem a alteração do seu estado natural.  A
agricultura usa métodos não extractivos, tal como
acontece com a florestação, em que se usa a drenagem
parcial para facilitar as operações de florestação. Estes
métodos não extractivos consistem no uso de
estruturas de controlo da água, técnicas que são muito
usadas no Canadá (KEYS, 1992).

Actualmente a extracção de turfa ocorre em
massa, pois esta representa um óptimo substrato para
actividades como horticultura (WELLS & HIRVONEN,
1988). Em 1984, cerca de 2600 ha de turfeira no Canadá,
foram usadas para extracção de turfa por 14 empresas
(WELLS & HIRVONEN, 1988).  Numa escala global, o
desenvolvimento de turfeiras para extracção de turfa
pode ser dividido em duas grandes categorias: (1) turfa
para combustível e (2) turfa para uso hortícola e outras
possíveis utilizações (KEYS, 1992). O uso de turfa como
fonte de combustível é bastante extensivo em países
como Finlândia, Irlanda e todas as repúblicas que
formavam a ex - URSS. Para obter turfa para fins
hortícolas de boa qualidade, esta deve ser constituída
essencialmente à base de esfagno (KEYS, 1992). De
realçar que a extracção para fins hortícolas é bastante
superior à quantidade usada para combustíveis. Nos
Açores, o esfagno era utilizado para encher almofadas
e na cultura do Ananás, como substrato.

Figura 2 - Esquema do processo evolutivo e comunidades
associadas, de uma lagoa de chaminé para turfeira de base e,
eventualmente, para turfeira sobre-elevada nos Açores.
Adaptado de DIAS, 1996.



PARTE II
ECOLOGIA, FITOSSOCIOLOGIA
E DISTRIBUIÇÃO DAS TURFEIRAS
DA ILHA TERCEIRA



CAPÍTULO I - MATERIAIS E MÉTODOS

1.1. INTRODUÇÃO

De acordo com os objectivos já apresentados, as turfeiras aqui estudadas são apenas as dominadas por
Sphagnum spp. Para a sua separação das restantes, teve-se em conta o grau de cobertura de espécies arbustivas
e arbóreas, considerando que a graus de cobertura superior a 25%, estávamos perante turfeiras florestadas.

O trabalho de campo, de uma forma
global, consistiu na inventariação (com
recurso à fotografia aérea), cartografia e
descrição (altitude, status e
caracterização) das turfeiras. Os trabalhos
de campo decorreram de Maio de 1996 até
Abril de 1997. O primeiro passo
consistiu na localização das tur-
feiras, pela observação de fotografias aéreas
da ilha, através do estereoscópio. De
seguida, já no terreno, executou-se a sua
cartografia. A recolha de informação no cam-
po procedeu-se através de
metodologia apropriada a cada objectivo proposto. Organizou-se a colheita de informação em 4 fichas, elaboradas
com esse objectivo: (1) dados gerais da turfeira; (2) inventários; (3) perfis e topografia da zona envolvente; e (4)
parâmetros do estudo da água (Figura 3).

1.2. PARÂMETROS CONSIDERADOS

1.2.1. Hidrológicos

Foram indentificadas as entradas e saídas da água, bem como a movimentação da água dentro do sistema
e a sua natureza.

1.2.2. Geomorfológicos

Foi assinalado o declive da zona envolvente. Fizeram-se vários perfis na turfeira. Para fazer o perfil da
turfeira, foram usados tubos de PVC enterrados até atingir a camada compacta do substrato mineral, onde se
media a profundidade. Este método, embora forneça apenas dados de uma escala pouco fina, permite construir
um perfil 3D bastante válido. De assinalar que, por turfeira, foram feitos pelo menos 2 perfis, um em largura e outro

Foto 40 - Recolha de amostras de água para posterior análise. Turfeira
do Sanguinhal, ilha Terceira.
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Figura 3 - Fichas de campo elaboradas para recolha de dados no campo na execução deste estudo.
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em comprimento (quando a turfeira possuía uma forma
irregular elaborou-se um maior número de perfis).
Estipulou-se que a distância entre os diferentes pontos
de medição seria de 2 m em turfeiras de pequenas
dimensões (60-100 m) e de 5 m nas restantes.

1.2.3. Vegetação

1.2.3.1. Colheita de dados

Depois de confirmar os limites cartográficos das
turfeiras, procedeu-se a uma cartografia das
“comunidades” constituintes. Para estudar a vegetação
das turfeiras, foram feitos inventários das espécies
observadas dentro das comunidades existentes em cada
turfeira, seguindo a metodologia de J. Braun - Blanquet
ou escola Sigmática, com os seguintes graus de
cobertura (WESTHOFF & VAN DER MAAREL 1978):

Devido à pequena dimensão que as comunidades
vegetais das turfeiras em estudo apresentavam, não
foi considerada qualquer dimensão específica (método
do relevés), mas sim a área total do ecossistema. Este
método foi já utilizado por WELLS (1996), com bons
resultados, em termos de classificação das turfeiras do
Canadá.

1.2.3.2. Ecologia das comunidades e espécies vegetais

1.2.3.2.1. Métodos de análise - introdução

Existem dois grandes modelos conceptuais para
analisar matrizes de “espécies x parcelas”. O primeiro
organiza as parcelas e/ou as espécies, tendo em conta

factores ambientais, é conhecido como ordenação. O
segundo modelo consiste em organizar as parcelas,
normalmente de forma hierárquica, em grupos ou
classes de comunidades e é conhecido como
classificação. Cada um destes modelos torna-se
adequado, de acordo com os dados de campo que se
possuem, a escala do trabalho e os objectivos que se
pretendem. Estas técnicas não se excluem uma à outra,
sendo frequente recorrer a uma ordenação e
classificação com os mesmos dados de partida.

1.2.3.2.2. Ordenação

O termo ordenação deriva, originalmente, da
tentativa de ordenar grupos de “objectos”; actualmente
o termo é usado com mais frequência e refere-se à
tentativa de obter um padrão de resposta (DIGBY &
KEMPTON, 1987). A sua finalidade consiste em
entender as relações existentes entre as espécies e as
parcelas, num espaço de dimensões definidas
(FERNÁNDEZ-PALACIOS & SANTOS, 1996). A
ordenação consiste num arranjo espacial de amostras,
cujas posições iriam reflectir o seu grau de semelhança
(GOLDSMITH et al., 1986), tendo como produto final,
um eixo de coordenadas, normalmente bidimensional,
em que as espécies e os locais semelhantes entre si
tenderão a aparecer juntos, e afastados dos diferentes
(FERNÁNDEZ - PALACIOS & SANTOS, 1996). O
objectivo desta técnica é descobrir quais os factores
ecológicos e ambientais cuja importância possa ser
determinante na estrutura ecológica das comunidades
que estão a ser estudadas (LUDWIG & REYNOLDS,
1988). A ordenação visa simplificar e condensar uma
quantidade massiva de dados na esperança de que
surjam relações.

1.2.3.2.3. Classificação

Esta técnica analítica supõe unir entidades
semelhantes em grupos. Existem, basicamente, três
tipos de classificação: (1) classificação tabular; (2)
classificação não hierárquica e (3) classificação
hierárquica (FERNÁNDEZ-PALACIOS & SANTOS,
1996). Os mesmos autores referem que a classificação
tabular tem sido tradicionalmente usada pelas escolas
fitossociológicas, que reúnem os inventários de campo
em tabelas, tentando encontrar padrões de resposta,
agrupando as observações que são compartilhadas por

+ Número de indivíduos e grau de cobertura muito 
baixos 

1 Número de indivíduos bastante fraco ou elevado 
mas com um grau de cobertura fraco 

2 Indivíduos numerosos ou mesmo muito 
numerosos mas grau de cobertura fraco 

3 Indivíduos numerosos ou muito numerosos 
cobrindo aproximadamente 1/5 a 1/3 da 
superfície 

4 Indivíduos muito numerosos cobrindo pelo 
menos 1/2 da superfície 

5 Espécie numericamente predominante cobrindo 
pelo menos 4/5 da superfície 
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uma série de espécies. Por outro lado, a classificação
não hierárquica permite classes por afinidade, sem que
exista uma hierarquia entre as classes criadas. Por último,
a classificação hierárquica, onde as classes formadas
se hierarquizam atendendo a diferentes critérios, é a
técnica mais interessante e a mais utilizada
(FERNÁNDEZ-PALACIOS & SANTOS, 1996). Esta
classificação pode ser: (1) descendente (a partir do total,
subdivide em grupos) - classificação divisiva, ou (2)
ascendente (partindo de observações individuais,
forma grupos) - classificação aglomerativa. Assim, toda
a classificação divisiva tem por objectivo a divisão
sucessiva do conjunto inicial das observações. Desta
forma, independentemente do nível a que nos
encontremos, cada grupo se subdividirá sempre em
novos subgrupos (FERNÁNDEZ-PALACIOS &
SANTOS, 1996). Para se desenvolver uma classificação
aglomerativa, é necessário testar diferentes alogaritmos
de classificação, para que seja selecionado o que melhor
se ajusta na formação de grupos, a partir de observações
individuais (FERNÁNDEZ-PALACIOS & SANTOS,
1996). O passo seguinte consiste em agrupar
sucessivamente as observações individuais em classes,
processo conhecido como clustering (ou métodos
hierárquicos aglomerativos (LUDWIG & REYNOLDS,
1988). O resultado final das classificações
aglomerativas será uma estrutura em dendograma ou
fenograma.

1.2.4. Parâmetros físico-químicos

Para a recolha dos diferentes parâmetros em
estudo, foram usados dois aparelhos:o “WTW LF 320
- Condutivity Meter” e o “WTW pH 320 - pH Meter”.

O “Condutivity Meter” mede, das amostras de
água colhidas, dados como a temperatura,
condutividade e totais de sólidos dissolvidos (TDS).
O “pH Meter” dá o valor de pH da amostra.  A
temperatura vem expressa em 0C e a condutividade
aparece nas unidades µs/cm. O TDS (a medição do
peso dos sólidos dissolvidos na água, expressos em
unidades ppm por unidade de volume de água) são
expressos em mg/ml (WATER QUALITY
ASSOCIATION, 1997), sendo que 90% dos sólidos

Foto 41- Inventariação das espécies nas comunidades
identificadas nas turfeiras.

Foto 42- Recolha de amostras de Sphagnum spp. num pequeno
charco de uma turfeira de base na Serra de Sta. Barbara. O tubo
de PVC era usado na medição de profundidade da turfa.

dissolvidos provavelmente consistem em Na+, Ca2+, K+,
Mg2+, SO4

2-, Cl-, HCO3- e o CO3 
2- (ANÓNIMO, 1997).

Assinalou-se a estrutura do bog onde foi colhida
a amostra de água, bem como a profundidade em que
esta se encontrava.



CAPÍTULO II - RESULTADOS E ANÁLISE

2.1. ECOLOGIA DAS TURFEIRAS

2.1.1. Características consideradas na análise

Num primeiro nível de classificação das turfeiras, tomou-se em conta, quase exclusivamente, as suas
características geomor- fológicas. Num
segundo nível, fez-se uma análise mais
exaustiva das turfeiras relacionando-as com a
sua ecologia. Para tal, selecionou-se  uma
série de parâmetros. Esta seleção recaiu,
dos considerados essenciais, nos que se
tornava possivel recolher, dadas as
limitações temporais e de equipamentos.  De
realçar que esta carac- terização dirige-se às
turfeiras, uma vez que todos os mires encon-
trados foram divididos nas diversas unidades
(turfeiras) que o consti- tuem. O objectivo des-
ta análise será avaliar a existência (ou não) de
tipos homogéneos de turfeiras. Para atingir
este objectivo partiu-se de uma tabela de presença/ausência obtida com os seguintes parâmetros:

2.1.1.1. Caracterização geomorfológica
Os três tipos de turfeiras que se evidenciam quando se considera, como componente principal, os dados

geomorfológicos são: (1) turfeiras de base; (2) turfeiras de encosta e (3) turfeiras de cobertura.

2.1.1.2. Natureza da água que alimenta a turfeira
Este parâmetro é de extrema importância no desenvolvimento, tipo de estrutura e riqueza florística de uma

turfeira. Existem dois tipos de águas essenciais: as minerotróficas e as ombrotróficas. Para avaliar a importância
de cada um destes tipos, (assumindo que um não exclui do outro), considerou-se que as águas minerotróficas
são importantes quando, cerca de, pelo menos 30% da turfeira recebe águas desta natureza e que as águas
ombrotróficas podem representar um factor limitante no desenvolvimento de turfeiras. Esta dependência verifica-
-se em locais em que a quantidade de água (de natureza ombrotrófica) que entra no sistema é superior à quantidade
que sai (por evapotranspiração), dando origem a um excesso de água no solo, essencial no ciclo hídrico de uma
turfeira.

Da análise dos diagramas ombrotérmicos de DIAS (1996) para várias estações da ilha Terceira e do balanço
hídrico para a lagoa do Negro (DIAS, 1986), pode verificar-se que a partir de uma altitude, que rondará os 600-650
m, existe excesso de água no solo ao longo do ano (em Julho parece existir uma situação em que a quantidade de
água que entra no sistema é igual à que saí). Por extrapolação dos dados fornecidos por AGOSTINHO (1942a),

Foto 43 - Aparelhos utilizados para recolha de parâmetros químicos
da água,  bem como os tubos de PVC utilizados na medição da profun-
didade de turfa e sacos onde se guardou as amostras de Sphagnum
spp. para posterior identificação laboratorial.
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espera-se que nesta altitude a precipitação ronde os
3000 mm. Deste modo, consideramos que as turfeiras
em altitudes iguais ou superiores a 650 m recebem um
volume importante de águas ombrotróficas.

2.1.1.3. Outros aspectos particulares relacionados
com a água

A possibilidade da ocorrência de fluxos de águas
lêntica permanentes, associadas às turfeiras, é uma
particularidade a assinalar.  Noutros casos, poder-se-á
verificar a entrada de um elevado fluxo de água na
turfeira (por exemplo quando uma turfeira é parcialmente
alimentada por outras que a delimitam).

2.1.1.4. Altura do sistema freático
Um outro aspecto que parece ter importância para

caracterizar, ecologicamente, uma turfeira é a altura do
sistema freático. A água pode estar à superfície, acima
desta, ou a vários cm de profundidade. Pode ainda ser
regular, ou então irregular em toda a superfície da turfeira.

2.1.1.5. Heterogeneidade florística
Um outro ponto, considerado na caracterização

ecológica das turfeiras, é o que se designou por
heterogeneidade florística (HF), isto é, somatório da
riqueza de espécies dentro de cada comunidade,
considerando a área total da turfeira. A HF não é riqueza
florística, é sim a conjugação deste parâmetro dentro
das várias comunidades que constituem uma turfeira.

 Para comparar as diferentes turfeiras, foi criado
um índice que é representado com a seguinte fórmula:

Em que:
> HF Heterogeneidade Florística.

> X Representa as diferentes comunidades que

constituem a turfeira.

> n Representa o n º de espécies dentro da

comunidade.

> A Representa a área turfeira (ha).

Na necessidade de encontrar o ponto de inflexão, a
partir do qual se considera uma turfeira com um alto
ou baixo HF, elaborou-se o Gráfico 6 com os
resultantes da aplicação deste índice a todas as
turfeiras. Para a classificação das turfeiras em termos
de HF, considerou-se dois tipos distintos: Turfeiras
com baixa HF (grupo 2 e 3) e  Turfeiras com elevada
HF (grupo 1).

Alguns pontos a considerar (Gráfico 6): tendo em
conta que o ponto de inflexão de HF das turfeiras se
situa na ordem dos 200.000 e que o ponto de inflexão
da área se situa na ordem dos 1.8 ha,  parece existir
uma relação entre as áreas das turfeiras e o valor do
índice de heterogeneidade florística, relação essa que
é inversamente proporcional.

No grupo 1, a um pequeno aumento da área da turfeira,
corresponde um acentuado acréscimo do seu índice
HF. No grupo 2, essa diferença é atenuada; deste
modo, o aumento das áreas das turfeiras, corresponde
a um pequeno aumento da sua HF. No terceiro grupo,
a variabilidade é muito pequena, uma vez que o
decréscimo verificado em termos de HF é bastante
diminuto, mesmo que a diferença de áreas seja
significativa.  O elevado índice HF verificado no
grupo 1, bem como a sua grande variabilidade, pode
dever-se a uma intensa influência que as turfeiras de
menores dimensões sofrem do meio que as rodeia.
Em contrapartida, turfeiras de grandes dimensões não
recebem uma  influência  tão elevada do meio que as
envolve, antes pelo contrário, uma vez que possuem
uma área muito maior. Por outro lado, torna-se mais
evidente a acção destas turfeiras sobre o meio
envolvente.

2.1.1.6. Área da turfeira

As turfeiras foram também agrupadas em termos
de área (considerando o ponto de inflexão do Gráfico
6, obteve-se um valor na ordem de 1.8 ha). Turfeiras
com área superior a 1.8 ha, considerámos grandes, e
para valores de área inferiores, pequenas.

2.1.1.7. A estrutura das turfeiras

Este parâmetro é essencial na caracterização de
turfeiras.  Pela sua estrutura, podem ser dominadas
por lowland; possuir uma estrutura de hollows e
hummocks, em pelo menos 40% da sua superfície. A
partir deste valor consideramos que o microrelevo é
acentuado.

2.1.1.8. Presença de charcos ou envolvimento por
turfeiras florestadas

São aspectos particulares que também se tomou
em consideração, a existência de charcos ou o facto
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destas turfeiras de esfagno estarem rodeadas por
turfeiras florestadas .

2.1.1.9. Profundidade da turfeira

Turfeira é uma comunidade em que se verifica a
acumulação de matéria orgânica, com uma
profundidade mínima de 40 cm (KEYS, 1992). Visando
separar as turfeiras jovens (partindo do princípio que
estas necessitam de uma fase de desenvolvimento para
atingirem um equilíbrio), das restantes, considerámos
jovens, todas aquelas cuja profundidade seja inferior
a 70 cm.

2.1.1.10. Agressões

Num último ponto, foram consideradas as
agressões verificadas, tendo em conta que estas,
quando graves e prolongadas levam a um
desenvolvimento anormal das turfeiras.

2.1.2. Homogeneidade das turfeiras

Um dos aspectos essenciais deste estudo
consiste em analisar a ecologia das turfeiras e ponderar
acerca da existência de tipos de turfeiras consistentes.

Para atingir este objectivo, procedemos a uma análise
matemática que utilizou os seguintes modelos (por
intermédio do programa SYN-TAX):

Hierarquical Clustering - Foram seleccionados
métodos aglomerativos, já que estes privilegiam
prioritariamente as grandes diferenças.

Distance-optimizing - Average Link - Como
alogaritmo foi utilizado o “average - link” método mais
generalizado em ecologia, que maximiza a correlação.

Presence/absence (binary) data - O índice
seleccionado por ser duma forma geral, o mais
frequentemente utilizado, foi o de Jaccard.

Da análise efectuada, obteve-se o Gráfico 7. Deste
emerge claramente três tipos distintos de turfeiras,
designados por A, B e C. Em que  “A” corresponde às
turfeiras de base (em vales endorreicos pronunciados);
“B”, as turfeiras de transição (de base mas em vale
endorreico não pronunciado) e sobre-elevadas, (num
estado evolutivo mais avançado). Distinguem-se do
tipo “A” por,  neste tipo de turfeiras, existir um
microrelevo acentuada de hollows /hummocks, o nível
freático é bastante irregular. Finalmente  “C”  incluí as
turfeiras de encosta e as de cobertura. A caracterização

Gráfico 6 - Heterogeneidade Florística das turfeiras estudadas (os dados foram transformados logaritmicamente, base 10, com o
objectivo de acentuar a propriedade da distribuição log-normal das variáveis e dar menos peso às parcelas dominantes). Grupos
formados: 1 - Turfeiras pequenas com elevada HF; 2 -Turfeiras pequenas com baixa HF; 3 - Turfeiras grandes com baixa HF. Pontos
de inflexão encontrados: A - Ponto de inflexão da HF; B - Ponto de inflexão da área das turfeiras.



   Resultados e análise 50

destes diferentes tipos de turfeiras encontrados será
feita com mais pormenor em capítulo específico.

Para avaliar a homogeneidade e o grau de
consistência dos tipos de turfeiras obtidos através da
classificação, recorreu-se a uma análise matemática de
ordenação indirecta (Principal Components Analysis
utilizando a Eucledian Distance). Desta análise,
obteve-se o Gráfico 8, a partir do qual se pode concluir
acerca da coerência e homogeneidade (menos
acentuada nas turfeiras de encosta e cobertura)
existente nos tipos obtidos. As turfeiras de base, as
de transição e sobre-elevadas apresentam uma elevada
consistência. As turfeiras de encosta e de cobertura
são as mais heterogéneas, o que se poderá justificar
pela diversidade existente em termos de relevo,

hidrologia e vegetação.
No Gráfico 8, o eixo 1  representa a regularidade

e altura do sistema freático. Assim, as turfeiras de base
são as que possuem a água mais próxima da superfície
e um declive menos acentuado. No outro extremo,
temos turfeiras de encosta e cobertura, associadas a
um sistema freático bastante irregular e um microrelevo
mais acentuado.  O 2º eixo representa o declive da
turfeira. O grupo com maior variabilidade é o das
turfeiras de encosta e cobertura. A grande amplitude
verificada neste grupo deve-se à heterogeneidade
existente. As turfeiras de cobertura encontram-se no
extremo inferior do eixo 2 enquanto, as turfeiras de
encosta se encontram no outro extremo, demonstrando
as diferenças existentes.

Gráfico 7 - Dendograma de classificação (Hierarquical Clustering, Eucledian Distance através do software Syntax) das 58
turfeiras estudadas na ilha Terceira. Esta análise foi baseada nos parâmetros: geomorfologia, natureza da água que alimenta a
turfeira, existência (ou não) de fluxos de água lêntica permanente, heterogeneidade florística, área da turfeira, estrutura da turfeira,
existência de charcos e/ou turfeira florestada, profundidade da turfeira e agressões verificadas.
Esta análise permitiu obter 3 tipos de turfeiras distintos: turfeiras de base, turfeiras de transição e sobre-elevadas e turfeiras de
encosta e cobertura.
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2.2. ANÁLISE DA VEGETAÇÃO

2.2.1. Introdução

Os inventários efectuados e que agora vão ser
analisados, consideraram como unidade de
inventariação, não a turfeira, mas sim diferentes
“unidades de inventariação no campo” ou tipos de
vegetação, porque possuem fisionomias distintas no
campo. Pretende-se avaliar  a coerência destas
“unidades” para que se possam passar a considerar
comunidades. Com este objectivo, procedeu-se, numa
primeira fase, à análise de todos os inventários
efectuados.

 Outro objectivo a atingir foi a avaliação da
importância do parâmetro diversidade em comunidades
vegetais presentes na turfeira, na sua caracterização,
bem como ponderar o interesse deste parâmetro na

distinção dos tipos de turfeiras obtidos anteriormente.
Aqui, e posteriormente à análise do conjunto de todos
os inventários, vamos analisar este parâmetro tendo
em conta os 3 tipos de turfeiras obtidos na análise de
grupos.

2.2.2. Coerência das comunidades vegetais

Visando avaliar a coerência das comunidades
vegetais, efectuou-se uma análise matemática
(Hierarquical Clustering, Eucledian distance),
obtendo-se o Gráfico nº 9, a partir do qual se pode
concluir que: (1)  as unidades de vegetação assumidas
como “unidades de inventariação no campo” mostram
possuir uma elevada coerência como comunidades
distintas; (2)  foram encontradas 8 comunidades
diferentes, algumas correspondentes a situações mistas
(parcelas que misturam comunidades), o que é

Gráfico 8 - Diagrama de ordenação (Principal Components Analysis através do software Syntax) das 58 turfeiras estudadas.
Pretende-se avaliar a consistência e homogeneidade dos tipos de turfeiras obtidos na análise de grupos (Gráfico 7). O eixo 1
representa a altura da água e a sua regularidade na turfeira e microrelevo. O eixo 2 representa a heterogeneidade do declive.
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perfeitamente compreensível devido ao número de
inventários efectuados;  (3)  as comunidades mais
frequentes são as de Juncus e Esfagno puro e (4)  a
zona de transição entre comunidades é bastante
evidente, excepto no tapete puro de Esfagno. Esta é
a que possui uma fase de transição para outras
comunidades menos nítida. É compreensível, e de
certo modo esperada esta situação, uma vez que
sendo esta a planta dominante em todas as turfeiras
estudadas, sempre que não exista uma dominância
clara de outras espécies, o inventário iria cair nesta
comunidade.

2.2.3. Tendências ecológicas das
comunidades

Para avaliar a coerência dos resultados de
análise, bem como as tendências ecológicas das
comunidades lançou-se mão de uma análise de
ordenação, obtendo-se o Gráfico 11. Verificou-se a
explicitação de 8 comunidades (tal como na
classificação) a que se chamou, considerando a
planta dominante: comunidades de Juniperus, Erica,
Caluna, Pteridium, Politricum, Esfagno, Eleocaris e
Juncus. Para analisar o seu comportamento ecológico
e o seu reflexo no desenvolvimento de uma turfeira,
foi necessário analisar cuidadosamente a “posição”
das comunidades no diagrama, bem como, saber os
parâmetros implícitos nos eixos 1 e 2 (no Gráfico 10 e
11). O eixo 1 representa o micro relevo e o grau de
encharcamento da turfeira. O eixo 2, por sua vez,
representa o estado da turfeira (relacionado com o
status nutritivo desta).  Por possuírem um padrão
distinto, em termos de composição florística (Gráfico
10), alguns inventários foram retirados desta análise.
A maioria dos inventários excluídos foram
efectuados em charcos. Talvez seja essa a razão por
apresentarem tendências muito afastadas dos
demais, o que, por razão das escalas, leva a uma
concentração ilegível das restantes, junto à origem.

Este esquema visa simplificar o diagrama de
ordenação representado no Gráfico 11. Pode-se
concluir, pela análise da Figura 4 e Gráfico 11, que as
turfeiras dominadas por comunidades de Eleocaris
e/ou Esfagno e/ou Caluna são as que apresentam
um maior equilíbrio de desenvolvimento. Estas
comunidades são as mais maduras, são as mais
adaptadas a condições de pobreza de nutrientes e à
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acidez da água ou solos.  No outro extremo, temos as
comunidades de Pteridium, colonizadora e ruderal,
adaptada a condições nitrófilas. Turfeiras dominadas
por esta comunidade encontram-se em estado de
degradação ou sobre perturbação.

De realçar também que as comunidades de
Eleocaris, Esfagno e Juncus são as que se desenvolvem
em locais planos e mais encharcados, enquanto as
comunidades de Juniperus, Erica e Caluna são as que
possuem um microrelevo mais acentuado e uma maior
irregularidade do sistema freático.

2.2.4. Tendências ecológicas das espécies
Pretende-se agora analisar as tendências

ecológicas das espécies. Para atingir este objectivo
recorreu-se a uma análise de ordenação, sendo agora
os objectos de estudo, as espécies.  O Gráfico 12 mostra
as espécies que foram retiradas do estudo (algas,
Isoetes azorica, Littorella uniflora, Potamogeton spp.
e Sphagnum cuspidatum) pelo facto de apresentarem
tendências ecológicas muito distintas do padrão geral.
Este comportamento é compreensível uma vez que todas
as espécies estão adaptadas a ambientes límnicos (o
Sphagnum cuspidatum parece ser uma espécie
adaptada a condições extremas de encharcamento, no
entanto, só se encontrou duas amostras desta espécie,
o que impossibilita qualquer inferência das tendências
ecológicas deste). Comparando o Gráfico 11 e o Gráfico
13, podemos observar que uma comunidade e a espécie
que a domina, têm as mesmas tendências ecológicas
(por exemplo, a comunidade de Pteridium ocorre quando
a turfeira está num determinado estado de degradação;
o mesmo se verifica com a espécie Pteridium
aquilinum). Além do Pteridium spp. (pq), o Eucalyptus
globulus (eg) (associado a arroteias nas turfeiras) é
também uma espécie associada ao estado degradado
da turfeira. A Frangula azorica (fa), situa-se na
extremidade correspondente ao mau estado da turfeira.
Esta deverá ser uma falsa tendência, talvez devido a
um número reduzido de inventários em que esta espécie
ocorre. Estas “falsas” tendências, ou pelo menos
“pouco claras”, poderão repetir-se nas espécies raras
das turfeiras.

O Juncus bulbosus, Ranunculus repens,
Ranunculus flammula, Prunella vulgaris e as diferentes
espécies de Sphagnum spp., estão associados a um
bom estado de conservação das turfeiras e a condições
de encharcamento. Em zonas menos encharcadas, mas

também associadas a um bom status da turfeira,
aparecem o Thymus caespititius, Elaphoglossum
semicylindricum e a Plathanthera micrantha (todas
espécies raras). São mais frequentes nestas mesmas
condições o Juniperus brevifolia, Myrsine africana,
Ilex perado, Laurus azorica e a Culcita macrocarpa
(Gráfico 13).

2.2.5. Análise da vegetação por tipos de
turfeiras

2.2.5.1. Turfeiras de Base
Atendendo ao Gráfico 14, poderemos constatar

que as unidades de vegetação assumidas como
“comunidades” mostram possuir uma elevada
coerência como 5 comunidades distintas.  Existe uma
comunidade cujo domínio é repartido pelos géneros
Erica e Juniperus. Desta forma, colocámos a hipótese
de que as espécies encontradas nesta comunidade
estão adaptadas a um microhabitat comum e não
dependem da espécie dominante. Saliente-se ainda que

Gráfico 10 - Análise de ordenação (Principal Components
Analysis através do software Canoco) através de uma matriz de
dissimilaridade de 247 inventários e 86 espécies. Esta análise
pretende identificar os inventários que saem do padrão geral,
retirá-los da análise e, desta forma, possibilitar o estudo das
tendências ecológicas dos restantes. Foram retirados, da análise
seguinte, 28 inventários efectuados. O Eixo 1  representa o grau
de encharcamento e o eixo 2 o status da turfeira. O nº
corresponde ao nº da turfeira. As letras correspondem aos
inventários efectuados, tendo em conta a comunidade e a estru-
tura. Para a legenda, ver ponto 2 em anexo, no final deste
trabalho.
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nas turfeiras de base, existe uma nítida separação entre
comunidades hidrófitas (Eleocaris, Esfagno puro e
Juncus) e higrófitas (Juniperus, Erica e Politricum). Mas
as comunidades de Esfagno puro apresentam uma zona
de transição, para outras comunidades, muito
acentuada.

2.2.5.2. Turfeiras de Transição e Sobre-elevadas
Perante o Gráfico 15, poderemos concluir que as

comunidades mostram possuir uma elevada coerência
como unidades distintas, existindo 8 comunidades
diferentes. Situações mistas são (quase) inexistentes.
Admitindo o domínio, nas turfeiras de transição e nas
sobre-elevadas, por comunidades de géneros
arbustivos e arbóreos (Juniperus, Erica, e Calluna),
verificámos que a comunidade de Eleocaris se

desenvolve apenas em charcos. A comunidade de
Esfagno puro (com maior número de inventários),
apresenta novamente uma zona de transição acentuada.
Estas turfeiras tendem a desenvolver-se em meios
menos encharcados, sendo típico a irregularidade do
sistema freático.

2.2.5.3. Turfeiras de Encosta e de Cobertura
Para este tipo de turfeira, o Gráfico 16, permite

verificar a existência de 5 comunidades distintas, com
uma elevada coerência. Evidencia, também a elevada
frequência das comunidades de Esfagno puro e Juncus
e o desenvolvimento, apenas em charcos, da
comunidade de Eleocaris. Por outro lado, a comunidade
de Esfagno puro continua a apresentar uma fase de
transição lenta e pouco demarcada.

Gráfico 11 - Análise das tendências ecológicas das comunidades encontradas por uma análise de ordenação (Principal Components
Analysis através do software Canoco) de uma matriz de dissimilaridade de 219 inventários e 81 espécies. O eixo 1 (0.49)  representa
o grau de encharcamento e o microrelevo em que o ponto C representa uma situação de elevado grau de encharcamento e domínio
de lowland e D refere-se a situações de microrelevo acentuado e situações mistas de encharcamento. O eixo 2 (0.42) representa o
status da turfeira em que o ponto A refere-se a uma situação distrófica e está relacionada com um bom status da turfeira e B
corresponde a um estado degradado da turfeira. O nº corresponde ao nº da turfeira. As letras correspondem aos inventários
efectuados, tendo em conta a comunidade e a estrutura. Para a legenda, ver ponto 2 em anexo, no final deste trabalho.
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2.3. ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-
-QUÍMICOS

2.3.1. Caracterização geral das amostras

Num primeiro nível de análise dos parâmetros
(para a caracterização da água), apresentam-se os
resultados obtidos para a totalidade das amostras de
água. O objectivo desta análise consiste em avaliar a
importância destes parâmetros para caracterizar
comunidades e estruturas, bem como avaliar as
diferenças observadas.  Posteriormente, os resultados
serão individualizados, tendo em conta os diferentes
tipos de turfeiras, permitindo comparar os resultados.

Um aspecto que realça logo à partida (Quadro 3)
é o facto de que as diferenças observadas serem muito
pequenas, em qualquer dos parâmetros estudados. Para
avaliar a consistência dos resultados obtidos, há que
ter em conta o facto de existir, para certas comunidades
e certas estruturas, um número muito variável de
amostras (por exemplo, foram colhidas e analisadas 36
para a comunidade de Juncus em hollows e 1 para a
comunidade Campilopus em lawns).

No pH (Quadro 3), o mais alto (onde atinge valores
médios de 4.9) encontra-se nos meios mais encharcados
(água está à superfície da turfeira ou acima desta), sendo
a comunidade com pH mais alto a de Juncus. Os valores
mais baixos são os que se verificam em hummocks,
sendo a comunidade de Eleocaris a que apresenta um
pH mais baixo.

Verificámos que a temperatura mais alta encontra-
-se nos charcos. Este aquecimento da água dos charcos
poder-se-á dever ao contacto da água livre, com a radi-
ação solar. A condutividade mais alta é observada nos
hummocks, sendo as comunidades de Pteridium as
responsáveis pelo facto da média atingir valores de
64.0 µs/cm.  Por seu lado, o valor mais baixo é  observado
nos hummocks de comunidades de Esfagno puro (38.8
µs/cm).

A maior concentração de totais de sólidos
dissolvidos verifica-se nas lagoas e charcos.

2.3.2. Caracterização dos parâmetros por
tipos de turfeiras

Depois de uma caracterização geral dos
parâmetros, vamos aqui, proceder à mesma análise,
tendo em conta apenas as amostras colhidas em turfeiras
de base. Pretende-se estudar a existência, ou não, de

aspectos que sejam particulares de tipos de turfeiras,
bem como comparar os diferentes parâmetros.

2.3.2.1. Turfeiras de Base
Perante o Quadro 4, deveremos assinalar que os

valores mais elevados de temperatura são os
observados em charcos.

É em charcos se verificaram os valores mais altos
de pH, sendo as comunidades de Juncus e Potamogeton
as que mais contribuem para esta acidez.  No que diz
respeito à condutividade, identificámos os hummocks
como a estrutura que apresenta os valores mais altos
deste parâmetro, bem como de TSD.

2.3.2.2. Turfeiras de Transição e Sobre-elevadas
Atendendo ao Quadro 5, deveremos assinalar que

os charcos são as estruturas que apresentam os valores
de temperatura e pH mais elevados. Nos charcos, a
comunidade de Juncus é a que possui o pH mais
elevado, tal como nos parâmetros TDS e condutividade.

2.3.2.3. Turfeiras de Encosta e de Cobertura
Poder-se-á concluir , observando o Quadro 6, que

a temperatura mais alta é a verificada nos charcos
enquanto que as amostras de água menos ácidas (pH
mais alto) são as daqui retiradas; as que apresentam
um pH mais baixo (mais ácida) são as provenientes dos
hummocks.

É também nos charcos que a condutividade e o
TDS são mais elevados.

Figura 4 - Comportamento ecológico das comunidades. Esquema
simplificado do diagrama de ordenação (Gráfico 11). Representa
a “posição” das diferentes comunidades encontradas. O eixo 1
representa o microrelevo e o grau de encharcamento da turfeira
O eixo 2 representa o status da turfeira, bem como o seu estado
nutritivo.
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Gráfico 12  - Análise de ordenação das espécies
encontradas (Principal Components Analysis  através
do software Canoco) através de uma matriz de
dissimilaridade de 247 inventários e 86 espécies. Esta
análise pretende identificar as espécies que saem do
padrão normal, retirá-las da análise, e desta forma
possibilitar o estudo das tendências ecológicas das
restantes. Eixo 1 representa o grau de encharcamento
e o eixo 2 o status nutritivo do local onde foi efectuado
o inventário. Para a legenda, ver ponto 1 em anexo, no
final deste trabalho.

Gráfico 13 - Análise das tendências ecológicas das espécies encontradas (excepto as que saem do padrão geral assinaladas
no Gráfico 12) por uma análise de ordenação (Principal Components Analysis  através do software Canoco) de uma matriz
de dissimilaridade de 219 inventários e 81 espécies. O eixo 1 (0.49) representa o grau de encharcamento e o microrelevo em
que o ponto C representa uma situação de elevado grau de encharcamento e domínio de lowland e D refere-se a situações
de microrelevo acentuado e situações mistas de encharcamento. O eixo 2 (0.42)  representa o status da turfeira em que o
ponto A refere-se uma situação distrófica e está relacionada com um bom status da turfeira e B corresponde a um estado
degradado da turfeira. Para a legenda, ver ponto 1 em anexo, no final deste trabalho.
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Gráfico 14 - Dendograma de classificação (Hierarquical Clustering através do Software Syntax) da vegetação das turfeiras de base
partindo de uma matriz de dissimilaridade de 74 inventários e 76 espécies. Esta análise pretende conhecer as comunidades que se
desenvolvem neste tipo de turfeira. O número do inventário corresponde ao número da turfeira. As letras correspondem aos
inventários efectuados, tendo em conta a comunidade e a estrutura em que foi inventariada. Para a legenda, ver ponto 2 em anexo,
no final deste trabalho.

Gráfico 15 - Dendograma de classificação (Hierarquical Clustering através do Software Syntax) da vegetação das turfeiras de
transição e sobre-elevadas, partindo de uma matriz de dissimilaridade de 123 inventários e 75 espécies. Esta análise pretende
conhecer as comunidades que se desenvolvem neste tipo de turfeira. O número do inventário corresponde ao número da turfeira.
As letras correspondem aos inventários efectuados tendo em conta a comunidade e a estrutura em que foi inventariada. Para a
legenda, ver ponto 2 em anexo, no final deste trabalho.
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2.3.3. Comparação de resultados nos 3
tipos de turfeiras

2.3.3.1. Vegetação
De uma forma geral, verifica-se uma elevada coerência
nas comunidades existentes. Assim, podemos afirmar
que a composição florística é um aspecto essencial
na classificação das turfeiras. Os dados obtidos na
análise dos diferentes tipos de turfeiras, permitem fazer

algumas comparações, bem como assinalar alguns
aspectos. Comecemos pela comunidade de Eleocaris
que é típica das turfeiras de base. Nos restantes tipos
de turfeiras, esta comunidade desenvolve-se apenas
em pequenos charcos, encontrando-se a comunidade
de Pteridium nas turfeiras de transição e sobre-
-elevadas e nas turfeiras de encosta e cobertura.
Nestas últimas, observou-se apenas em hummocks.
Sendo as comunidades de Juncus, Esfagno e

  Comunidades 
   de   Eleocaris

I   II
  
    IV

 
      V

  
     III

Comunidades de  Juncus Comunidades de  Esfagno Puro

Comunidades de  Politricum

Comunidades 
de  Pteridium

  
     III

  
    IV

 
      V

Gráfico 16 - Dendograma de classificação (Hierarquical Clustering  através do software Syntax) da vegetação das  turfeiras de
encosta e cobertura, partindo de uma matriz de dissimilaridade de 50 inventários e 64 espécies. Esta análise pretende conhecer as
comunidades que se desenvolvem neste tipo de turfeira. O número do inventário corresponde ao número da turfeira. As letras
correspondem aos inventários efectuados, tendo em conta a comunidade e a estrutura. Para a legenda, ver ponto 2 em anexo, no
final deste trabalho.
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Politricum comuns a todos os tipos de turfeiras, a
comunidade de Esfagno puro é a que possui uma fase
de transição menos nítida para outras comunidades.
Isto é compreensível, e de certo modo esperado, uma
vez que, sendo esta a planta dominante em todas as

turfeiras, sempre que não se verifique uma dominância
clara de outras espécies, o inventário iria cair nesta
comunidade. A Erica e o Juniperus formam
comunidades distintas e coesas nas turfeiras de
transição e sobre-elevadas. Nas turfeiras de base, estes

Comunidades Estrutura Amostras Tem. S pH S Cond. S TDS S Alt. S 

ELE Charco 13 21.9 2.4 4.7 0.4 63.5 25.5 71 27.5 10 0 

JUN Charco 7 22.0 2.3 5.0 0.2 52.8 15.3 57 13.6 10 0 

SPH Charco 6 18.8 2.4 4.9 0.7 66.2 21.8 62 18.5 10 0 

ALG Charco 1 29.8 - 4.8 - 70.5 - 77 - 10 0 

POT Charco 13 23.3 2.8 4.8 0.3 61.8 18.5 67 21.7 10 0 

CHA Charco 10 20.8 3.0 4.9 0.5 52.9 22.1 54 26.9 10 0 

Média Charco  22.8  4.9  61.3  65  10  

JUN Hollow 36 20.6 3.4 4.5 0.4 64.6 24.7 71 29.1 -5 15 

SPH Hollow 32 19.8 1.8 4.6 0.4 52.9 18.8 56 23.7 -13 14 

CAL Hollow 10 15.8 4.1 4.9 0.6 54.2 13.1 66 29.3 -16 16 

HOL Hollow 2 21.8 3.7 4.6 0.1 41.6 13.3 47 18.8 -15 39 

POL Hollow 5 18.7 4.4 4.5 0.4 56.3 13.0 64 14.0 -11 14 

PTE Hollow 11 20.3 1.9 4.3 0.1 75.4 23.8 75 35.4 -11 20 

Média Hollow  19.5  4.6  57.5  63  -12  

JUN Hummock 16 19.8 2.1 4.6 0.4 63.2 36.7 69 42.4 -25 9 

SPH Hummock 3 19.8 2.6 4.4 0.2 38.8 14.5 44 15.0 -12 3 

CAL Hummock 11 17.6 2.5 4.5 0.3 47.2 19.6 47 28.7 -35 14 

CRI Hummock 1 21.0 - 4.4 - 70.3 - 55 - -20 - 

ERI Hummock 6 20.7 3.4 4.8 0.3 77.6 26.7 78 23.3 -20 18 

JUP Hummock 8 21.8 2.1 4.5 0.3 74.3 25.0 81 24.8 -9 9 

POL Hummock 24 19.3 2.9 4.5 0.3 62.6 19.1 68 22.9 -16 12 

PTE Hummock 8 19.3 2.2 4.5 0.5 78.3 13.5 82 21.6 -25 16 

Média Hummock  19.9  4.5  64.0  65  -15  

ISO Lagoa 2 18.4 1.8 4.6 0.0 52.0 0.6 59 0.7 10 - 

LIT Lagoa 2 14.9 3.7 5.2 0.1 52.3 12.6 76 6.4 10 - 

Média Lagoa  16.7  4.9  52.2  67  10  

ELE Lawn 28 21.8 2.9 4.4 0.2 59.8 12.7 64 12.6 -5 4 

JUN Lawn 14 21.1 3.5 4.8 0.7 61.9 19.1 62 20.8 -5 10 

SPH Lawn 27 20.3 2.4 4.7 0.6 63.2 22.3 67 29.0 -6 10 

AGR Lawn 3 21.4 2.9 4.6 0.1 43.2 1.2 48 1.7 -7 6 

CAL Lawn 1 20.1 - 4.5 - 55.1 - 64 - -2 - 

CAM Lawn 1 24.0 - 5.5 - 84.6 - 97 - -2 - 

JUP Lawn 3 19.9 1.4 4.6 0.1 43.5 2.9 49 3.1 -2 2 

POL Lawn 1 19.5 - 4.6 - 47.3 - 49 - -10 - 

PTE Lawn 1 24.7 - 4.5 - 57.9 - 57 - -2 - 

Média Lawn  21.4  4.7  57.4  62  -5  

Quadro 3 - Parâmetros físico-químicos e altura da água medidos em diferentes comunidades tendo em conta a estrutura onde se
situa a comunidade referida. Estes dados referem-se a todas as amostras.  Para a legenda, ver pontos 3 e 5 em anexo no final deste
trabalho.
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dois géneros formam uma única comunidade. Deu-se
também conta da existência de charcos apenas nas
turfeiras de transição e sobre-elevadas e nas turfeiras
de encosta e cobertura. Das comunidades, em geral,
verificámos que algumas se desenvolvem
indiferentemente em hollows e hummocks, como por
exemplo a de Juncus, existindo outras, cujo
desenvolvimento é típico de hummocks, tal como a
comunidade de Erica e a de Juniperus. Estas, nas
turfeiras de transição e sobre-elevadas, aparecem bem
individualizadas, enquanto nas outras aparecem sob
uma forma mista.

Não verificámos, por ontro lado, nas turfeiras
de base, o desenvolvimento de comunidades de
Caluna, tal como nas turfeiras de encosta e cobertura.

2.3.3.2. Parâmetros físico-químicos

Considera-se aqui a análise das principais
características de distinção entre os diferentes grupos,

tendo em conta os parâmetros físico-químicos
apresentados no Quadro 7. Assim, encontrámos nos
charcos  valores de pH muito aproximados nos três
tipos de turfeiras. No entanto, as turfeiras de encosta e
cobertura apresentam valores médios inferiores (talvez
esta média não seja muito rigorosa devido ao baixo
número de amostras, apenas 4). É também nestas
turfeiras que se verificam os valores mais baixos de
temperatura e onde a condutividade é mais alta. Em
hollows, a temperatura média é igual nas turfeiras de
base e nas turfeiras de transição e sobre-elevadas, um
pouco inferior nas turfeiras de encosta e cobertura. O
pH apresenta-se com valores muito aproximados nos 3
tipos. Condutividade e TDS com valores mais altos
nas turfeiras de encosta e cobertura. Os hummocks
apresentam o pH mais baixo nas turfeiras de encosta e
cobertura. Condutividade e TDS mais altos nas turfeiras
de base.  Em lawn, os valores de temperatura são mais
altos nas turfeiras de base; pH mais baixo nas turfeiras

Comunidades Estrutura Amostras Tem. S pH S Cond. S TDS S Alt. S 

CHA* Charco 2 20.8 3.9 4.9 0.0 45.7 6.7 57 13.0 10 0.0 

ELE Charco 3 22.4 2.2 4.5 0.3 64.4 4.0 72 4.2 10 0.0 

JUN Charco 1 24.3 - 5.1 - 46.1 - 51 - 10 - 

POT Charco 4 23.6 2.2 5.2 0.1 75.7 15.6 84 16.1 10 0.0 

SPH Charco 6 18.8 2.4 4.9 0.6 66.2 19.9 62 16.6 10 0.0 

Média Charco  22.0  4.9  59.6  65  10  

JUN Hollow 7 19.8 2.7 4.5 0.3 50.4 7.4 51 11.7 -6 4.2 

SPH Hollow 10 21.2 1.3 4.4 0.3 57.5 13.1 64 15.2 -7 4.9 

Média Hollow  20.5  4.5  53.9  57  -6  

CAL Hummock 2 16.1 15.9 4.3 0.1 62.3 9.8 70 11.0 -24 16.5 

ERI Hummock 2 18.8 1.9 4.5 0.2 90.9 10.1 101 11.0 -5 0.5 

JUN Hummock 5 18.1 1.6 4.8 0.6 79.4 49.2 89 54.7 -9 9.2 

JUP Hummock 6 22.2 1.9 4.4 0.1 78.2 25.9 84 25.7 -3 1.8 

POL Hummock 13 19.4 2.3 4.5 0.3 62.7 12.3 69 16.2 -10 6.9 

PTE Hummock 1 22.9 - 5.0 - 70.7 - 78 - -7 - 

Média Hummock  19.6  4.6  74.0  82  -9  

CAL Lawn 1 20.1 - 4.5 - 55.1 - 64 - -2 - 

CAM Lawn 1 24.0 - 5.5 - 84.6 - 97 - -2 - 

ELE Lawn 22 22.5 2.8 4.4 0.1 62.5 9.7 65 10.1 -5 3.5 

JUN Lawn 6 19.6 1.0 5.4 0.6 65.2 20.5 57 21.4 -10 13.2 

SPH Lawn 16 20.6 2.6 4.4 0.1 58.3 5.7 61 12.8 -3 2.9 

Média Lawn  21.4  4.8  65.1  69  -4  

Quadro 4 - Parâmetros físico-químicos e altura da água medidos em diferentes comunidades tendo em conta a estrutura onde se
situa a comunidade referida. Estes dados referem-se às turfeiras de base. Para a legenda ver pontos 3 e 5 em anexo, no final deste
trabalho.
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de encosta e cobertura; turfeiras de encosta e cobertura
com condutividade e TDS mais baixos.

Nas  lagoas: só se recolheram amostras nas
turfeira de transição e sobre-elevadas e nas de encosta
e cobertura. O primeiro tipo possui águas mais ácidas,
o segundo tem condutividade e TDS superiores.

2.4. CARACTERIZAÇÃO DAS TURFEIRAS DA
ILHA TERCEIRA

Considerando os resultados obtidos, torna-se
possivel desenhar uma primeira caracterização
quantitativa, dos diferentes tipos de turfeiras de esfagno
aqui obtidos para a ilha Terceira.

Comunidades Estrutura Amostras Tem. S pH S Cond. S TDS S Alt. S 

AlG Charco 1 29.8 - 4.8 - 70.5 - 77 - 10 - 

ELE Charco 6 21.2 1.9 4.9 0.4 60.7 32.7 69 30.7 10 1.5 

JUN Charco 6 21.6 2.0 5.0 0.2 53.9 15.0 58 13.4 10 0.0 

POT Charco 8 23.3 2.9 4.7 0.3 53.0 13.8 57 17.0 10 0.0 

CHA Charco 9 21.0 2.7 4.9 0.5 53.4 21.6 57 26.1 10 4.7 

Média Charco  23.4  4.9  58.3  63.6  10  

CAL Hollow 9 15.8 4.1 5.0 0.6 52.1 11.3 64 28.8 -15 15.0 

HOL Hollow 1 24.4 - 4.7 - 51.0 - 57 - -60 - 

JUN Hollow 13 22.3 3.2 4.6 0.4 62.7 31.4 70 35.6 -18 20.5 

POL Hollow 2 16.0 4.4 5.0 0.2 45.3 5.5 57 13.5 -23 12.5 

PTE Hollow 7 20.3 1.5 4.3 0.1 77.3 28.0 80 38.1 -32 16.4 

PTE  Hollow 1 24.7 - 4.5 - 57.9 - 57 - -2 - 

SPH Hollow 16 19.6 1.1 4.7 0.3 41.3 12.9 41 16.8 -12 10.7 

Média Hollow  20.5  4.7  55.4  61  -23  

CAL Hummock 9 17.9 2.5 4.6 0.3 43.8 18.5 42 27.3 -21 14.0 

ERI Hummock 4 21.6 3.2 4.9 0.3 71.0 26.6 66 14.7 -17 10.1 

JUN Hummock 6 20.9 1.8 4.5 0.2 56.4 27.2 61 32.3 -15 11.6 

JUP Hummock 1 22.4 - 5.2 - 60.2 - 65 - -30 - 

POL Hummock 8 19.6 3.6 4.8 0.3 58.9 26.7 63 30.7 -23 15.4 

PTE Hummock 2 19.7 1.8 4.5 0.2 74.3 1.8 83 2.5 -43 7.5 

Média Hummock  20.3  4.7  60.8  63  -25  

LIT Lagoa 2 14.9 2.6 5.2 0.1 52.3 8.9 76 4.5 0 0.0 

LAG Lagoa 1 21.9 - 4.8 - 34.9 - 39 - 0 - 

Média Lagoa  18.4  5.0  43.6  57  0  

AGR Lawn 3 21.4 2.9 4.6 0.1 43.2 1.2 48 1.7 7 5.8 

ELE Lawn 4 20.0 1.0 4.7 0.1 39.5 5.5 46 3.4 -2 -2.0 

JUN Lawn 6 23.6 3.9 4.5 0.2 52.4 12.2 58 13.5 0 0.0 

JUN Lawn 3 20.0 1.2 4.6 0.1 43.5 2.4 49 2.5 -2 1.7 

SPH Lawn 9 19.2 1.7 5.2 0.7 73.1 34.5 82 38.9 -7 5.3 

Média Lawn  20.8  4.7  50.4  57  -1  

Quadro 5 - Parâmetros físico-químicos e altura da água medidos em diferentes comunidades tendo em conta a estrutura onde se
situa a comunidade referida. Estes dados referem-se a turfeiras de transição e sobre-elevadas. Para a legenda, ver pontos 3 e 5 em
anexo, no final deste trabalho.
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Apresentámos um mapa da distribuição das
turfeiras de Sphagnum spp., na página 64, onde, além
da sua localização, é possível distinguir o tipo de cada
uma das turfeiras (base, transição e sobre-elevadas e
de cobertura e encosta).

2.4.1. Turfeiras de Base

Este género de turfeira é caracterizado por se
formar em vales endorreicos pronunciados. Os limites
desta turfeira são ricos em hummocks, a sua ocorrência
poderá justificar-se pelo movimento lateral de água que,
arrastando nutrientes, proporciona o desenvolvimento
de outras espécies (Foto 44). As águas minerotróficas
que atingem a turfeira são provenientes do
arrastamento de nutrientes pela encosta (extremos) e
as águas ombrotróficas são provenientes da chuva e
intercepção de nevoeiros (toda a turfeira).  A zona de
hummocks é tanto mais larga quanto menos declivosa
for a encosta envolvente, devido ao movimento lateral
da água, que tende a ser em profundidade em locais
mais declivosos (Figura 5). Na parte mais interior da

turfeira, encontra-se a zona de águas paradas, onde
domina o lawn. Neste tipo de turfeiras, a água está
geralmente à superfície. Encontramos aqui um total de
76 espécies distintas, com uma média de 24 espécies
por turfeira (desvio padrão de 8). De realçar que apenas
18 espécies possuem uma frequência superior a 20%
(Quadro 8).

O baixo grau de cobertura de plantas vasculares
parece dever-se ao elevado índice de  encharcamento
verificado nestas turfeiras.  As principais comunidades
são as de Esfagno puro e as de Eleocaris, em zonas de
lawn (Figura 6). Nos extremos dominam hummocks de
Politricum, bem como (embora com menos frequência)
Juniperus e/ou Erica. Nas zonas baixas, (hollows) da
extremidade domina, de uma forma geral, a comunidade
de Juncus. Este grupo inclui as turfeiras de base com
bom status de conservação, com o nível freático à
superfície ou acima desta, dominando o lowland. A
impermeabilização parece ocorrer devido à formação
do horizonte ferro-magnesiano, plácico, bem como à
camada de turfa evoluida. Em termos de tipo de tapete

Comunidades Estrutura Amostras Tem. S pH S Cond. S TDS S Alt. S 

ELE Charco 3 23.2 3.0 4.4 0.3 73.4 19.3 82 21.8 10 0.0 

POT Charco 1 21.6 - 4.9 - 75.9 - 85 - 10 - 

Média Charco  22.4  4.6  74.7  84  10  

JUN Hollow 16 19.5 3.1 4.3 0.3 72.4 19.7 81 22.7 -8 8.6 

PTE Hollow 4 20.3 2.5 4.3 0.1 72.2 6.8 65 24.4 20 23.1 

SPH Hollow 6 18.0 1.9 4.6 0.6 75.8 13.8 85 15.6 26 21.1 

Média Hollow  19.3  4.4  73.5  77  13  

JUN Hummock 4 20.7 1.3 4.4 0.2 58.3 22.7 64 26.2 -10 7.6 

POL Hummock 3 18.2 2.7 4.2 0.2 71.8 12.6 81 12.6 13 15.3 

PTE Hummock 5 18.4 1.7 4.4 0.6 81.5 16.8 82 28.5 19 15.2 

Média Hummock  19.1  4.3  70.5  76  8  

ISO Lagoa 2 18.4 1.8 4.6 0.0 52.0 0.6 59 0.7 0 0.0 

Média Lagoa  -  -  -  -  -  

ELE Lawn 1 19.4 - 4.2 - 79.1 - 88 - -2 - 

JUN Lawn 2 19.2 0.9 4.2 0.0 80.5 5.8 90 6.4 -5 1.4 

SPH Lawn 2 21.8 1.5 4.6 0.6 57.6 18.3 52 50.2 30 28.3 

Média Lawn  20.1  4.3  72.4  76  8  

Quadro 6 - Parâmetros físico-químicos e altura da água medidos em diferentes comunidades tendo em conta a estrutura onde se
situa a comunidade referida. Estes dados referem-se a turfeiras de encosta e cobertura. Para a legenda, ver pontos 3 e 5 em anexo,
no final deste trabalho.
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geológico, dominam os de materiais pomíticos.
A caracterização físico-química apresenta, em

valores médios (para uma análise mais cuidada ver
Quadro 4):

•  Charcos: temperatura média de Verão é de 220 C; pH
de 4.9; condutividade de 59 µs/cm; TDS de 65 mg/ml.
A profundidade média da toalha livre da água ronda
os 10 cm.
•  Hollow: temperatura de 20.50 C; pH de 4.5;
condutividade de 53.9 µs/cm; TDS de 57 mg/ml. A
altura média da água ronda os 6 cm, abaixo da
superfície da turfeira.
•  Hummock: temperatura de 19.60 C; pH de 4.6;
condutividade de 74 µs/cm; TDS de 82 mg/ml. A altura
média da água ronda os 9 cm, abaixo da superfície da
turfeira.
•  Lawn: temperatura de 21.40 C; pH de 4.8;
condutividade de 65.1 µs/cm; TDS de 69 mg/ml. A
altura média da água ronda os 4 cm, abaixo da
superfície da turfeira.

Um aspecto muito importante para caracterizar
este tipo de turfeiras refere-se à sua constituição em
espécies do género Sphagnum. Todas as espécies de
Sphagnum spp. encontradas neste estudo existem nas
turfeiras de base e são o grupo mais diversificado. A
espécie dominante é o Sphagnum palustre, tal como
em todas as outras turfeiras. O Sphagnum lescurii, o S.
cuspidatum e o S. squarrosum ocorreram apenas nestas
turfeiras (Quadros 11 e 12).

2.4.2. Turfeiras de Transição e Sobre-
-elevadas

2.4.2.1. Turfeiras de Transição

Este tipo de turfeira é caracterizado por ser de
base mas forma-se em vales endorreicos pouco
pronunciados (Foto 45), o que tem por consequência
um movimento lateral de água mais pronunciado,
arrastando os nutrientes para o centro da turfeira, dando
origem a um microrelevo desta, mais acentuado (Figura
7). Neste caso, as águas minerotróficas são importantes
bem como as ombrotróficas (dependendo da altitude
onde se situa a mesma).

Por isso, este tipo de turfeira caracteriza-se por
possuir um microrelevo acentuado e é irregular em
termos de altura da água na turfeira.

Devido ao microrelevo que apresenta, cria micro-

habitat propícios ao desenvolvimento de um maior
número de espécies. Este tipo de turfeiras é mais rico
(em relação às turfeiras de base) em comunidades
arbustivas e/ou arbóreas, nomeadamente de Caluna,
Juniperus, Erica, e Politricum. A zona mais interna da
turfeira apresenta um microrelevo menos acentuado
dominando as comunidades de Esfagno, Pteridium e
Juncus (Figura 8).

A impermeabilização deste tipo de turfeira ocorre
devido à existência do plácico; o tapete geológico
envolvente é dominado por materiais pomíticos.

2.4.2.2. Turfeiras Sobre-elevadas
Este tipo engloba as turfeiras que se encontram

num estado evolutivo mais avançado (Figura 9).
Verifica-se um movimento lateral de água menos
pronunciado que nas turfeiras de transição. Devido ao
declive apresentado pela turfeira sobre-elevada, a água
ombrotrófica que entra pela sua parte mais alta, no
centro movimenta-se para os limites externos. Ocorre,
por isso, neste tipo de turfeiras, charcos em torno das
mesmas. Os hummocks são menos pronunciados e

Quadro 7 - Parâmetros físico-químicos e altura da água. Foram
apenas considerados os valores médios obtidos para as turfeiras
de base, turfeiras de transição e sobre-elevadas e turfeiras de
encosta e cobertura, com o objectivo de comparar os diferentes
tipos, nas várias estruturas consideradas. Para a legenda ver
pontos 4 e 5 em anexo, no final deste trabalho.

Grupo Tem. pH Cond. TDS Alt. Estrutura 

 B. 22.0 4.9 59.6 65 10  

 T. e S. 23.4 4.9 58.3 64 10 Charco 

 E e C 22.4 4.6 74.7 83.5 10  

 B. 20.5 4.5 53.9 57 -6  

 T. e S. 20.5 4.7 55.4 61 -23 Hollow 

 E e C 19.3 4.4 73.5 77 -13  

 B. 19.6 4.6 74.0 82 -9  

 T. e S. 20.3 4.7 60.8 63 -25 Hummock 

 E e C 19.1 4.3 70.5 76 -8  

 B. 21.4 4.8 65.1 69 -4  

 T. e S. 20.8 4.7 50.4 57 -1 Lawn 

 E e C 20.1 4.3 72.4 76 -8  

 B. - - - - -  

 T. e S. 18.4 5.0 43.6 57 10 Lagoa 

 E e C 18.4 4.6 52.0 59 10  
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ocupão uma menor área.
As águas minerotróficas são importantes (embora

menos que nas turfeiras de transição, devido ao declive
da zona envolvente) mas essencialmente as
ombrotróficas (dependendo da altitude onde se situa a
mesma).

Este tipo de turfeiras possui como comunidade
dominante para os charcos, a de Eleocaris. Os
hummocks das extremidades são dominados por
Politricum, Erica e Juniperus. No centro da turfeira,
domina a de Esfagno, enquanto nos hollows (dos
extremos) encontra-se geralmente Esfagno e/ou Juncus
e/ou Pteridium. Em termos de vegetação, as turfeiras
de transição e as sobre-elevadas são idênticas (Figura
10).

Nas turfeiras de transição e sobre-elevadas,
encontraram-se 75 espécies diferentes, com uma média
de 27 espécies por turfeira (desvio padrão de 6).

Cerca de 24 espécies apresentaram um grau de
frequência superior a 20%, comprovando o maior índice
de cobertura observado neste tipo de turfeiras (Quadro
9).

Caracterização físico-química, com valores
médios (Quadro 5):

•  Charcos: temperatura de 23.40 C; pH de 4.9;
Condutividade de 58.3 µs/cm; TDS de 64 mg/ml. A
altura média da água ronda os 10 cm, acima da
superfície da turfeira.
•  Hollow: temperatura de 20.50 C; pH de 4.7;
Condutividade de 55.4 µs/cm; TDS de 61 mg/ml. A
altura média da água ronda os 23 cm, abaixo da
superfície da turfeira.
•  Hummock: temperatura de 20.30 C; pH de 4.7;
Condutividade de 60.8 µs/cm; TDS de 63 mg/ml. A
altura média da água ronda os 25 cm, abaixo da
superfície da turfeira.
•  Lawn: temperatura de 20.80 C; pH de 4.7;
Condutividade de 50.4 µs/cm; TDS de 57 mg/ml. A
água aparece à superfície da turfeira (1 cm de
profundidade).
•   Lagoas: temperatura de 18.40 C; pH de 5.0;
Condutividade de 43.6 µs/cm; TDS de 57 mg/ml. Água
acima da superfície (10 cm).

No que diz respeito à constituição em espécies
do género Sphagnum, domina neste tipo de turfeiras
apenas o S. palustre (as duas variedades). A

Figura 5- Perfil transversal de uma turfeira de base onde se
evidenciam o microrelevo da turfeira e a movimentação da
água.

Figura 6 - Distribuição das comunidades vegetais das turfeiras
de base.

Foto 44 - Turfeira de base. Terra Brava, ilha Terceira.
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Comunidades Eleocaris Juncus Esfagno Juniperus/Erica Politricum 

Temperatura (0C) 22.5 20.5 20.2 20.5 19.4 

pH 4.5 5.0 4.6 4.5 4.5 

Condutividade(µs/cm)) 63.5 60.3 60.7 84.6 62.7 

TDS(mg/ml) 68.5 62.0 62.3 92.5 69.0 

Altura da água (cm) 2.5 -3.8 0.0 -5.0 -10.0 

Sphagnum palustre var. centrale 2 3 1 4 4 

Sphagnum palustre var. palustre 4 3 1 2 2 

Eleocharis multicaulis 4 1 2 2 1 

Juncus effusus 2 4 2 1 1 

Pteridium aquilinum + + - 2 + 

Polytrichum commune + 2 + 1 4 

Erica azorica + + + 2 1 

Juniperus brevifolia + + - 3 + 

Calluna vulgaris + 1 - 1 1 

Deschampsia foliosa + 1 - 1 2 

Holcus rigidus + 2 + 1 1 

Hydrocotyle vulgaris + 1 - + + 

Agrostis gracililaxa + + - + 1 

Blechnum spicant + + - + + 

Campylopus setaceus + + - + + 

Leucobryum glaucum + + - + + 

Luzula purpureo-splendens + + - + + 

Lysimachia azorica + + - + + 

Quadro 8 - Factores ecológicos (médios) das turfeiras de base. Espécies mais frequentes. Nota: Retiraram-se as espécies com uma
frequência (nos inventários)  inferior a 20%.

Figura 7- Perfil transversal de uma turfeira de transição, onde se evidencia o microrelevo da turfeira e movimentação da água.
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abundância de S. auriculatum, estará relacionada com
a frequente existência de charcos distróficos
associados a turfeiras de transição e (essencialmente)
sobre-elevadas. Ao contrário das turfeiras de base, não
foram encontradas amostras de S. cuspidatum, S.
squarrosum e de S. lescurii (Quadro 13).

2.4.3. Turfeiras de Encosta e Cobertura

2.4.3.1. Encosta

Este tipo de turfeira pode ter várias origens. Pode
ter-se formado a partir de uma turfeira de base, que
transbordou (Foto 46) ou, sendo independente desta,
necessita de uma entrada de água suficientemente
elevada para permitir a sua existência e
desenvolvimento, uma vez que não se verifica retenção
de água no sistema (Foto 47). Verificamos no entanto,
que em alguns casos, existem turfeiras de encosta sem
que nenhuma destas condições seja observada,
pressupondo assim outras hipóteses para a sua
existência.  Em geral, podem caracterizar-se por uma
elevada diversidade florística. Possuem um micro relevo
acentuado (Figura 11) e irregularidade do sistema
freático, devido ao constante movimento de água que
se verifica.

2.4.3.1.1. Turfeiras de encosta resultante de
elevados índices de precipitação

Este tipo de turfeira existe apenas em locais onde
os níveis de precipitação justificam, por si só, a sua
existência. A água que sai do sistema (Figura 11) é
minerotrófica (originalmente ombrotrófica que, devido
ao declive e ao arrastamento de nutrientes, se tornou

rica em minerais). O microrelevo é acentuado, devido
ao arrastamento de nutrientes da zona envolvente,
essencialmente nas extremidades da turfeira, que são

Foto 45 -  Turfeira de transição. Pico da Bagacina, Terceira.

Figura 9 - Perfil transversal de uma turfeira sobre-elevada,
onde se evidencia o microrelevo da turfeira e movimentação
da água.

Figura 8 - Distribuição das comunidades vegetais nas turfeiras
de transição.

Figura 10 - Distribuição das comunidades vegetais nas turfeiras
sobre-elevadas.
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mais ricas, quer em diversidade quer em grau de
cobertura em relação ao centro da mesma. Isto poderá
dever-se:  (1) entrada de água minerotrófica nos limites
do ecossistema (2) extremidades da turfeira pouco
profundas, dando origem a uma decomposição mais
activa da turfa.

Os hummocks das extremidades são dominados
por comunidades de Politricum, os pequenos

hummocks do interior da turfeira constituídos por
Esfagno e Juncus; predominando nos hollows o
Esfagno (Figura 12). Neste tipo de turfeira, devido ao
seu declive e ao consequente dinamismo hídrico, é
comum a existência de charcos, local onde a água se
concentra. Estes charcos são dominados
essencialmente por Eleocaris. A impermeabilização
destas turfeiras dá-se essencialmente pelo plácico,

Comunidades Juncus Esfagno Politricum Eleocaris Caluna Pteridium Juniperus Erica 

Temperatura (0C) 22.1 19.4 17.8 20.6 16.9 20.0 21.2 21.6 

pH 4.7 5.0 4.6 4.8 4.8 4.4 4.9 4.9 

Condutividade (µs/cm) 56.4 57.2 59.8 50.1 47.95 75.8 51.9 71.0 

TDS (mg/ml) 61.8 61.5 63.0 57.5 53.0 81.5 57.0 66.0 

Altura da água -5.8 -9.5 -23.0 4.0 -18.0 -37.5 -16.0 -17.0 

Juncus effusus 4 2 1 2 1 2 1 1 

Polytrichum commune 1 + 4 1 + 2 1 + 

Sphagnum palustre var. centrale 3 2 4 + 3 3 3 4 

Sphagnum palustre var. palustre 2 3 2 2 2 2 2 3 

Deschampsia foliosa 2 2 + + 1 1 1 + 

Holcus lanatus 2 2 1 + + + + - 

Eleocharis multicaulis + 2 1 3 1 + + + 

Calluna vulgaris + 1 + + 4 + 1 + 

Juniperus brevifolia + + + - + + 3 2 

Pteridium aquilinum + + + + + 4 1 + 

Holcus rigidus 1 1 1 + + 2 + + 

Erica azorica + + + - + + + 4 

Potamogeton spp. - - - 2 - - - - 

Blechnum spicant + + + + + + + + 

Hymenophyllum spp. - + - + - + - - 

Luzula purpureo-splendens + + + + - + + + 

Lysimachia azorica + + + + + + + + 

Potentilla anglica + + + + + + + + 

Pseudoscloropodium purum + + + + + + - + 

Rubus inermis + + + + + + + + 

Scutellaria minor + + + + + + + + 

Sibthorpia europaea                + + - - + + + + 

Thuidium tamariscinum  + + + + + + + + 

Cladonia portentosa + - - - + + + - 

Quadro 9 - Factores ecológicos (médios) das turfeiras de transição e sobre-elevadas. Espécies mais frequentes. Nota: Retiraram-
-se as espécies com uma frequência (nos inventários) inferior a 20%.
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tendo sido verificado que algumas são rodeadas por
um tapete de materiais traquíticos.

2.4.3.1.2. Turfeira de encosta, resultante da
evolução de uma turfeira de base

Nas turfeiras de encosta estudadas, verificou-se
que parte destas resultava da evolução de turfeiras de
base que se estendem para uma das encostas que as
envolvem (Foto 46). Nestes casos, a natureza da água
que alimenta a turfeira de encosta é bastante ácida e
pobre em nutrientes (água da turfeira de base).  O
movimento da água nestas turfeiras  (Figura 13) leva a
uma oxigenação gradual do meio, aumentando a
decomposição, com um consequente acréscimo de
nutrientes e desenvolvimento de plantas vasculares,
nomeadamente espécies arbustivas. Este crescimento
é mais significativo na extremidade inferior da turfeira
de encosta. Tal como no outro tipo de turfeira de
encosta, as comunidades que se revelaram dominantes
são as de Esfagno, Juncus e Pteridium que podem
aparecer todas em conjunto na mesma turfeira ou
isoladamente (Figura 14). O microrelevo acentuado, bem
como a irregularidade do lençol de água são igualmente
características. A impermeabilização é realizada pelo
plácico.

2.4.3.1.3. Outras hipóteses para a existência de uma
turfeira de encosta - águas termais

Uma vez que não há retenção de água nas turfeiras
de encosta, é necessário que se verifique uma entrada
contínua de água (tal como acontece em zonas mais
altas da ilha). Esta condição nem sempre se verifica, o
que nos leva a colocar a questão do porquê da presença
de turfeiras de encosta a baixa altitude, onde seria de
esperar outro tipo de comunidades.  Temos nesta
situação 3 turfeiras situadas perto das Furnas do
Enxofre, a uma altitude que ronda os 500 m (Foto 48).
Neste local, a precipitação, por si só, não é factor
justificador da turfeira e as possíveis águas de
escorrência, infiltram-se devido à natureza permeável
do solo.  Surge então a hipótese de estas serem
alimentadas por água de origem termal.

Da análise cuidada de uma dessas turfeiras  (onde
não se observam entradas significativas de água, quer
por precipitação, quer por escorrência), que se situa
mesmo no local de emissão de gases, verificamos que
neste local, na área afectada pelas Furnas do Enxofre, a

Figura 11 - Perfil transversal de uma turfeira de encosta, onde
se evidencia o microrelevo da turfeira e a movimentação da
água.

Foto 47 - Turfeira de encosta. Caldeira Velha, ilha Terceira.

Figura 12 - Distribuição das comunidades vegetais nas turfeiras
de encosta.

Foto 46 - Turfeira de encosta que se está a formar devido ao
avanço de uma turfeira de base. Terra Brava, ilha Terceira.
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única razão que poderia explicar a vantagem do
Sphagnum spp. perante outras espécies que o
contornam como a Erica azorica e o Juniperus
brevifolia, é a presença de fumarolas que libertaram
gases tóxicos, sobre os quais o Sphagnum spp. tem
vantagem competitiva.  Deste modo, surge uma hipótese
explicativa para a existência das duas outras turfeiras,
que se situam a um nível inferior das furnas. Estas

deverão ser alimentadas por canais de água
subterrâneos, que se formaram a partir dum solo de
natureza permeável (consequente infiltração), no
entanto a uma determinada profundidade poderá existir
uma camada impermeável, onde se acumularia água que
escorreria até atingir estas turfeiras. Porém, só a
diferente natureza química da água e a existência de
substâncias tóxicas (provenientes das furnas do
enxofre) poderão justificar a não existência de outras
comunidades no mesmo local. No caso de se confirmar
que certas turfeiras nos Açores existem devido à
natureza termal da água que as alimenta, estaríamos
perante uma situação muito rara no mundo.

2.4.3.1.4. Outros casos
•   Temos a turfeira da Lagoa do Cerro, muito jovem, e
por isso com características pouco definidas.  Esta
turfeira, embora de encosta, possui um declive pouco
acentuado, podendo representar um pequeno local
onde a água se acumulou por impermeabilização do
solo, dando origem a uma pequena turfeira. Pela
vegetação circundante e pela pouca quantidade de
água observadas, leva-nos a pensar que
provavelmente esta será invadida por outras espécies.
•   Outra situação a registar, são as turfeiras de encosta
do Pico do Alpanaque. Situadas em linhas de água,
alimentam a lagoa que se situa na base do Pico. Parece
que foram inicialmente pequenas turfeiras de base
formadas em fendas, que se estenderam até atingirem
a forma actual.
•   Uma turfeira localiza-se nos Mistérios Negros, muito
jovem,  rodeada por Criptomérias. Saliente-se que esta
espécie tem uma grande capacidade de intercepção
de água dos nevoeiros, o que poderá justificar a
presença da turfeira e seu aparente desenvolvimento.

2.4.3.2. Turfeiras de Cobertura
São turfeiras que se encontram em cumeadas de

montanhas (Figura 15 e Foto 49).  São caracterizadas
por possuírem um microrelevo acentuado,
essencialmente nas suas margens onde a água chega
mais rica em nutrientes e onde a oxigenação e
decomposição atingem os valores máximos dentro da
turfeira.  A água que alimenta este tipo de turfeiras é
apenas ombrotrófica e, devido ao declive da turfeira,
corre para as suas extremidades dando origem à
formação de charcos. As zonas de hummocks são
dominadas por comunidades de Politricum, nas
pequenas elevações do interior desenvolvem-se
comunidades de Esfagno (é também a comunidade dos

Figura 14 - Distribuição das comunidades vegetais nas turfeiras
de encosta.

Figura 13 - Perfil transversal de uma turfeira de encosta pro-
veniente da evolução de uma turfeira de base, onde se evidencia
o microrelevo da turfeira e a movimentação da água.

Foto 48 -  Turfeira formada na boca de saída  das fumarolas das
Furnas do Enxofre. Ilha Terceira.



   Resultados e análise 71

hollows e lawns) ou Juncus  (Figura 16).  As turfeiras
são impermeabilizadas pelo plácico, podendo a própria
turfa funcionar como imperme. Dominam em termos
geológicos, os materiais pomíticos. Foram encontradas
nas turfeiras de encosta e cobertura, 64 espécies
diferentes, em média cada turfeira tem 21 espécies
(desvio padrão de 7). Do total das espécies, 24
apresentaram uma frequência superior a 20% (Quadro
10).

Numa breve caracterização físico-química, se
apresenta os valores médios (Quadro 6) para as
turfeiras de encosta e cobertura:

•  Charcos: temperatura de 22.40 C; pH de 4.6;
Condutividade de 74.7 µs/cm; TDS de 83.5 mg/ml. A
altura média da água ronda os 10 cm, acima da
superfície da turfeira.
•  Hollow: temperatura de 19.30 C; pH de 4.4;
Condutividade de 73.5 µs/cm; TDS de 77 mg/ml. A
altura média da água ronda os 13 cm, abaixo da
superfície da turfeira.
•  Hummock: temperatura de 19.10 C; pH de 4.3;
Condutividade de 70.5 µs/cm; TDS de 76 mg/ml. A
altura média da água ronda os 8 cm, abaixo da
superfície da turfeira.
•  Lawn: temperatura de 20.10 C; pH de 4.3;
Condutividade de 72.4 µs/cm; TDS de 76 mg/ml. A
altura média da água ronda os 8 cm, abaixo da
superfície da turfeira.
•  Lagoas: temperatura de 18.40 C; pH de 4.6;
Condutividade de 52 µs/cm; TDS de 59 mg/ml. Água
acima da superfície (10 cm).

Um aspecto muito importante para caracterizar
este tipo de turfeiras refere-se à sua constituição em
espécies do género Sphagnum spp., sendo este o grupo
menos diversificado. Foram colhidas apenas amostras
de S. palustre, S. auriculatum, S. subnitens e S.
papillosum (Quadro 14). As restantes espécies não
foram encontradas.

2.5. ECOLOGIA DAS PRINCIPAIS
COMUNIDADES

2.5.1. Introdução

Pela análise efectuada da vegetação, bem como
as observações realizadas no campo, foi-nos possível
concluir que existem comunidades vegetais dentro das
turfeiras, anteriormente discutidas (Gráfico 9). As
comunidades obtidas mais frequentes e coerentes (em

termos de composição florística) são aqui descritas,
em termos de composição florística e condições
ambientais. As características ambientais consideradas
referem-se ao microrelevo observado na comunidade,
nível freático (irregularidade e profundidade), bem como
parâmetros  físicos como a temperatura e químicos como

Figura 16 - Distribuição das comunidades vegetais das turfeiras
de cobertura.

Figura 15 - Perfil transversal de uma turfeira de cobertura,
onde se evidencia o microrelevo da turfeira e a movimentação
da água.

Foto 49 - Turfeira de cobertura. Pico da Salsa, ilha Terceira.
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pH, condutividade e TDS.
Não foram caracterizadas as comunidades em que

se efectuaram poucos inventários (menos de 5),
partindo do princípio que não havia dados suficientes
para se proceder a uma avaliação, minimamente
coerente, destas comunidades. Nesta situação,
incluem-se as comunidades onde dominam Agrostis
gracilillaxa, Campylopus setaceus, Cryptomeria
japonica, Littorella uniflora, Isoetes azorica e Holcus
spp.

2.5.2. Ecologia das comunidades

2.5.2.1. Comunidade de Eleocaris

Esta comunidade desenvolve-se preferen-
cialmente em lawns e charcos. Nos lawns a
profundidade média da água é de 5 cm, nos charcos a
água está acima da superfície. No que respeita à
vegetação, esta revela baixa diversidade florística e
baixo grau de cobertura de vasculares (Figura 17),

Comunidades Juncus Esfagno Eleocaris Politricum Pteridium 

Temperatura (0 C) 19.8 19.9 21.3 18.2 19.4 

pH 4.3 4.6 4.3 4.2 4.4 

Condutividade (µs/cm) 70.4 66.8 76.3 71.8 76.9 

TDS (mg/ml) 78.3 68.5 85.0 81.0 73.5 

Altura da água (cm) -7.7 -28.0 4.0 -13.0 -19.5 

Juncus effusus 4 1 2 1 1 

Polytrichum commune 1 1 + 4 + 

Pteridium aquilinum + 1 + 1 4 

Sphagnum palustre var. centrale 3 3 1 4 4 

Sphagnum palustre var. palustre 2 2 + 3 2 

Calluna vulgaris + 1 1 + + 

Deschampsia foliosa 2 2 + + 2 

Eleocharis multicaulis 1 2 3 + + 

Holcus lanatus 2 1 + 1 1 

Holcus rigidus 1 1 + 2 2 

Erica azorica + 1 + - + 

Rubus inermis + 1 - - + 

Blechnum spicant + + + + + 

Cladonia portentosa + + - + + 

Duschesnea indica + + - - + 

Leucobryum glaucum + + + + + 

Lotus uliginosus + + + + + 

Luzula purpureo-splendens + + + + + 

Lysimachia azorica + + + + + 

Potentilla anglica + + + + + 

Pseudoscloropodium purum + + + + + 

Scutellaria minor + + + - + 

Sibthorpia europaea                + + + + + 

Thuidium tamariscinum  + + - + + 

Quadro 10 - Factores ecológicos (médios) das turfeiras de encosta e cobertura. Espécies mais frequentes. Nota: Retiraram-se as
espécies com uma frequência (nos inventários) inferior a 20%.
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situação eventualmente resultante do elevado grau de
encharcamento. As espécies mais comuns nesta
comunidade, para além do Eleocharis multicaulis são
o Sphagnum spp., o Juncus effusus, alguma Calluna
vulgaris e algum Agrostis spp. Relativamente aos
parâmetros físico-químicos; no pH, o charco é menos
ácido (4.7) do que o lawn (4.4); na temperatura, não se
verificam diferenças significativas (é de 21.90C em
charcos e 21.80C em lawns). Tanto a condutividade
como o TDS apresentam valores mais elevados nos
charcos (63.5 µs/cm e 71 mg/ml respectivamente) do
que nos hollows (59.8 µs/cm e 64 mg/ml), para uma
análise mais cuidada ver o Quadro 3.

 Esta comunidade desenvolve-se essencialmente
nas turfeiras de base em vale endorreico, ocorrendo
tanto em lawns como em charcos. Nas turfeiras de
transição e sobre-elevadas bem como nas de encosta e
de cobertura, aparece com pouca frequência e apenas
em charcos.

2.5.2.2. Comunidade de Politricum
No que respeita as condições hidrológicas, esta

comunidade (Foto 51) desenvolve-se preferencialmente
em hummocks, podendo no entanto ser observada em
hollows e laws (apenas 1 inventário). Na generalidade,
a profundidade da água ronda os 11 cm em hollows, 16
cm em hummocks e 10 cm em lawns (Quadro 3). Num
microrelevo acentuado, a vegetação apresenta elevada
diversidade florística, bem como elevado grau de
cobertura. As espécies mais comuns nesta comunidade,
estão representadas no perfil da comunidade (Figura
18). De realçar, que existem plantas cujo
desenvolvimento é comum de hummocks (Polytrichum
commune, Potentilla anglica, Holcus spp.) ou hollows
(Eleocharis multicaulis), existindo algumas cujo
aparecimentoé indiferenciado (Juncus effusus).
Relativamente aos parâmetros físico-químicos: em
relação ao pH, este varia apenas de 4.5 em hollows
para 4.6 em hummocks e em lawns. A temperatura
aumenta dos hollows (18.70C) para os lawns (19.50C),
tendo os hummocks uma temperatura intermédia
(19.30C). Em termos de condutividade e TDS, estes
apresentam os valores mais altos nos hummocks,
respectivamente com 62.5 µs/cm e 68 mg/m; os hollows
caracterizam-se por apresentarem valores de 56.3 µs/
cm de condutividade e 64 mg/ml de totais de sólidos
dissolvidos. Os valores mais baixos destes dois
parâmetros são os observados nos lawns, com 43.7
µs/cm de condutividade e 49 mg/ml de TDS (Quadro 3).

 Esta comunidade é comum aos três grupos de

turfeiras.

2.5.2.3. Comunidade de Potamogeton
Do ponto de vista hidrológico, esta comunidade

desenvolve-se apenas em charcos e lagoas (Foto 52).
Perante a inexistência de microrelevo (Figura 19), a
vegetação nesta comunidade é floristicamente pobre.
De realçar que apresenta uma composição florística
pouco consistente em termos de espécies (com grande
variação em termos de composição de espécies). No
que respeita aos parâmetros físico-químicos (Quadro
3), tal como se referiu anteriormente, este tipo de
comunidade existe apenas em ambientes aquáticos. Em
termos de pH, o valor obtido é de 4.8, temperatura de
23.30C, 61.8 µs/cm de condutividade e 67 mg/ml de TDS.

 Esta comunidade aparece nos três grupos de
turfeiras.

2.5.2.4. Comunidade de Juncus
 Hidrologicamente, esta comunidade (Foto 53)

possui uma grande amplitude ecológica, ocorrendo
desde hummocks a charcos (ou periferia destes) (Figura
20). O nível da água varia desde os 25 cm de
profundidade em hummocks a 5 cm em hollows e lawns
e a água à superfície em charcos. O microrelevo muito
variável. No que respeita à vegetação, esta comunidade
é, floristicamente, rica, dependendo esta riqueza e o
seu grau de cobertura, do  microrelevo. Domina o
Juncus effusus, aparecendo em muito menor quantida-
de espécies como o Eleocharis multicaulis, Holcus
spp., Blechnum spicant, Deschampsia foliosa e o
Agrostis spp. (Figura 20). Relativamente aos parâmetros
físico-químicos (Quadro 3), o pH médio observado em
hollows é de 4.5 (água de natureza mais ácida), aumenta
o seu valor para os hummocks (4.6) e esta tendência
continua para o lawn (4.8) e para o charco (5.0). A
temperatura é mais baixa nos hummocks (19.8 ºC),
seguindo-se o hollow (20.6 ºC), o lawn (21.1 ºC) e
finalmente o charco (22.0 ºC). O charco apresenta os
valores mais baixos de condutividade, 52.8 µs/cm e TDS
57 mg/ml. De seguida, aparecem as comunidades de
Juncus effusus que se desenvolvem em lawns, com 61.9
µs/cm de condutividade e 62 mg/ml de TDS. Estes
parâmetros são semelhantes nos hollows (64.6 µs/cm
e 71 mg/ml ) e hummocks (63.2 µs/cm e 69 mg/ml).

Esta comunidade, juntamente com as
comunidades de Esfagno e Politricum, é das mais
comuns, ocorrendo nos diferentes tipos de turfeiras.
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2.5.2.5. Comunidade de Caluna
Do ponto de vista  hidrológico, esta comunidade

(Foto 54) desenvolve-se em hummocks (Figura 21),
raramente em hollows. Mesmo aqui, a água está a 16
cm de profundidade, por seu lado em hummocks a água
atinge profundidades de 35 cm (Quadro 3). A vegetação
desta comunidade é floristicamente rica e com elevado
grau de cobertura. Nos hummocks, domina a Calluna
vulgaris, que cria micro-condições para o
desenvolvimento uma série de espécies como
Lysimachia azorica, Potentilla anglica, Blechnum
spicant e outras (Figura 21). Nos hollows, o mais
frequente desenvolvimento é de Eleocharis multicaulis

e Hydrocotyle vulgaris. No que respeita aos parâmetros
físico-químicos (Quadro 3): o pH médio observado em
hollows é de 4.9, valor mais alto, os hummocks e lawns
apresentam o mesmo valor de 4.5. A temperatura é mais
baixa nos hollows (15.80C), seguindo-se nos hummocks
(17.60C), e finalmente no lawn (20.10C). O hollow
apresenta os valores mais altos de condutividade, 54.2
µs/cm, os hummocks tem cerca de 47.2 µs/cm de
condutividade. Agora em termos de TDS, os hollows
apresentam 66 mg/ml de sólidos dissolvidos enquanto
os hummocks têm cerca de 47 mg/ml.

Esta comunidade é típica do grupo de turfeira de
transição e sobre-elevada. Serve para identificar este
tipo de turfeira.

2.5.2.6. Comunidade de Juniperus
Esta comunidade desenvolve-se apenas em

hummocks (Figura 22 e Foto 55). Embora cresça apenas
nas partes menos encharcadas das turfeiras, o
Juniperus brevifolia (dominante na comunidade) está
perfeitamente adaptada a condições de encharcamento,
pois a água está relativamente perto da superfície, em
média, a cerca de 9 cm. Em microrelevo acentuado, a
vegetação desta comunidade é floristicamente rica, com
grau de cobertura de vasculares variável, mas
tendencialmente elevado. Ao lado do Juniperus
brevifolia cresce essencialmente Deschampsia foliosa,
Luzula purpureo-splendens e Blechnum spicant. Foi
encontrada alguma Calluna vulgaris em hummocks.
Relativamente aos parâmetros físico-químicos (Quadro
3): como já foi referido, esta comunidade ocorre em
estruturas de hummocks, donde estas amostras serem
apenas referentes a esta estrutura. O pH médio
observado é de 4.8. A temperatura é de 21.80C,
condutividade de 74.3 µs/cm e TDS de 81 mg/ml.

 Esta comunidade é típica das turfeiras de
transição e sobre-elevadas, formando uma comunidade
específica e coerente. Desenvolve-se também nas
turfeiras de base mas nestas não se apresenta como
comunidade específica, apresenta uma composição
florística semelhante à comunidade de Erica azorica
partilhando com esta o domínio de uma comunidade
que poderia ser designada mista.

2.5.2.7. Comunidade de Erica
Do ponto de vista do microrelevo, esta

comunidade desenvolve-se apenas em hummocks
(Figura 23 e Foto 56). Em comparação com o Juniperus

Foto 50 -  Comunidade de Eleocaris. Turfeira de Base do
Saguinhal.

Figura 17 - Perfil transversal de uma comunidade de Eleocaris.
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brevifolia, esta espécie cresce em ambientes menos
encharcados. A profundidade média da água é de 20
cm. Num micro-relevo acentuado, a vegetação nesta
comunidade é floristicamente rica, com grau de
cobertura variável, mas tendencialmente elevado.
Dominada por Erica azorica, com Deschampsia foliosa,
Juncus effusus, Blechnum spicant e Polytrichum
commune (Figura 23). No que respeita aos parâmetros
físico-químicos (Quadro 3),  uma vez que esta
comunidade se desenvolve apenas em hummocks, estas
amostras são apenas referentes a esta estrutura. O pH
médio observado é de 4.8, a temperatura é de 20.70C,
condutividade de 77.6 µs/cm e TDS de 78 mg/ml.

Tal como se verificou na comunidade dominada
por Juniperus brevifolia, esta comunidade é típica das
turfeiras transições e sobre-elevadas, formando uma
comunidade específica e coerente. Ocorre também nas
turfeiras de base mas nestas não se apresenta como
comunidade específica, partilhando com o Juniperus
brevifolia o domínio de uma comunidade que poderá
ser designada mista.

2.5.2.8. Comunidade de Pteridium
 Considerando a hidrologia local, esta espécie

tende a desenvolver-se em locais menos húmidos (Foto
57). De acordo com os valores médios obtidos, em
hollows a água está a cerca de 11 cm de profundidade,
em hummocks a 25 cm. Colheu-se uma amostra a 2 cm
num lawn. Esta comunidade pode desenvolver-se em
locais de micro relevo pouco acentuado (Figura 24), no
caso de termos a água a uma relativa profundidade.
Está, no entanto, associada a um microrelevo
acentuado. No que respeita à vegetação, esta
comunidade é rica do ponto de vista florístico, com
grau de cobertura de vasculares variável, mas
tendencialmente elevado. Com domínio de Pteridium
aquilinum, desenvolve-se também Juncus effusus,
Blechnum spicant, Holcus spp., Deschampsia foliosa
e Agrostis spp. Em relação aos parâmetros físicos e
químicos (Quadro 3): em termos de pH, os hummocks e
lawns atingem valores de 4.5, os hollows são
ligeiramente mais ácidos (4.3). A temperatura apresenta
os valores mais altos nos lawns (24.60C), seguindo-se
os hollows e os hummocks com, respectivamente, 20.3
e 19.3 0C. Tanto a condutividade como o TDS
apresentam os seus valores mais altos nos hummocks
(78.3 µs/cm e 82 mg/ml respectivamente), e os mais
baixos nos lawns (57.9 µs/cm e 57 mg/ml), ficando o

Figura 19 - Perfil transversal de uma comunidade de
Potamogeton.

Foto 52 - Comunidade de Potamogeton. Turfeira no Pico da
Bagacina, ilha Terceira.

Figura 18 - Perfil transversal de uma comunidade de Politricum.

Foto 51 - Comunidade de Politricum. Turfeira da Lagoa do
Pinheiro, Serra de Sta. Bárbara, ilha Terceira.



   Resultados e análise 76

transição e sobre-elevadas e nas turfeiras de encosta e
cobertura.

2.5.2.9. Comunidade de Esfagno
Em termos de condições hidrológicas, este grupo

de espécies desenvolvem-se e são dominante em todas
as turfeiras, formando assim, comunidades em todos
os tipos de estrutura, desde o hummock ao charco,
variando em termos de espécies dominantes (Foto 58).
A água está acima da superfície nos charcos e lawns,
nos hollows e hummocks está a cerca de 10 cm de
profundidade. O microrelevo é extremamente variável,
pode não existir ou ser relativamente acentuado (Figura
25). A vegetação desta comunidade é pobre, em termos
de diversidade florística (esta pobreza de diversidade é
mais acentuada em locais mais encharcados, atingindo
cobertura próximo dos 100% apenas de Sphagum spp.
No tapete de esfagno desenvolvem-se Juncus effusus,
Pteridium aquilinum, Blechnum spicant, Holcus spp.
Eleocharis multicaulis, Deschampsia foliosa,
Polytrichum commune, Calluna vulgaris e
Hydrocotyle vulgaris. No que respeita aos parâmetros
físico-químicos (Quadro 3), em termos de pH, os
hummocks apresentam os valores mais baixos - 4.4; os
hollows são ligeiramente menos ácidos (4.6) e
finalmente, o pH mais alto é observado nos charcos
com 4.9. A temperatura apresenta valores mais altos
nos lawns, 20.30C, segue-se o hollow e o hummock
com, 19.80C e finalmente os charcos com 18.80C. A
condutividade (38.4 µs/cm) e o TDS (44 mg/ml) mais
baixos são os verificados nos hummocks, os hollows
possuem valores ligeiramente superiores para estes
parâmetros, respectivamente 52.9 µs/cm e 56 mg/ml. O
charco apresenta o valor mais alto de condutividade
(66.2 µs/cm) mas com um valor de TDS 62 mg/ml. O
lawn tem uma condutividade de 63.2 µs/cm e cerca de
67 mg/ml de sólidos dissolvidos.

Para além de se desenvolver em todos os tipos
de turfeiras estudadas,é igualmente dominante.

2.6. ECOLOGIA DO SPHAGNUM SPP.

2.6.1. Introdução

A identificação das diferentes espécies de
Sphagnum spp. baseou-se em diversos caracteres,
desde a cor e forma da planta, número de fascículos e
sua diferenciação, forma e tamanho das folhas do caule

Foto 53 - Comunidade de Juncus. Turfeira perto das Furnas do
Enxofre, ilha Terceira.

Figura 20 - Perfil transversal de uma comunidade de Juncus.

Foto 54 - Comunidade de Caluna. Turfeira perto das Furnas do
Enxofre, ilha Terceira.

Figura 21 - Perfil transversal de uma comunidade de Caluna.

hollow entre os dois atrás referidos (75.4 µs/cm e TDS
de 75 mg/ml).

Esta comunidade  desenvolve-se nas turfeiras de
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e ramos, forma do capítulo até à observação
microscópica de cortes transversais do caule e folhas.
Estas características, acompanhadas pelo facto de se
ter assinalado a estrutura e se ter analisado amostras
de água nesse mesmo local, permite ponderar acerca
da ecologia deste género. A análise mais pormenorizada
do Sphagnum spp. deve-se pelo mesmo ser dominante
em todos os tipos de turfeiras estudadas. Foram
encontradas as seguintes espécies: Sphagnum palustre
var. palustre, Sphagnum palustre var. centrale,
Sphagnum auriculatum, Sphagnum papillosum,
Sphagnum subnitens, Sphagnum lescurii, Sphagnum
squarrosum, Sphagnum cuspidatum, Shagnum
compactum e o Sphagnum capillifolium. O Sphagnum
palustre foi identificado em cerca de 98% das turfeiras
(Gráfico 17). O S. auriculatum, em cerca de 40% das
turfeiras, seguindo-se o S. subnitens, o S. papillosum
e o S. capillifolium. Das restantes espécies (S.
squarrosum, S. cuspidatum, S. lescurii e o S.
compactum), possuímos poucos dados para a sua
caracterização ecológica. O S. squarrosum e o S.
cuspidatum mostraram ser espécies raras, pelo menos
nas turfeiras estudadas. A distribuição destas espécies
depende da sua capacidade de adaptação a diferentes
condições ambientais.

2.6.2. Distribuição do Sphagnum spp. nos
diferentes tipos de turfeiras

Neste ponto, pretende-se avaliar a consistência
e a importância do parâmetro - diferentes espécies de
Sphagnum spp. - como caracter diagnosticante de tipos
de turfeiras. As duas variedades da espécie S. palustre,
bem como o S. auriculatum, S. subnitens e o S.
papillosum são comuns a todas as turfeiras (Gráfico
18). O S. capillifolium e o S. compactum foram
identificados apenas nas turfeiras de base e nas de
transição e sobre-elevadas. O S. lescurii, S. squarrosum
e o S. cuspidatum só foram observados nas turfeiras
de base. Temos no entanto, que realçar que foram muito
poucas as amostras colhidas de S. squarrosum e o S.
cuspidatum.

2.6.3. Ecologia das espécies de Sphagnum
spp.

Apresenta-se, de seguida, uma breve descrição
da ecologia das diferentes espécies, tendo em conta a Figura 23 - Perfil transversal de uma comunidade de Erica.

Foto 56 - Comunidade de Erica. Turfeira perto das Furnas do
Enxofre, ilha Terceira.

Figura 22 - Perfil transversal de uma comunidade de Juniperus.

Foto55 - Comunidade de Juniperus. Turfeira em Sta. Barbara,
ilha Terceira.
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espécie ocorre numa determinada quantidade de
amostras (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974).
É geralmente expressa como parte da fracção do total, e
aparece em percentagem. Embora a frequência não dê
directamente uma indicação acerca da cobertura de uma
espécie, indirectamente esta pode ser avaliada, pois
espera-se que uma espécie caracterizada por ter elevada
frequência, possua também um elevado grau de
cobertura.

Apresentámos os Quadros 11 (geral), 12 (turfeiras
de base), 13 (turfeiras de transição e sobre-elevadas),
14 (encosta e cobertura) que visam assinalar a frequência
das diferentes espécies encontradas nas turfeiras.

Escala de frequência  utilizada nas tabelas 11,12,13
e 14 (WESTHOFF & VAN DER MAAREL, 1978):

Classes Frequência (%) 
I 1 –20 
II 21 - 40 
III 41 – 60 
IV 61 - 80 
V 81 - 100 
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Gráfico 17 - Frequência (%) das diferentes espécies de Sphagnum
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Gráfico 18 - Frequência (%) das diferentes espécies de
Sphagnum spp. tendo em conta os tipos de turfeiras.

Foto 57 - Comunidade de Pteridium. Turfeira perto das Furnas
do Enxofre, ilha Terceira.

Figura 24 - Perfil de uma comunidade de Pteridium.

Foto 58 - Comunidade de Esfagno. Turfeira da Bagacina, ilha
Terceira.

Figura 25 - Perfil tranversal de uma comunidade de Esfagno.

sua observação no campo e a informação obtida
durante a análise de dados deste trabalho, apoiadas no
parâmetro frequência (Quadros 11, 12, 13 e 14). A
frequência considera o número de vezes que uma
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Elementos relativos à morfologia e ecologia do
S.palustre var. palustre e do S. palustre var. centrale
 A) Gráfico 19 - Distribuição do S. palustre var. palustre,
por estruturas;  B) Gráfico 20 - Distribuição do S. palustre
var. centrale,  por estruturas; C) Gráfico 21 - Frequência (%)
do S. palustre var. palustre, tendo em conta a altura da água;
D) Gráfico 22 - Frequência (%) do S. palustre var. centrale,
tendo em conta a altura da água; E) Figura  26 - Sphagnum
palustre: A - aspecto da planta; B - células da folha do ramo;
C - folha do ramo; D - folha do caule; E - topo da folha do
ramo. Fonte: WATSON, 1981; F) Imagens de Cortes
efectuados à espécie: A-hialocistos; B-clorocistos;
D-células corticais; E-medula
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C) D)

E) F)



 

Quadro 11 - Graus de frequência das diferentes espécies de Sphagnum spp.. Nota: * - corresponde à comunidade onde se efectuou um só inventário.

Comunidade Estrutura S.auriculatum  S.capillifolium S.compactum S.cuspidatum S.lescurii  S.centrale  S.palustre S. papillosum S.squarrosum S.subnitens

Agrostis* Hollow V - - - - V V - - V

Blecnum* Hummock - - - - - V V - - -

Caluna Hollow - - - - - III V I - -

Caluna Hummock - I - - - V V II - I

Caluna* Lawn - - - - - V V - - -

Campilopus Lawn - - - - - V V - - -

Criptomeria Hummock - - - - - V V - - -

Eleocaris Hollow - - - - - V V - - -

Eleocaris Lawn II II - - I V V I - IV

Eleocaris Charco III - - - - IV IV - - I

Erica Hummock - - - - - V V - - I

Isoetis* Lagoa - - - - - - V - - -

Juncus Hollow I I I - I V V I - -

Juncus Hummock - - I - - V V II - I

Juncus Lawn II I - - I V V II - -

Juncus Charco IV - - - - III V - - I

Juniperus Hummock - II I - I V V - - II

Litorela Charco III - - - - IV V - - II

Politrichum Hollow I I - - - V V - - -

Politrichum Hummock - I I - - V V I - I

Potamogeton Charco II - - I - III IV II - -

Pteridium Hollow - - - - - V V II - -

Pteridium Hummock I I - - I V V I - I

Pteridium* Lawn - - - - - V V - - -

Esfagno Hollow II - - I - V V I - -

Esfagno Hummock - - - - - V V II - II

Esfagno Lawn II I I - I V V I I II

Esfagno Charco IV - - - II IV IV - - -
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Comunidade Estrutura S.auriculatum  S.capillifolium S.compactum S.cuspidatum S.lescurii  S.centrale  S.palustre S. papillosum S.squarrosum S.subnitens

Blecnum* Hummock - - - - - V V - - -

Caluna* Hollow - - - - - V V - - -

Caluna Hummock - - - - - V V - - -

Caluna* Lawn - - - - - V V - - -

Campilopus* Lawn - - - - - V V - - -

Criptomeria* Hummock - - - - - V V - - -

Eleocaris Lawn III II - - I V V I - IV

Eleocaris Charco III - - - - I V - - -

Erica Hummock - - - - - V V - - III

Juncus Hollow II - I - I V V - - -

Juncus Hummock - - II - - V V II - II

Juncus Lawn - - - - III III V III - -

Juncus Charco* - - - - - - V - - V

Juniperus Hummock - II I - II V V - - I

Litorela Charco

Politricum Hollow II II - - - IV V - - -

Poltricum Hummock - II II - - V V I I

Potamogeton Charco - - - - - V V - - -

Pteridium Hummock - - - - III V V - - -

Pteridium* Lawn - - - - - V V - - -

Esfagno Hollow III - - II - V V - - -

Esfagno Hummock - - - - - V V - - III

Esfagno Lawn III II I - I V V I I II

Esfagno Charco IV - - - II IV IV - - -

Quadro 12 - Graus de frequência das diferentes espécies de Sphagnum spp. nas turfeiras de base. Nota: * - corresponde à comunidade onde se efectuou um só inventário.
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Comunidade Estrutura S.auriculatum  S.capillifolium S.compactum S.cuspidatum S.lescurii  S.centrale  S.palustre S. papillosum S.squarrosum S.subnitens

Agrostis* Hollow V - - - - V V - - -
Caluna Hollow - - - - - III V II - -
Caluna Hummock - I - - - V V III - II

Eleocaris Hollow - - - - - V V - - -
Eleocaris Charco III - - - - IV V - - I

Erica Hummock - - - - - V IV - - -
Juncus Hollow I I - - - V V - - -
Juncus Hummock - - I - - V V III - -
Juncus Lawn III III - - - III V III - -
Juncus Charco V - - - - III V - - -

Juniperus Hummock - II I - - V IV - - II
Litorela Charco III - - - - IV V - - II

Politricum Hollow - - - - - V V - - -
Politrichum Hummock - - - - - V V I - -

Potamogeton Charco III - - - - II V II - -
Pteridium Hollow - - - - - V V II - -
Pteridium Hummock - I - - - V V III - I
Esfagno Hollow III - - - - V V III - -
Esfagno Hummock - - - - - V V II - II
Esfagno Lawn II - - - - V V - - II

Comunidade Estrutura S.auriculatum  S.capillifolium S.compactum S.cuspidatum S.lescurii  S.centrale  S.palustre S. papillosum S.squarrosum S.subnitens
Caluna Hummock - - - - - IV IV - - -
Criptomeria* Hummock - - - - - V V - - -
Eleocaris* Lawn - - - - - V V - - -
Eleocaris Charco IV - - - - III - - - -
Isoetis* Lagoa - - - - - - V - - -
Juncus Hollow - - - - - V V I - -
Juncus Hummock - - - - - V V II - -
Juncus Lawn III - - - - V V - - -
Juniperus Hummock - - - - - V - - - -
Politrichum Hummock - - - - - V V II - -
Potamogeton Charco - - - - - V - - - -
Pteridium* Hollow - - - - - V V - - -
Pteridium Hummock I - - - - V IV - - -
Esfagno Hollow - - - - - V V - - -
Esfagno Hummock - - - - - V V - - -
Esfagno Lawn - - - - - V V - - -

Quadro 13 - Graus de frequência das diferentes espécies de Sphagnum spp. nas turfeiras de transição e sobre-elevadas.
 Nota: * - corresponde à comunidade onde se efectuou um só inventário.

Quadro 14 - Graus de frequência das diferentes espécies de Sphagnum spp. nas turfeiras de encosta e cobertura.
Nota: * - corresponde à comunidade onde se efectuou um só inventário.
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Elementos relativos à morfologia e ecologia do
S.auriculatum

A) Gráfico 23 - Distribuição do S. auriculatum por estruturas;
B) Gráfico 24 - Frequência (%) do S. auriculatum, tendo em
conta a altura da água; C) Figura 27 - Sphagnum auriculatum.
A - fascículos; B - folhas do ramo; C - folhas do caule;
D-células da folha do ramo; E - corte transversal de uma
folha do ramo; F - corte transversal do caule.
Fonte: SMITH 1980; D) Imagens de Cortes efectuados à
espécie: A - hialocistos; B - clorocistos;
C - Poros; D - células corticais; E - medula
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Confirma-se o domínio do S. palustre (Gráfico
17), que se  torna “menos” abundante em ambientes
encharcados. O S. squarrosum, S. cuspidatum e o S.
lescurii  parecem ser típicos das turfeiras de base
(Quadro 12). Nas turfeiras de encosta e cobertura,
identificaram-se S. palustre, S. auriculatum, S.
subnitens e S. papillosum (Quadro14).

2.6.3.1. S. palustre

Esta é a espécie mais comum e a mais facilmente
reconhecida do género na ilha Terceira. Normalmente
larga e robusta (Figura 26), verde pálido ou amarelo
acastanhada, com capítulo acentuadamente mais
colorido. Quando habita locais sombrios e húmidos é
ocasionalmente toda verde. Em geral, evita os locais
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S. subnitens

A) Gráfico 25 - Distribuição do S. subnitens, por estruturas;
B) Gráfico 26 - Frequência (%) do S. subnitens tendo em
conta a altura da água; C) Figura 28 - Sphagnum subnitens.
A - aspecto geral; B - folhas do ramo; C - folhas do caule;
D - topo de uma folha do ramo;  E - aspecto de uma folha do
ramo; F - cápsula deiscente  Fonte: WATSON 1981;
D) Imagens de Cortes efectuados à espécie: A- hialocisto;
B- clorocisto

A) B)
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mais húmidos (charcos e lagoas) podendo, no entanto,
desenvolver-se em hollows muito encharcados.

Pelas observações efectuadas, pareceu-nos ser
a espécie mais tolerante a locais sombrios.

As duas variedades (S. palustre var. centrale e S.
palustre var. palustre) distinguem-se, essencialmente
pela forma das suas células fotossintéticas (Figuras
38, 39, 40 e 41.), embora características como a forma
das folhas, do caule e ramos, sejam também
importantes para identificar as duas variedades desta
espécie (Figura 26). Estas duas variedades, em termos
de estruturas preferenciais de desenvolvimento,
variam pouco. Embora o S. palustre var. palustre tenda
mais para os hollows e o S. palustre var. centrale
para os hummocks, DANIELS & EDDY (1985) referem
que entre estas duas variedades existem poucas
diferenças, em termos de ecologia. As amostras
colhidas em charcos referem-se essencialmente a
charcos pouco profundos, em locais em que a água
ronda os 20 cm de profundidade (Gráficos 21 e 22).

Amostras colhidas em locais em que a água está acima
da superfície são em maior número no S. palustre var.
palustre.

2.6.3.2. S. auriculatum

É uma planta extremamente polimorfa, de tamanho
médio a grande. De coloração variável que vai desde
o verde, amarelo até vermelho acastanhado. Ao
contrário da espécie anterior, tem o capítulo pequeno
e fascículos com aspecto indiferenciado (Figura 27).
Outros aspectos estão assinalados nas Figuras 42, 43
e 44, correspondentes a cortes efectuados na
identificação das espécies deste género. Esta espécie
está adaptada a condições extremas de encharcamento.
Cerca de 55% das amostras foi colhida em charcos
(Gráfico 23). DANIELS & EDDY, (1985) confirmam
estas tendências ecológicas, noutras regiões.
Desenvolve-se, em estruturas com água acima da
superfície. Pontualmente, pode ocorrer em locais
menos encharcados como hollows com água até 20
cm de profundidade (Gráfico 24).
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A) Figura 29 - Sphagnum papillosum. A - aspecto geral; B
- células da folha do ramo; C - folhas do ramo; D - folha do
caule E - topo da folha do ramo; F - topo do ramo. Fonte:
WATSON 1981; B) Gráfico 27 - Distribuição do S. papillosum
por estruturas; C) Imagens de Cortes efectuados à
espécie: A - hialocisto; B - clorocisto; D) Gráfico 28 -
Frequência do S. papillosum tendo em conta a altura da água
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à sombra  e bastante polimorfa, sendo difícil a sua
identificação no campo. Outros aspectos desta
espécie são realçados no quadro descritivo da mesma.
Esta espécie parece estar adaptada a condições de
bastante encharcamento (21% das amostras foram
colhidas em charcos e 42% em lawns), no entanto,
uma quantidade apreciável de amostras foi colhida
em hummocks (Gráfico 25). Foram poucas as amostras
colhidas. No entanto, a maioria destas foram
encontradas em locais com água desde até os 10 cm
de profundidade (Gráfico 26).

2.6.3.4. S. papillosum

Esta é uma planta robusta, mas muito variável em
termos de tamanho.
Parecida com o S. palustre (Figuras 29), geralmente é
menor que este, sendo quase impossível de os
distinguir no campo. A sua coloração é, por vezes,
castanha escura, no entanto é geralmente verde ou
amarela. Apresenta capítulo normalmente mais escuro.
Torna-se pertinente realçar o baixo número de
amostras onde se identificou esta espécie, o que torna
mais errónea qualquer tipo de caracterização
efectuada. No entanto, esta espécie parece estar
melhor adaptada a condições menos encharcadas
(Gráfico 27) de hummocks (56% das amostras).
DANIELS & EDDY (1985) confirmam a maior
tendência desta espécie para hummocks e para se
desenvolver acima do nível da água. É uma planta
que se desenvolve preferencialmente em hummocks,
em que a profundidade da água ronda os 20 cm (Gráfico
28).

2.6.3.5. Outras espécies:

Juntaram-se neste ponto as restantes espécies
observadas, devido à carência de dados relativos às

 

Figura  30 - Sphagnum capillifolium. A - fascículo; B - folhas
do ramos; C - folhas do caule; D - células da folha do ramo,
próximo do ápice; E - células da folha do ramo, no meio da
folha; F - corte transversal da folha do ramo; G - corte transversal
do caule. Fonte: SMITH 1980.

Figura 31 - Sphagnum cuspidatum. A - aspecto geral da planta;
B - células da folha do ramo; C - folha do caule; D - folha do
ramo; E - topo do ramo. Fonte: WATSON 1981.

Figura 32 - Sphagnum cuspidatum. A - corte transversal da
folha do ramo; B - corte transversal do caule. Fonte: SMITH
1980.

2.6.3.3. S. subnitens

Esta é uma espécie, cujas plantas são relativamente
pequenas (Figura 28). Esta característica acentua-se
em locais expostos e menos húmidos, pois as plantas
alongam-se em locais sombrios. Apresentando um
capítulo bastante desenvolvido, tem a  coloração
extremamente variável, indo desde o verde e castanho
até ao vermelho e púrpura. É medianamente resistente
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mesmas, umas por terem sido encontradas um número
limitado de vezes e outras por não se ter assinalado os
diferentes parâmetros físico-químicos da água no local
da colheita. As características apresentadas irão, em
grande parte, basear-se na bibliografia consultada:

S. capillifolium

Planta com um aspecto muito delicado, muito variável
em altura e compactação. Possui um capítulo bastante
desenvolvido. Esta espécie é dominada pela cor verde,
apresentando frequentemente manchas vermelhas. A
Figuras 30 evidencia algumas características desta
espécie.
Verificámos que esta se desenvolve,
preferencialmente, em hummocks. DANIELS & EDDY,
(1985) e McQUEEN (1990) confirmam as tendências
para locais menos encharcados desta espécie.

S. cuspidatum

Planta com fascículos pouco densos (Figura 31) na
sua forma flutuante, mais compacta quando cresce
acima do nível da água. De tons bastante claros,
variando do esbranquiçado ao verde e ao castanho
claro. DANIELS & EDDY (1985)  e MCQUENN (1990)
referem que esta é uma espécie flutuante e submersa.
O corte transversal da folha é importante para a sua
caracterização (Figura 32).

S. squarrosum

É uma planta bastante robusta, cuja característica típica
é a forma squarrosa das suas folhas (Figura 33).
É uma espécie de cor verde a amarela, tolerante à
sombra, no entanto é mais comum em zonas florestadas
da turfeira e em zonas mais abertas (DANIELS & EDDY,
1985). O corte transversal da sua folha (Figura 33), é
também diagnosticante.

S. compactum

Planta muito pequena e compacta, com tons
esbranquiçados ou alaranjados; verde em formas
sombrias e tem um capítulo bastante pequeno (Figura
34). É intolerante a habitat sombrios (mesmo que
moderadamente) e é incapaz de competir com plantas
mais vigorosas.
Está adaptada a condições menos encharcadas de
hummocks (DANIELS & EDDY, 1985). Outros
aspectos que ajudam a identificarem esta espécie
apresentam-se nas Figuras 34 e 35.

 

 

Figura 35 - Sphagnum compactum.  A - fascículos;  B - corte
transversal da folha do ramo; C - corte do caule. Fonte: SMITH
1980.

Figura 34 - Sphagnum compactum. A - aspecto geral da planta;
B - células de uma folha do ramo; C - folha do ramo; D - folha
do caule; E - topo da folha do ramo; F - topo do ramo. Fonte:
WATSON 1981.

Figura 33 - Sphagnum squarrosum.  A - fascículos; B - folhas
do ramo: C - folha do caule;  D - células da folha do ramo; E -
corte transversal da folha do ramo. Fonte: SMITH 1980.



CAPÍTULO III - PERTURBAÇÕES AMBIENTAIS

3.1. INTRODUÇÃO

Além dos fenómenos naturais que podem provocar a modificação dos cobertos vegetais, existem outros,
desencadeados pela acção do homem. Reconhece-se que o Homem modifica o meio ambiente sem atender às
heranças patrimoniais, provocando a destruição desordenada da compartimentação da antiga paisagem. Tendo
em conta os objectivos deste estudo, são apresentadas neste capítulo, as pressões mais significativas e aquelas
que maior impacto têm no natural desenvolvimento
duma turfeira, além de al- gumas propostas de
minimização dos efeitos agressivos.

As turfeiras estão protegidas pela Directiva
Habitat nº 92/42/CEE, no- meadamente as turfeiras
altas activas, altas degra- dadas (ainda susceptíveis
de regeneração natural), turfeiras de cobertura e
ainda as turfeiras de tran- sição e com relevo ondula-
do (JORNAL OFICIAL DAS COMUNIDADES,
1992). Esta Directiva, duma forma geral, é uma
condicionante à activida- de agro-pecuária na ilha
Terceira, uma vez que mui- tas turfeiras foram envolvi-
das por explorações. Um primeiro passo para a sua
protecção é, obviamente, caracterizar e cartografar
estes ecossistemas. De seguida inventariar-se as
agressões a que estão sujeitas e diagnosticar os
seus efeitos.

Para dar uma ideia de como estas estruturas de
caracterização podem ser úteis, será referido o caso
da Irlanda, país que de- pois de perder grande parte
das turfeiras, (possuía cerca de 17% da área
original de turfeiras, se- gundo o IRISH
PEATLAND CONSER- VATION COUNCIL, 1996d)
tenta, actualmente ter uma política de conservação
empenhada em preservar o que resta deste património. Na República da Irlanda são protegidos cerca de 32 locais
de turfeiras sobre-elevadas, com cerca de 3940 ha, 8 locais de fens, com 355 ha, e 54 locais de turfeiras de encosta,
ocupando 35808 ha  (IRISH PEATLAND CONSERVATION COUNCIL, 1996d). O governo deste país compromete-
-se à aquisição e conservação de, pelo menos, 10 000 ha de turfeiras sobre-elevadas activas e 40 000 ha de
turfeiras de encosta activas. Tenta-se adquirir os terrenos envolventes para proteger o seu status hidrológico.
Esta seria uma hipotética medida a adoptar para o caso da ilha Terceira, pois a área total ocupada pelas turfeiras

Foto 59 - Turfeira de encosta. Morro assombrado, ilha Ter-
ceira.
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destas comunidades.
Tendo em consideração a importância, já referida,

das turfeiras nos Açores, é de todo o interesse que
este trabalho inclua uma avaliação do status de
conservação das mesmas. De acordo com as
observações efectuadas no campo, há um aspecto a
realçar do conjunto das turfeiras estudadas, que é o
facto de que a maioria se encontra alterada por
actividades antrópicas (75%), apenas 25% das turfeiras
não possuem qualquer tipo de agressão.

3.2. PRINCIPAIS AGRESSÕES

3.2.1 Perturbações antrópicas

3.2.1.1. Arroteias
Uma agressão muito frequente é a arroteia (Foto

60). Em geral, o objectivo destas arroteias é a florestação
(geralmente com criptoméria e/ou eucalipto) ou a
implantação de pastagens. Em alguns casos, visam
apenas a construção de caminhos. A arroteia pode ser
feita na área específica da turfeira, levando à sua
destruição. Quando esta prática é realizada em zonas
envolventes, não destrói directamente a turfeira, mas
pode ter efeitos desastrosos devido à alteração do status
hídrico daquela, por desvio das águas e por infiltração
destas. Leva também à ruptura da camada
impermeabilizante.

Propostas de minimização:

Segundo o Decreto Legislativo Regional nº 6/98/A,
está previsto que o arroteamento de terrenos de
turfeiras constitui contra-ordenação punível com
coima de 20 000$00 a 200 000$00 por are ou fracção.
Nas turfeiras, são proibidas as arroteias e, por isso,
não devem ser autorizadas pelas autoridades
competentes. No entanto, parte destas situam-se em
terrenos privados ou adjacentes a estes, o que obriga
a encontrar alternativas para o proprietário não fazer
as referidas arroteias, notando-se uma total ausência
de vigilância.

3.2.1.2. Pastoreio e pisoteio marginal

O pastoreio e o pisoteio são, sem dúvida, uma

em áreas privadas é relativamente pequena. Na Irlanda
existem outras formas de protecção, com envolvimento
da sociedade civil, que vão desde uma “liga de amigos
das turfeiras”, cujos sócios beneficiam de excursões,
actividades e informação sobre estes locais, distribuição
de panfletos, jornais, etc, passando pela sensibilização
das pessoas para a não utilização de turfa de Sphagnum
spp., até ao investimento na educação das crianças,
com o objectivo de despertá-los para a importância

Foto 61 - Efeitos do Pisoteio em zonas perto de linhas de água,
turfeira do Pico do Alpanaque, ilha Terceira. Verifica-se uma
alteração da estrutura da turfeira, que em casos extremos pode
por em causa a subsistência deste habitat.

Foto 60 -Turfeira do Pico do Galiarte, arroteada para florestação,
ilha Terceira.
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actividade lesiva para as turfeiras uma vez que o gado,
em liberdade, altera a estrutura e composição destas
comunidades naturais, impedindo a regeneração natural
e destruindo, significativamente, os cobertos (Foto 61
e 62).

Um problema que se põe é o facto de que parte
das turfeiras estudadas situam-se dentro ou junto de
terrenos privados não sendo, por isso, fácil o
entendimento ou sensibilização das pessoas
intervenientes, de forma a garantir uma integridade
desejável para estas áreas, pelo menos se não existir
um esforço planeado das entidades responsáveis.

Como consequências da presença de gado nestas
áreas,  dá-se a destruição parcial do tapete de esfagno,
formando-se pequenas clareiras onde geralmente
surgem hummocks, devido  a um aumento de nutrientes
disponíveis no meio. Além do peso dos animais poder
dar origem a pontos de ruptura da camada
impermeabilizante, também a formação de carreiros
pode criar pontos de escorrência e, consequentemente,
perdas hídricas.

Propostas de minimização:

Actualmente, a situação é bastante preocupante e só
poderia ser resolvida através da vedação apropriada
de todas as áreas ocupadas por turfeiras e da
implementação de medidas atenuantes nas suas
bacias.

3.2.1.3. Lixos

Hoje, a capacidade tecnológica do Homem e os
desajustes ecológicos que provoca no meio vegetal
natural, através do abandono de lixos em concentrações
elevadas, têm alterado a paisagem natural (Foto 63).
Este problema restringe-se a turfeiras que se situam em
bermas de estradas ou caminhos. Os lixos depositados
nestes locais são essencialmente biodegradáveis:
lenhas, carcaças de animais, etc.

Propostas de minimização:

Esta é uma situação muito fácil de resolver, pois diz
respeito a um número relativamente pequeno de áreas
e, geralmente, de reduzida dimensão. Uma forma de
evitar a continuidade desta situação, consiste na
sensibilização das pessoas para a importância destas
comunidades, na colocação de vedações e alternativas

Foto 63 - Deposição de restos de madeiras resultantes da abertura
de um caminho. Turfeira perto da Rocha do Juncal, ilha Terceira.

Foto 62 - Uma outra perspectiva dos efeitos nocivos do pisoteio
que formam verdadeiros sulcos e do pastoreio que transformam
composição florística da turfeira. Turfeira do Pico do Alpanaque,
ilha Terceira.

locais ao depósito do lixo.

3.2.1.4. Utilização de fertilizantes

As pastagens em torno das turfeiras são

Foto 64 - Resultado de uma adubação numa pastagem adjacente
a uma turfeira, provocando um aumento de teor de nutrientes
disponíveis para as espécies, verificada na grande quantidade de
algas. Pico da Bagacina, ilha Terceira.
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geralmente do tipo permanentes. Por vezes, os
agricultores recorrem à utilização de fertilizantes para
melhorar a pastagem e aumentar a sua produção,
levando a um desequilíbrio nutritivo dentro da turfeira.
Em casos extremos, pode pôr em risco o domínio  do
esfagno (Foto 64).

Propostas de minimização:
Sensibilização do agricultor para a obrigatoriedade
em não agredir as turfeiras, para a importância destas
e as consequências que a sua conduta pode ter na
sobrevivência das mesmas. Estando previstas
compensações, para a não utilização de fertilizantes,
estas áreas deviam ser privilegiadas na sua atribuição.

3.2.1.5. Construção de canais de drenagem

O seu objectivo consiste em abrir drenos na
extremidade da turfeira para que a água desta seja
desviada para simplesmente secar a turfeira ou ser
usada para regas ou para dar de beber aos animais.

Propostas de minimização:

Construção subsidiada de estruturas alternativas para
dar de beber aos animais. Lembrar a proibição da
construção destes drenos, sensibilizando e, se
necessário, aplicar multas.

3.2.1.6. Colheita de leiva
Verificou-se que algumas turfeiras tinham sido

alvo de recolha de leiva (Foto 65), acção que tem
tendência a aumentar, podendo atingir proporções
preocupantes pelo interesse da turfa em culturas sob
coberto.

Propostas de minimização:

Os esfagnos encontram-se referidos no Anexo IV da

Directiva Habitat, o que quer dizer que a Comunidade
aconselha os governos locais na criação de
regulamentos sobre a proibição de recolha destas
espécies (para além do habitat estar protegido). A
dimensão do problema nos Açores aconselharia que
o Governo Regional considere essa possibilidade. De
qualquer maneira, uma fiscalização eficiente,
simplificaria muitos casos.

3.2.1.7. Avanço de espécies

Ocorre como resultado de outra agressão como
arroteia, rompimento da camada impermeabilizante, etc.

Propostas de minimização:

Evitar as agressões que provocam este avanço de
espécies.

3.2.2. Perturbações naturais

As perturbações naturais são pouco frequentes
em turfeiras. Podem ser encaradas como agressões ou,
vistas a longo prazo, como formas de desenvolvimento
e dinâmica da turfeira sem as quais esta poderia até não
existir.

Realçamos os seguintes fenómenos de
perturbações naturais:

3.2.2.1. Erosão

Ocorre nas turfeiras de encosta, essencialmente
em turfeiras florestadas de grande declive. É um tipo de
erosão torrencial; a sua frequência depende do declive
e do peso que a estrutura consegue suportar. Pode
estar dependente da ocorrência de tremores de terra.
Nas turfeiras estudadas é um problema com fraca
expressão.

3.2.2.2. Ruptura da camada impermeabilizante

Será essencialmente devida a tremores de terra e
pode acontecer em qualquer tipo de turfeira. Geralmente,
com um maior impacto nas turfeiras jovens, já que nas
evoluídas, a turfa plástica é também um elemento
impermeabilizante. No entanto, existindo informação
oral de situações destas no sismo de 1 Janeiro de 1980,
não foi encontrado nenhum caso onde a própria turfeira
não tivesse retomado o seu equilíbrio funcional.

Foto 65 - Local de recolha de leivas, frequente em zonas de fácil
acesso, como é o caso desta turfeira ao lado da estrada no Pico
da Bagacina.Ilha Terceira.
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O espírito de conservação do séc. XIX de Preservação Romântica e Preservação Utilitária, deu lugar à
Conservação Biológica, que pretende a conservação não só sobre as espécies mais apelativas, mas à conservação
da biodiversidade, incluindo a diversidade genética, estrutural e funcional dos sistemas e passando pela
compreensão da integridade dos fenómenos ecológicos (DIAS, 1995). Foi com este espírito que se procedeu a
este estudo das turfeiras de Sphagnum spp.

 Ao longo deste trabalho  foram analisados diversos aspectos e fenómenos que poderão contribuir para um
melhor conhecimento das turfeiras da Terceira, bem como a instrução de um novo sistema integrado de classificação
dessa vegetação, objectivo principal deste estudo. É um trabalho inédito, que pretende ser um primeiro passo na
busca do conhecimento acerca da ecologia e dinâmica destes, tão complexos, ecossistemas.

As turfeiras formam-se, essencialmente em locais com elevados índices de precipitação (em altitude) e onde
existe um mecanismo de retenção da água (no caso das turfeiras estudadas, o plácico). Caracterizadas por uma
acumulação de material vegetal não decomposto (turfa), processo acumulativo que ocorre devido a condições de
encharcamento e anóxia (condições que
tornam mínima a acção bacteriana) carac-
terísticos destes ecossistemas. A
importância das turfeiras está bem
expressa ao serem protegidas, pela
Directiva Habitat 92/ 43/CEE, como
habitat primitivo, na Comunidade Euro-
peia. São protegidas (pela referida Di-
rectiva) as turfeiras altas activas, turfei-
ras altas degradadas (ainda susceptíveis
de regeneração natural), turfeiras de cober-
tura (unicamente as activas) e as turfeiras
de transição e com relevo ondulado.

 Na ilha, a importância das
turfeiras reflecte-se essencialmente na
regulação do ciclo da água, regulando a infiltração, erosão e caudais das nascentes. A remoção do tapete de
esfagno poderá ter graves consequências no equilíbrio hídrico da ilha. São também extremamente importantes,
em termos de biodiversidade, tendo sido encontradas nas turfeiras espécies raras e/ou protegidas (pela Directiva
Habitat e Convenção de Berna), como o Juniperus brevifolia, Erica azorica, Culcita macrocarpa, Frangula
azorica, Isoetes azorica e o Melanoselinum decipiens.

Foram estudadas 58 turfeiras, numa área aproximada de 62 ha. Queremos realçar que nem todas as turfeiras
da ilha foram estudadas, quer por não se conhecer a sua localização, quer por limitações temporais deste trabalho.
De assinalar também que este estudo incidiu apenas nas turfeiras de esfagno (com grau de cobertura florestal
inferior a 25%), existindo, no entanto, outros tipos de turfeiras como as de gramíneas ou ciperáceas (fens), ou
ainda turfeiras de esfagno florestadas (essencialmente com Juniperus brevifolia e Erica azorica).

Como conclusões relativas ao conhecimento geral destes ecossistemas, podemos referir que existem, na
Terceira, essencialmente em altitude, condições climáticas e edáficas, que proporcionam o desenvolvimento de
turfeiras de esfagno. Em todo o mundo, existem no mundo cerca de 400 milhões de ha de turfeiras, não havendo
(à excepção de DIAS, 1996) qualquer referência à possível existência de turfeiras nos Açores. A única classificação
feita para as turfeiras dos Açores, considerou a presença de turfeiras minerotróficas (base, mistas e de encosta
florestadas) e ombrotróficas (de cobertura, florestada de cedro e sobre-elevadas), em termos de estrutura, as
turfeiras são caracterizadas por possuírem um micro relevo ondulatório de hollows e hummocks. Quando a

Foto 66 – Turfeira em bom estado de conservação, em que se pode
observar a toalha de água à superfície e onde se desenvolvem comunidades
de Juncus e  Politricum. Vale Fundo, ilha Terceira.
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turfeira é plana, usam-se os termos de lawn ou lowland.
É frequente a associação de vários tipos de turfeiras
dando origem a um complexo de formações encharcadas
- mires. Verificámos, por vezes, associados a turfeiras,
a presença de charcos distróficos.

 O Sphagnum spp., planta dominante nas turfeiras
estudadas, caracteriza-se por possuir uma elevada
capacidade de absorção e retenção de água, bem como
uma assinalável capacidade de troca catiónica, em
meios extremamente ácidos. A nível geral, a importância
das turfeiras reflecte-se nos seguintes aspectos:
biodiversidade, papel importante no ciclo de carbono,
fornecimento e regulação da água, papel purificador da
água, reserva de informação e outras utilizações como
o seu uso como combustível e como substrato de
enraizamento em culturas sob coberto.

Conclusões relativas aos estudos de base
efectuados

Ecologia das turfeiras

 Os dados obtidos permitem classificar as turfeiras
de Sphagnum spp., reconhecendo-se a existência de
três grupos homogéneos e distintos: (1) Turfeiras de
Base, (2) Turfeiras de Transição e Sobre-elevadas e (3)
Turfeiras de Encosta e Cobertura. A partir de uma
altitude que rondará os 650 m, a água ombrotrófica pode
ser elemento determinante para o desenvolvimento de
turfeiras. Existem, no entanto, turfeiras cujo
desenvolvimento se poderá apenas justificar pela
existência de águas de natureza termal, águas desta
natureza parecem inibir o desenvolvimento de outras
espécies cuja presença seria esperada.

Análise da vegetação

Para se proceder a esta análise da vegetação foram
feitos 247 inventários no campo. O parâmetro vegetação,
bem como as unidades assumidas ao longo deste
trabalho de estágio, demonstraram ser de grande
interesse na caracterização e classificação de turfeiras.
Provou-se existirem, dentro das turfeiras, comunidades
dominadas por uma espécie estruturante (que se tomou
como designadora) a que correspondem condições
ecológicas próprias: comunidades de Esfagno puro, de
Juncus, de Politricum (estas três comunidades
desenvolvem-se em todos os tipos de turfeiras), de
Pteridium (turfeiras de transição e sobre-elevadas), de

Caluna (turfeiras de transição e sobre-elevadas), de
Juniperus, de Erica (estas duas comunidades
desenvolvem-se em turfeiras de base e de transição e
sobre-elevadas) e de Eleocaris (de base, transição e
sobre-elevadas).

As comunidades de Esfagno puro e/ou Eleocaris
e/ou Caluna estão associadas a um bom estado das
turfeiras; as  de Pteridium são sinal de alguma
degradação (por vezes natural); aparecendo as
comunidades de Juniperus e Erica associadas a
condições de microrelevo acentuado. Demos conta de
que existe uma relação, inversamente proporcional,
entre a área da turfeira e a sua heterogeneidade florística.
A HF aumenta à medida que a área da turfeira diminui.

Análise dos parâmetros físico-químicos

As diferenças observadas nos diversos parâmetros
em estudo são muito pequenas, quer quando
consideramos a estrutura da turfeira, quer quando
consideramos as comunidades, quer ainda quando
consideramos os tipos. No entanto, algumas
tendências foram possíveis de evidenciar, tais como
as estruturas que apresentam um maior grau de
encharcamento são as que possuem um pH e
temperatura mais altos; TDS e condutividade
apresentam os seus índices máximos em turfeiras com
bom status de conservação. A profundidade do nível
freático é muito importante no tipo de vegetação que
se desenvolve no local. A maior profundidade
observada é a dos hummocks, podendo a água muito
profunda ser sinal de uma quebra no imperme e poderá
ser irreversível na sobrevivência da turfeira.
Aconselha-se, em estudos posteriores, a utilização
de outros parâmetros químicos como a constituição
química da água da turfeira, visando obter diferenças
mais acentuadas.

Caracterização das turfeiras de Sphagnum spp. da
ilha Terceira

Turfeiras de Base
Formam-se em vales endorreicos pronunciados; onde
domina o lawn.  Têm, em média, 24 espécies de plantas;
com baixo grau de cobertura; nível freático perto ou
acima da superfície; geralmente com bom status de
conservação; é o tipo de turfeira mais diversificado,
em termos de espécies de Sphagnum spp.
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Turfeiras de Transição e Sobre-elevadas
Encontram-se num estado evolutivo mais avançado
ou desenvolvem-se em vales endorreicos não
pronunciados. Com  microrelevo acentuado; têm, em
média,  27 espécies de plantas e um maior grau de
cobertura. O nível freático é irregular ao longo da
superfície da turfeira e o estado de conservação
variável. Em termos de espécies de Sphagnum spp., é
o grupo intermédio, em diversidade.

Turfeiras de Encosta e Cobertura
São as turfeiras com maior declive, uma vez que se
situam em encostas ou cumeadas de montanhas. Com
microrelevo acentuado têm, em média, 21 espécies de
plantas e elevado grau de cobertura. Neste tipo de
turfeira, não há retenção de água no sistema, daí a
irregularidade do sistema freático. Estas são as
turfeiras mais pobres, em termos de diversidade
florística.

Ecologia das comunidades

Comunidade de Eleocaris
Desenvolve-se em lawns e charcos, com baixo grau
de cobertura em espécies vasculares, apresentando
baixa diversidade florística.

Comunidades de Politricum, Juniperus, Erica e
Caluna

Desenvolvem-se, essencialmente, em hummocks,
apresentando um elevado grau de cobertura e
diversidade florística.

Comunidade de Potamogeton
É associada a charcos e com grau de cobertura e
diversidade florística muito baixos.

Comunidade de Juncus
Desenvolve-se em todos os tipos de estruturas,
dependendo o grau de cobertura e a diversidade
florística da estrutura onde a comunidade se
desenvolve. Hummocks estão associados a uma maior
diversidade florística.

Comunidade de Pteridium
Desenvolve-se em vários tipos de estruturas, desde
as que apresentam um microrelevo acentuado até
zonas planas, lawns, esta comunidade apresenta um
grau de cobertura e uma diversidade florística
variáveis.

Comunidade de Esfagno puro
Ocorre em todas as estruturas, com grau de cobertura
variável mas sempre próximo dos 100%. A diversidade
florística é variável mas, tendencialmente, baixa.

Ecologia do Sphagnum spp.

Sphagnum palustre var. palustre e o Sphagnum
palustre var. centrale

Presente em todos os tipos de turfeiras, é a espécie
mais frequente (em 98% das turfeiras estudadas),
cobrindo quase 100% do tapete de esfagno, adaptada
a grande diversidade de habitat dentro da turfeira.

Sphagnum auriculatum

Nas turfeiras de base e nas de transição e sobre-
-elevadas, existe em cerca 40% das turfeiras estudadas;
adaptada a condições de elevado encharcamento,
nomeadamente charcos e lawns.

Sphagnum papillosum
Está presente em todos os tipos de turfeiras; em cerca
de 23% das turfeiras estudadas e desenvolve-se,
essencialmente, em hummocks.

 Sphagnum capillifolium
Existente nas turfeiras de base e nas de transição e
sobre-elevadas, em cerca de 20% das turfeiras; esta
espécie desenvolve-se preferencialmente em
hummocks.

Sphagnum subnitens

Está presente em todos os tipos de turfeiras, em cerca
de 28% das turfeiras, adaptada a condições de
encharcamento, do qual depende a sua distribuição.

Sphagnum cuspidatum, Sphagnum squarrosum e
Sphagnum lescurii

 Presentes apenas em turfeiras de base, são espécies
pouco frequentes.

Sphagnum compactum

Observada nas turfeiras de base e nas de transição e
sobre-elevadas, é uma espécie pouco frequente.

Identificação de agressões

Grande parte das turfeiras estudadas já sofreram, ou
estão a sofrer, intervenção directa ou indirecta do
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homem. A actividade mais lesiva para a turfeira,
podendo mesmo destruí-la irreversivelmente, é a
arroteia, quer esta se faça na própria área da turfeira
ou em torno da mesma. A agressão mais frequente é o
pastoreio e consequente pisoteio do gado. A recolha
de leiva para utilizar em culturas sob coberto deverá
ser considerada também uma agressão.

Conclusões gerais

•  As turfeiras dos Açores fazem parte integrante da
sua paisagem. Toda a zona alta da ilha Terceira, bem
como nas Flores, S. Jorge e Corvo, seriam um grande
mire se não tivessem sofrido intervenção do homem.

•  Estes ecossistemas, na Terceira, encontram-se
bastante alterados por acção directa ou indirecta do
homem. Apenas cerca de 25% das turfeiras
estudadas, não apresentavam qualquer sinal de
intervenção.

•  Pela importância que as turfeiras demonstram ter, é
urgente a sua protecção.

•  É necessário criar medidas e legislação, bem como
mudar atitudes para proteger as áreas de turfeira,
ainda existentes. Estas acções devem partir do
Governo e Instituições Governamentais, como os
Serviços Florestais, Direcção de Ambiente e
Serviços de Desenvolvimento Agrário.

•  As Reservas Florestais Naturais são áreas
protegidas (pelo Decreto Legislativo Regional nº 6/
98/A) no arquipélago dos Açores e na Terceira, onde
são limitadas as intervenções. São 20 as turfeiras
(nas quais 2 são mires) que se situam dentro destas
Reservas, representando cerca de 38% das turfeiras
estudadas.

•  Existe na Terceira uma zona proposta e aprovada
pelo Governo Regional dos Açores como SIC (Sítios
de Interesse Comunitário), designado por Serra de
Sta. Bárbara e Pico Alto. Dentro da zona proposta
situam-se cerca 85% das turfeiras estudadas. No Pico
do Alpanaque (excluído da zona SIC), existem 5 (das
8 excluídas) turfeiras. Seria de ponderar a
possibilidade destas turfeiras (que se encontram no
limite SIC) serem posteriormente englobadas nesta
zona.

•  Devem ser tomadas medidas para tentar recuperar
áreas de turfeiras degradadas, realça-se as turfeiras
da zona do Pico da Bagacina (cujas extremidades e

áreas envolventes foram recentemente arroteadas).
Estas medidas podem consistir em implantar
pastagem ou floresta nas zonas envolventes,
vedações para impedir a entrada de gado e , de uma
forma geral, evitar qualquer intervenção que as
destruam, irreversivelmente.

•  Propor mecanismos de controlo a projectos que
digam respeito a zonas de turfeiras, usando critérios
para limitar actividades em áreas em que a turfa atinge
profundidades mínimas de 20 cm.

•  Propor aos agricultores usos alternativos de terra,
quando a sua exploração se situa em zonas de
turfeiras ou respectivas zonas envolventes. As
actividades mais frequentes são a implantação de
pastagens e floresta nas zonas envolventes. Parece-
-nos ser mais aconselhável a implantação de uma
floresta devido à sua capacidade de intercepção de
água, favorecendo o ombrotrofismo da turfeira.

•  Criação de zonas de educação pedagógica e turismo.
Existem turfeiras que devem ser consideradas de
Protecção Integral e outras são passíveis de ser
visitadas. As zonas que não devem ser visitadas
são aquelas que possuem vegetação de grande
importância e em bom estado de conservação,
espécies raras ou em perigo de extinção. As turfeiras
em mau estado (e.g. as turfeiras do Cerro) e cuja
regeneração é irreversível,  poderiam ser usadas para
educação pedagógica e turismo.

•  Promover estudos para que seja possível elaborar
um bom planeamento de acções de conservação para
estas e outras áreas, do nosso, ainda rico, património
vegetal. A informação sobre o Impacto do Homem
tem que estar presente, no sentido de evitar as
alterações provocadas por este nas comunidades
naturais, de modo a reduzir as perdas de muitas
espécies vegetais e animais.

•  O mundo da conservação é muito complexo, muitas
decisões, em muitas frentes, precisam ser tomadas
razoavelmente e, para tal, impõe-se um conhecimento
das últimas relíquias de alguns dos mais valiosos
tipos de vegetação do mundo, que nós possuímos.
Este conhecimento e orgulho do que temos, deve
ser dado às populações locais, começando desde a
escola primária, de uma forma clara e atractiva para
que estas áreas, para além de serem objectivo de
Conservação, possam constituir áreas visitáveis e
importantes instrumentos dessa educação ambiental.
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Glossário

 
Acidófilas: plantas que estão confinadas, ou são mais comuns em meios ácidos (DAGET & GODRON, 1978),
mas não necessariamente meios pobres em cálcio (CALOW, 1999).
 
Acrotelm (acrotelmo): em casos de mires naturais é referido a existência de dois grandes horizontes no perfil da
turfa, designados de acrotelmo e catotelmo (PAAVILANEN & PAIVANEN, 1989). O acrotelmo é relativo à
camada superior do perfil da turfeira, com cerca de 30 cm de profundidade, correspondendo ao limite mínimo que
a  água  atinge na  época mais  seca;    consiste  em  termos biológicos,  na  camada produtiva do  ecossistema,
fotossinteticamente activa (pelo menos a camada superficial) constituída por caules e folhas de plantas, na
maioria dos quais ainda vivos; esta camada superficial, menos densa, é caracterizada por um  permitir um rápido
movimento da água (IRISH PEATLAND CONSERVATION COUNCIL, 1996b).
 
Actinomicetos: membro duma ordem  (Actinomycotales) de bactérias gram-positivas (ABERCROMBIE et al.,
1990). Apresentam características como células procariontes,  sensibilidade às  lizoenzimas e agentes anti-
-bacterianos; crescimento cúbico, formando grânulos em meio de cultura liquido; tem filamentos finos semelhantes
às hifas fungicas; reprodução por fragmentação das hifas ou por produção de esporos assexuados em áreas
especializadas do micélio (PEREIRA, 2001).
 
Aerobiose: modo de vida comum à maioria das espécies animais e vegetais e que consiste em utilizar o oxigénio
(livre ou dissolvido na água) como receptor final dos electrões na produção de energia (ALMAÇA,  1987).
 
Altitude: elevação vertical de um ponto em relação ao nível do mar. A altitude modifica muito rapidamente as
condições da atmosfera e do clima (ALMAÇA,  1987).
 
Anaerobiose: modo de vida das espécies que podem viver normalmente na ausência de oxigénio livre (ALMAÇA,
1987), utilizando outras substâncias como aceitadores finais dos electrões na produção de energia. DAGET &
GODRON (1978) descrevem um organismo anaeróbio como aquele que é capaz de viver e se reproduzir na
ausência de oxigénio.
 
Andesito: rocha vulcânica intermediária, calci-alcalina, de cores cinza claro a cinza escuro, muitas vezes com
textura porfirítica, composta essencialmente por feldspatos, dos quais mais de 2/3 deve ser de plagioclásio
ácido  (10%>An<50%),  e  por  minerais  máficos,  piroxénios  e  hornblenda,  que  podem  ser  completamente
subordinados nos andesitos leucocráticos (WINGE, 2001). Este autor refere também que o andesito é uma
rocha comum em arcos magmáticos relacionada com vulcanismo explosivo ou como espessos derrames e que
o seu nome é oriundo dos Andes. Na geologia clássica dos Açores, muitos mantos rochosos claros foram
designados por este nome, rochas que hoje se considera mais correcto serem designadas por  hawaitos.
 
Andossolos: a definição de Andossolos proposta pela FAO/UNESCO citada em MADRUGA (1986), refere que
estes são solos formados a partir de materiais vulcânicos piroclásticos com dominância para os constituintes
vitrosos. Apresentam um complexo de troca caracterizado por uma dominância de substâncias amorfas alumínio-
-siliciosas e possuem uma densidade aparente inferior a 0.85 g/cm3.
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Antrópico: duma forma geral é relativo à humanidade, à sociedade humana, à acção do homem. Termo empregado
para qualificar um dos sectores do meio ambiente, compreendendo os factores sociais, económicos e culturais.
Neste trabalho refere-se como factor antrópico as evidências da acção humana no meio natural.
 
Anóxia: condições fisicas ambientais com níveis muito baixos ou completa ausência de oxigénio livre (CALOW,
1999). Meio onde a carência biológica de oxigénio (CBO) será máxima e ecologicamente limitante.
 
Anticiclone: nome dado pelos meteorologistas a regiões de altas pressões em que as isóbaras estão dispostas
concentricamente marcando pressões descendentes do centro para a periferia (GRANDE ENCICLOPÉDIA
PORTUGUESA E BRASILEIRA, 1960).
 
Aquífero: massa rochosa com elevada porosidade e permeabilidade, muitas vezes contida entre pacotes de
rochas impermeáveis, que acumula água em quantidade e com vazão elevadas, permitindo a sua exploração em
fontes naturais ou através de poços tubulares perfurados no local para atingir o aquífero em profundidade
(WINGE, 2001). Os aquíferos podem variar no seu tamanho, espessura e capacidade de armazenar água, alguns
podem  ter  várias  centenas  de  metros  de  profundidade  e  vários  quilómetros  de  comprimento  (FRANK  &
BROWNSTONE, 1992).
 
Basalto: rocha vulcânica muito dura, de cor escura, que chega ao preto, constituída por silicato de alumínio e
cálcio, piroxeno e óxido de ferro que se encontra em massa ou mantos de espessura variável sobre camadas de
rochas sedimentares (GRANDE ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA, 1960).
 
Base (tipologia de turfeira): turfeiras pequenas, decorrentes do assoreamento natural ou semi-natural de um
charco ou lagoa em bacia endorreica. Estruturalmente, este tipo de turfeira é bastante homogéneo, com um
aquífero freático mantido acima ou à superfície, o que tem como consequência uma florística muito pobre,
dominando totalmente o Sphagnum spp., com presença de poucas outras espécies como o Eleocharis multicaulis
(DIAS, 1996).
 
Biocenose: termo usado na literatura do Este da Europa que se refere ao subsistema, num ecossistema, das
comunidades, por isso refere-se ás populações animais e vegetais que vivem e interagem num determinado
espaço físico, no mesmo tempo  (CALOW, 1999)
 
Biogeografia: ciência que estuda os padrões de distribuição das espécies no mundo e tenta compreender as
origens e os mecanismos que determinam a sua distribuição (CALOW, 1999). A biogeografia pretende também
(de acordo com o mesmo autor) explicar as mudanças da distribuição das espécies que ocorreram no passado
ou que eventualmente poderão ocorrer no futuro, nomeadamente devido a alterações climáticas.
 
Biótopo: significa “o loco onde vive a biocenose”. Corresponde ao local onde vive habitualmente uma dada
espécie animal ou vegetal  englobando as componentes  físicas e químicas do ambiente que afectam essas
mesmas espécies.
 
Bio-Volume:  é  um parâmetro de  abundância-estrutural  que  combina  informação  estrutural  e  florística  da
vegetação. Este é dado pelo o volume (absoluto ou relativo) ocupado por uma espécie numa dada amostra
(DIAS , 1996).
 
Bog (turfeira dominada por Sphagnum): uma subdivisão na classificação dos sistemas formadores de turfa ou
mires (CALOW, 1999) que se refere às turfeiras que se formaram a partir da acumulação de partes mortas de
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Sphagnum spp.  e  cujos  nutrientes  existentes  na  água  são  estritamente  provenientes  da  precipitação.  São
normalmente caracterizados por um pH baixo, de 4 ou menos e o nível da água está à sua superfície ou apenas
um pouco abaixo desta (WEELS et al., 1987).

 Briófitos: agrupamento de plantas co-relacionadas desde sempre de espécies terrestres não vasculares, com
valor  classificativo  no  passado  e  que  incluem  os  musgos  e  as  hepáticas.  Os  briófitos  são,  actualmente,
classificados em 3 taxa distintos: os musgos (Musci), com cerca de 9.000 espécies descritas; as hepáticas
(Hepaticae) com cerca de 8.000 espécies e; um pequeno grupo de antóceros (Anthocerotae) com cerca de 250
espécies (CALOW, 1999). É um grupo de plantas normalmente pequenas mas de distribuição muito ampla e de
habitats muito diversos (ABERCROMBIE et al., 1990).
 
Brioflora: flora de briófitos.
 
Calcícola: uma planta ou organismo limitado, ou mais abundante em solos calcários ou em águas com elevadas
concentrações de cálcio (CALOW, 1999). Assinala-se que plantas calcícolas crescem em substratos calcários
mas não os procuram (DAGET & GODRON 1978).
 
Calcífuga: uma planta ou um organismo limitado, ou pelo menos mais abundante, em solos ou em água com
baixo nível de cálcio (ou de acordo com ALMAÇA, 1999, de iões resultantes da dissociação do calcário: Ca++,
e CO3

- ) e de pH de 5 ou menos (CALOW, 1999). DAGET & GODRON (1978) definem estes organismos como
sendo as plantas que se localizam em solos siliciosos.
 
Caldeira vulcânica: cratera vulcânica de forma circular, com centenas de metros a dezenas de quilómetros de
diâmetro, rebaixada com relação às bordas mais elevadas e íngremes que a margeiam devido a estrutura de
colapso de câmara(s) magmática (e então chamada de abatimento) esvaziada com a efusão  e/ou refluxo de
magma, em sequência de eventos vulcânicos, geralmente explosivos (WILDE, 2001).
 
Caméfito: ver tipos biológicos de Raunkiaer’s, neste glossário.
 
Capacidade de troca catiónica (alta, quando relativa à ecologia do Sphagnum): capacidade mais ou menos
elevada das plantas em acidificar o habitat pela troca de iões hidrogénio (H+), por outros iões, tais como de
potássio, sódio, cálcio e magnésio: k+, Na+, Ca2+ e Mg2+, respectivamente (McQUEEN, 1990). No género
Sphagnum é muito elevada, constituindo um processo activo de controle ambiental. As diferentes espécies de
Sphagnum spp. são capazes de se desenvolver particularmente bem em situações ombrotróficas, como resultado
desta sua relativamente alta capacidade de troca catiónica (RIELEY & PAGE, 1990).
 
Capítulo (relativo à morfologia): parte terminal ou “cabeça” do Sphagnum spp. de outros briófitos constituída
por ramos no topo do caule (MALCOLM & MALCOLM, 2000). A forma deste capítulo, nos Sphagnum spp., é
pelo menos em alguns casos, diagnosticante de espécies.
 
Catotelm (catotelmo): em casos de mires naturais é referido a existência de dois horizontes no perfil da turfa, o
acrotelmo e o catotelmo (PAAVILANEN & PAIVANEN, 1989). O catotelmo corresponde à camada mais profunda
de turfa na turfeira. Geralmente muito mais espessa que a acrotelm, onde não se conseguem identificar as
estruturas das plantas (já decompostas), consistindo apenas numa massa escura de fragmentos das mesmas; o
movimento da água nesta camada é muito lento; corresponde à camada que está sempre sobre condições de
encharcamento (IRISH PEATLAND CONSERVATION COUNCIL, 1996b).
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Classificação: técnica analítica que une entidades semelhantes em grupos. Existem, basicamente três tipos de
classificação:  (1)  classificação  tabular;  (2)  classificação  não  hierárquica  e  (3)  classificação  hierárquica
(FERNÁNDEZ-PALACIOS & SANTOS, 1996). O mesmo autor refere que a classificação tabular tem sido
tradicionalmente usada pelas escolas fitossociológicas, que reúnem os inventários de campo em tabelas, tentando
encontrar padrões de resposta, agrupando as observações que são compartilhadas por uma série de espécies.
Por outro lado a classificação não hierárquica permite classes por afinidade, sem que exista uma hierarquia entre
as classes criadas. Por último a classificação hierárquica, onde as classes formadas se hierarquizam atendendo
a diferentes critérios, é a técnica mais interessante e a mais utilizada (FERNÁNDEZ-PALACIOS & SANTOS,
1996).
 
Celulose: polissacarídeo  constituído  por  unidades  de  monossacarídeos  associados  de  glucose;  a  celulose
forma as unidades estruturais principais de todas as plantas e é o polissacarídio mais abundante na natureza
(CALOW, 1999).
 
Ciperáceas: família de ervas perenes ou anuais, semelhantes a gramíneas ou a juncus, geralmente de habitats
húmidos, pantanosos ou ribeirinhos; raízes fibrosas num rizoma muito curto, ou alongado e rastejante; caules
(colmos) na maioria maciços, com frequência desprovidos de folhas; folhas em tufos basais ou na base do
caule; flores muito pequenas, suportadas por brácteas diminutas; inflorescência tipo espiga, cacho, panícula
ou umbela (LAWRENCE, 1951). Este autor acrescenta que é uma família muito vasta, está distribuída por todo
o mundo mas particularmente abundante nas regiões subárticas e temperadas dos hemisférios Norte e Sul. Em
termos económicos é considerada de pouco valor.
 
Clima: o clima é muitas vezes referido como “averege weather”, ou a média dos factores que definem o tempo
(CALOW, 1999). Este mesmo autor define clima como descrição estatística do estado da atmosfera, acrescentando
que o clima de uma dada área pode ser descrito com a média da temperatura, precipitação, velocidade do vento
e horas de radiação solar dessa mesmo local.
 
Clímax (relativo à vegetação): clímax foi o nome atribuído por Clements em 1935 para o estado final de uma
sucessão.  É  normalmente  definido  como  um  tipo  de  vegetação  que  se  perpetua  na  ausência  de  distúrbio
(CALOW, 1999).
 
Clorocisto (relativo à morfolofia do Sphagnum spp.): células fotossintéticas dos Sphagnum spp. que rodeiam
os hialocistos. A forma destas células e o modo de inserção das mesmas é um aspecto muito importante a ter em
conta na identificação das espécies de Sphagnum spp..
 
Clustering (ou análise cluster): termo muitas vezes usado como sinónimo de acto de criar classificação, mas
normalmente refere-se ao conjunto de metodologias de análise de dados que permite construir uma classificação
hierárquica.
 
Cobertura: somatório da proporção (absoluta ou relativa) do solo ocupado pela uma projecção perpendicular
das partes aéreas dos indivíduos de cada espécie diferente (CALOW, 1999). No caso do presente estudo estes
indivíduos são espécies vegetais.

Cobertura (tipologia de turfeira): turfeiras que se encontram em cumeadas de montanhas. São caracterizadas
por possuírem um microrelevo acentuado, essencialmente nas suas margens onde a água chega mais rica em
nutrientes e onde a oxigenação e decomposição atingem os valores máximos dentro da turfeira. A água que
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alimenta  este  tipo  de  turfeiras  é  apenas  ombrotrófica  e,  devido  ao  declive  da  turfeira,  corre  para  as  suas
extremidades dando origem à formação de charcos.
 
Colonizar: acto de ocupar novos espaços ou recursos tornados disponíveis para os seres vivos. Os processos
colonizadores  pressupõe  uma  modelação  do  ambiente  para  tornar  possível  a  presença  de  seres  vivos,  na
maioria dos casos realizada por mecanismos simbióticos. Dado as condições pouco próprias para a presença de
vida, estes processos exigem organismos especializados, comunidades de colonizadores, geralmente de taxas
de crescimento e capacidades competitivas muito baixas, onde grande parte da energia é conduzida para a
alteração das condições físico-químicas do ambiente. São facilmente excluídas por novas comunidades mais
competitivas logo que as condições ambientais ficam mais apropriadas para a vida.
 
Corologia: estudo geográfico da distribuição dos organismos (LITLE & JONES, 1980). Muitas vezes tomado
como sinónimo da biogeografia, mas em pormenor distinto deste. Enquanto a biogegrafia tem uma preocupação
territorial,  a  corologia  tem  uma  preocupação  biológica,  onde  se  inclui  evolução,  história,  paleo-ecologia,
mecanismos de dispersão, estratégia adaptativa e fitossociologia. Não pretende apenas conhecer a distribuição,
mas as causas e consequências biológicas dessa distribuição.
 
Cumeada: feição topográfica referente à linha ou faixa que une pontos mais elevados (cume) do terreno e que
separa bacias ou sub-bacias de drenagem (WILDE, 2001).
 
Decomposição:  quebra  de  ligação  entre  os  diversos  constituintes  de  componentes  químicos  dos  tecidos
orgânicos, dando origem a formas mais simples (CALOW, 1999). Termo aplicado à simplificação dos componentes
da biomassa por acção física ou biológica.
 
Dendograma: um diagrama “tipo árvore” concebido para mostrar as semelhanças filogenéticas entre taxa
(CALOW, 1999) ou as relações de semelhança entre tipos de entidades biológicas distintas (comunidades,
tipos de vegetação, etc.).
 
Densidade: segundo CALOW (1999), densidade é o número de indivíduos por unidade de área (espécies
terrestres) ou por unidade de volume (espécies aéreas ou aquáticas).
 
Distrófico (relativo ao status nutritivo da água): estado dos recursos nutritivos dum ambiente que se caracteriza
por um excesso de nutrientes, mas que por alguma razão, como pH, encontram-se não disponíveis para os seres
vivos, tornando-se por vezes tóxicos para a maioria dos organismos. Termo normalmente associado a lagos
(CALOW, 1999) com águas castanhas, ricas em nutrientes e muitas vezes associados a turfeiras. ALMAÇA
(1987) refere que são águas muito ácidas, pouco oxigenadas, mas que abrigam uma microfauna muito rica.
 
Diversidade florística (ou de espécies vegetais): refere-se à variedade de grupos ou espécies vegetais existente
numa  dada  paisagem,  ecossistema  ou  comunidade,  num  dado  tempo.  Muitas  vezes  confundido  com
biodiversidade, conceito muito mais vasto.
 
Dicotíledónea: membro das Dicotyledoneae, e um dos dois taxas (classe ou sub-classe, consoante os autores),
das angióspermicas. São plantas caracterizadas normalmente por um embrião com dois cotilédones, raiz aprumada
(LITLE & JONES, 1980) e, em regra, folhas com nervação palurada ou penada (LAWRENCE, 1951).
 
Domo (ou doma): forma vulcânica que se forma pela erupção de lava muito viscosa com dificuldade de fluir.
Tende então a acumular-se directamente sobre a conduta ou abertura emissora dando relevos arredondados, de
vertentes muito declivosas (NUNES, 1998).
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Drenagem (sistema de): vales, lagos e lagoas etc. por onde fluem águas superficiais, na forma de linhas de
água, riachos, rios, entre outras, e permite a movimentação das águas para partes mais baixas até atingir o mar
ou o nível base de erosão (WILDE, 2001).
 
Drift: deslocamento ou deriva dos continentes devido à tectónica de placas (WILDE, 2001).
 
Edáfico: são as características físicas, químicas e bióticas relativas ao do solo e que influenciam o crescimento
bem como a distribuição das plantas que neste se desenvolvem (CALOW, 1999).
 
Efeito de Föhen: consiste na condensação da humidade atmosférica em nuvens, nevoeiros ou precipitação em
resultado do abaixamento da temperatura duma massa de ar geralmente saturado; este abaixamento resulta do
encontro com uma massa de ar mais frio, ao ser forçado a subir por um acidente orográfico. Fenómeno frequente
em cadeias montanhosas alinhadas perto da costa. Nestas o ar marítimo, saturado, é obrigado a subir, de que
resulta o Efeito de Föhen, com formação de nuvens ou nevoeiros nas zonas altas e precipitações nas encostas
a sotavento. Nos Açores, nas ilhas com serras, este efeito provoca nevoeiros quase constantes nas encostas
a  Sul,  valores  de  precipitação  mais  elevados  nas  encostas  Norte  (por  vezes  o  dobro)  e  maiores  taxas  de
insolação nas zonas costeiras a Norte.
 
Endemismo: espécie animal ou vegetal nativa de uma área biogeográfica e que está restrita a esse local em
termos de distribuição (CALOW, 1999).
 
Encosta (tipologia de turfeira): turfeira que em termos de orografia se caracteriza por se encontrar numa elevada
inclinação. Pode ter-se formado a partir de uma turfeira de base, que transbordou ou, sendo independente
desta,  necessita  de  uma  entrada  de  água  suficientemente  elevada  para  permitir  a  sua  existência  e
desenvolvimento, uma vez que não se verifica paragem de água no sistema.
 
Endorreica: diz-se de uma bacia hídrica sem drenagem para o exterior.
 
Epífilas: plantas (geralmente de dimensões muito pequenas) que se desenvolvem sobre as folhas de outras
plantas sem no entanto viverem como parasitas ou semi-parasitas; não podendo absorver nada do solo, tais
plantas alimentam-se de água que contactam com as suas superfícies aéreas e de materiais minerais com origem
em poeiras que o vento transporta (ALMAÇA, 1987). Por isso só podem existir em alguns locais do globo, onde
a humidade atmosférica é muito elevada e permanente, onde o ar transporta alguns nutrientes (chuvas salgadas,
sprays marítimos) e os valores de insolação, vento e poluição atmosférica são muito reduzidos; típicas de zonas
tropicais ou temperadas hiper-húmidas, perto do mar.
 
Epígeicos: plantas que crescem ou desenvolvem-se acima ou a nível do solo (LITLE & JONES, 1980).
 
Erosão:  processo  geológico  de  desbaste  da  superfície  terrestre  (solo,  rochas  e  coberturas  vegetais)  e  de
transporte do material retirado na forma de fragmentos, solução ou colóides, para outros locais através de
agentes erosivos como vento, gelo e principalmente água da chuva (pluvial), de rios (fluvial), de correntes e
marés, de ondas, sendo a força da gravidade essencial na distribuição ou re-distribuição do material de desbaste
que se acumula em sítios preferenciais, transitórios (planícies de aluvião, por exemplo) ou mais definitivos como
as bacias de sedimentação geológica (WILDE, 2001).
 
Estratos (das plantas): o estrato define-se como a unidade de distribuição vertical duma comunidade vegetal, ao
qual  estão  associado  muitas  vezes  espécies  distintas  adaptadas  a  diferentes  condições  ambientais  (ex.
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luminosidade)  Ex.: estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo. Embora existam outras condições que condicionem
o aparecimento de estratos, como o vento, na maioria dos casos a noção de estratos horizontais sobrepostos
está  associado  à  radiação  solar. A  energia  solar,  regra  geral,  não  é  inteiramente  absorvida  pelas  espécies
vegetais mais altas e pode assegurar ainda a fotossíntese de plantas situadas abaixo das precedentes (ALMAÇA,
1987). Este autor acrescenta ainda que no nível em que a energia luminosa se torna insuficiente, sucedem-se
outros estratos, povoados por seres heterotróficos que se alimentam de partes mortas de plantas caídas de
extractos superiores.
 
Evapotranspiração: quantidade total de água que se evapora num dado tempo de uma determinada superfície
de solo coberto de vegetação (ALMAÇA,  1987). Inclui a água da evaporação das superfícies bem como a água
transpirada pelos seres vivos.
 
Eutrofização: efeito biológico do aumento dos nutrientes disponíveis (normalmente azoto e fósforo mas também
potássio, cálcio, ferro ou manganês) em sistemas aquáticos (CALOW, 1999).
 
Eutrófico: relativo ao meio (normalmente lagos) que é rico em nutrientes e produz grandes quantidades de
matéria orgânica  (MALCOLM & MALCOLM, 1990).
 
Falha: superfície de fractura de rochas em que ocorre deslocamento relativo entre os dois blocos de um lado e
de outro desta superfície.  Como outros planos geológicos, o plano de falha tem uma atitude, definida pela
direcção e mergulho actuais que não são necessariamente os mesmos da época do falhamento (WILDE, 2001).
 
Fascículo (morfologia do Sphagnum): os musgos do género Sphagnum spp. diferem dos restantes musgos
pela forma como os seus ramos estão organizados na planta. Os ramos encontram-se organizados em grupos
designados de fascículos. Cada fascículo é constituídos por ramos pendentes e difusos. O número e o tipo de
ramos do fascículo constituem pistas importante na identificação das espécies.
 
Fen (turfeira de herbáceas):  turfeira que se desenvolveu predominantemente a partir da acumulação de
gramíneas e ciperáceas (WELLS & POLLET, 1983). São semelhantes aos bogs mas correspondem a condições
minerotróficas,  recebendo  nutrientes  quer  pela  precipitação,  quer  de  águas  subterrâneas  e  águas  que  são
arrastadas até à turfeira. Os fens são caracterizados por um pH que varia entre 4 e 7 (McQUEEN, 1990). São
turfeiras em que a água está à superfície ou ligeiramente acima desta (WEELS et al., 1987).
 
Fisiográfico (relativo a fisiografia): estrutura exterior de uma entidade com interpretação na função que
desempenha ou que lhe deu origem. Na paisagem tem a ver com as formas do relevo que descrevem ou podem
ser interpretações dos processos que se desenvolvem nessa paisagem, e por sua vez, num processo dinâmico
e interactivo, determinam os processos futuros. Num organismo ou comunidade, tem a ver com as formas que
esse possui para desempenhar as suas funções ecológicas. Por isso a interpretação dessas formas, volumetrias,
ou rácios pode levar a entender as funções que desempenha, a que actividades está melhor adaptado ou que
factores ecológicos são importantes. A fisiografia, em cada um dos organismos é, em parte determinado pelo
seu património genético-evolutivo e em parte (de proporções variáveis) pela relação deste com as condições
ambientais.
 
Fitocenose madura: (equivalente a clímax, numa interpretação clementiana) toda a vegetação existente num
espaço homogéneo que se encontra em equilíbrio com as condições locais e permanece, caso não ocorram
distúrbios.
 
Fitocenose seral: toda a vegetação existente num espaço homogéneo que constitui uma etapa de uma sucessão
vegetal, a qual substitui ou será substituída por uma nova componente vegetal, pelo que a sua permanência no
espaço é restrita.
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Floresta laurifólia: caracterizam-se por serem florestas dominadas por espécies laurifólias (espécies arbóreas,
perenifólias, de folhas grandes, com certa rigidez, semelhantes ás folhas dos louros), quase todas angiospérmicas
muito primitivas e relíquias vivas de período do Terciário. Associadas a condições climatéricas amenas, de
Invernos pouco rigorosos e Verões sem stress hídrico (DIAS, 1996). Estas condições podem ser encontradas na
actualidade em poucas regiões do globo, nas quais se incluem ilhas das regiões temperadas. Característica
desta  flora é a  família das Lauráceas que nos Açores se  reduz à presença da espécie Laurus azorica. No
entanto, associadas a esta espécie, encontram-se outras que compartilham as mesmas características corológicas
e ecofisiográficas como o Prunus lusitanica ssp. azorica e a Frangula azorica (DIAS, 1996). Este termo pode
ser considerado com certa equivalência com Laurissilva. No entanto, este termo pertence a um sistema de
classificação da vegetação mundial que possui os  seus pressupostos e  limites, que não queremos  invocar
quando referimos Florestas laurifólia.
 
Florística: estudo da composição da vegetação em termos de espécies (flora) presentes numa dada região
(CALOW, 1999).
 
Fotossíntese:  de acordo com ALMAÇA,  (1987)  fotossíntese é um processo biológico através do qual  as
plantas verdes expostas à luz, formam moléculas complexas (prótidos, glícidos, lípidos) a partir de compostos
simples (dióxido de carbono, água, nitratos etc.). A fotossíntese é o único fenómeno natural que tem como
consequência o armazenamento da energia do sol sob a forma de compostos orgânicos ricos em energia.
 
Fumarolas: são orifícios pelos quais emana gás quente e vapores, ricos em compostos de enxofre, numa zona
de actividade vulcânica. Estes ambientes são colonizados por comunidades pobres em espécies de organização
superior (plantas e animais) mas, muito originais e potencialmente muito ricas em seres primitivos.
 
Geologia: (geos=terra;  logus=conhecimento/estudo) geologia é o estudo da Terra,  através de métodos ou
técnicas  directos  e  indirectos  nas  mais  diversas  escalas,  buscando  determinar:  as  características  físicas  e
químicas, retratadas nas fases sólidas especialmente por rochas e minerais, a organização e estruturas internas
e superficiais, os registros de vida e, por estudos comparados, a evolução histórica dos processos envolvidos
na formação da terra ou da região em estudo (WILDE, 2001). Geologia abarca,  assim, a pesquisa dos diversos
sistemas terrestres, representados por oceanos, atmosfera, biosfera, terra sólida e suas geosferas internas, e da
interacção entre estes sistemas (WILDE, 2001). 
 
Geomorfologia: ramo da geologia que resultou do facto de se verificar que existem intima relações entre a
constituição geológica e as formas superficiais da terra. De acordo com BRINKMANN (1964), a geomorfologia
parte do princípio que as formas da superfície da terra evoluíram e continuam a evoluir. O autor acrescenta que
este  ramo  da  geologia  procura  descrever  as  formas  como  sendo  resultado  dessa  evolução,  ordená-las
sistematicamente e explicá-las tanto quanto possível; procura as modificações e as causas desses fenómenos.
 
Geotectónica: estudo da estrutura da litosfera (GRANDE ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA,
1960).
 
Gramíneas: ervas anuais ou perenes, raramente plantas pseudo lenhosas (entre os bambus); raízes fibrosas,
rizomas presentes ou ausentes; caules (colmos) erectos, ascendentes, prostrados ou rastejantes; folhas solitárias
nos nós, bisseriadas, geralmente paralelinérvias; a unidade básica da inflorescência é a espigueta, formando um
dos três tipos seguintes de inflorescência, espiga, cacho ou panícula (LAWREWNCE, 1951). A família das
gramíneas , do ponto de vista do número de indivíduos, é a mais vasta e a mais amplamente distribuída dentre
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as famílias vasculares. Do ponto de vista económico, as gramíneas são provavelmente mais importantes do que
qualquer outra família de plantas (LAWRENCE, 1951).
 
Habitat: as definições deste termo em literatura ecológica variam muito, mas no básico o consenso é claro. Por
exemplo, ABERCROMBIE et al. (1990), referem que habitat é o local ou ambiente em que um determinado
organismo vive. CALOW (1999), por sua vez é mais meticuloso e refere que o termo ecológico “habitat” refere
o  local  onde uma dada  espécie vive,  frequentemente descrita  em  termos  ambientais,  topográficos,  solo  e
associações  relacionadas.
 
Halófito: planta de habita ou que tolera meios ricos em sal (ABERCROMBIE et al., 1990).
 
Hemicriptófito: ver tipos biológicos de Raunkiaer’s, neste glossário.
 
Hialocisto (morfologia do Sphagnum spp.):  são células largas e incolores que existem nas folhas dos Sphagnum
spp., com poros nas paredes através dos quais a água se movimenta (MALCOLM & MALCOLM, 1990). São
estas células de armazenamento de água que confere ao Sphagnum spp. o carácter esponjoso que o caracteriza.
 
Hidrogeologia: estudo da água no solo (CALOW, 1999).
 
Hidrófito: planta adaptada a viver na água, quer continuamente ou apenas em determinadas estações do ano
(CALOW, 1999).
 
Hidrologia: Ciência que abrange o estudo da quantidade, distribuição e propriedades das águas nas terras
emersas e das suas relações com o ambiente (LENCASTRE & FRANCO, 1992).
 
Higrométrico (relativo a higronometria): parcela das ciências físicas que tem como objectivo o estabelecimento
dos métodos e processos de determinação das grandezas que há a considerar no estudo da humidade atmosférica
(GRANDE ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA, 1960). Esta fonte acrescenta que o estado
higrométrico do ar é a razão entre a massa de vapor de água que existe em dado volume de ar na ocasião e a
massa de vapor que no mesmo volume e à mesma temperatura existiria se o ar estivesse saturado de vapor.
 
Hollow: em turfeiras como microrelevo acentuado, chamam-se hollows às zonas mais baixas, perto ou ao nível
mínimo da toalha permanente de água. Devido ao elevado encharcamento e à baixa decomposição dos hollows
as condições anóxicas e de pH muito ácido (DIAS, 1996).
 
Hummock: em turfeiras como microrelevo acentuado, chamam-se hummocks às zonas sobre-elevadas das
turfeiras, que se situam acima do nível máximo de encharcamento e nestes pode dar-se uma decomposição
activa da própria turfa tendo por isso apresenta uma maior riqueza de nutrientes, disponibilidade de oxigénio e
pH menos ácido (DIAS, 1996).
 
Inflorescência: modo de distribuição das flores na haste (LAWRENCE, 1951).
 
Lava: matéria em fusão expelida pelos vulcões e de cuja solidificação, por arrefecimento, resultam as rochas
vulcânicas ou efusivas (DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS DA PORTO EDITORA, 2001).
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Lawn: termo que define o relevo associado a turfeiras, e que neste caso corresponde a zonas planas da turfeira,
ou com microrelevo pouco acentuado.
 
Leguminosas: LAWRENCE (1951) descreve esta família como sendo ervas, arbustos ou árvores; folhas na
maioria alternas, compostas ou simples por supressão de folíolos, estipuladas, ou, raramente sem estípulas;
plantas com flores hermafroditas, habitualmente zigomórficas, corola tipicamente com cinco pétalas, livres ou
as duas anteriores coalescentes na base; fruto é geralmente uma vagem. Em termos económicos este autor
acrescenta que está é uma família de grande interesse económico e considera-as uma das 3 famílias mais vastas
de angióspermicas.
 
Lençol freático (=water table) superfície que delimita a zona de saturação da zona de aeração, abaixo da qual a
água subterrânea preenche todos os espaços porosos e permeáveis das rochas e/ou solos (WILDE, 2001). O
lençol freático tende a acompanhar o modelado topográfico e oscila, ao longo do ano, com a incorporação de
água da chuva e/ou de degelo (WILDE, 2001).
 
Litossolos:  solos pouco ou nada evoluídos,  sem horizontes  claramente diferenciados, derivados de  rocha
consolidada. Com espessura, que não excede 10 cm (MADRUGA, comunicação pessoal). Estes solos possuem
um pH, do ácido ao pouco ácido, situando-se estes últimos em zonas de baixa altitude com baixa pluviosidade
e portanto, com baixa lavagem do perfil do solo (MENDES, 1989).

Macaronésia: a Macaronésia é uma região biogeográfica que, como tal caracteriza-se por uma flora e fauna
distinta, comparativamente às outras regiões da terra (FRANCK & BROWNSTONE, 1992). O seu nome deriva
do grego  ìáêÜñùí íÞóïé ou Makaron Nesoi, que significa Ilhas Afortunadas. É uma região biogeográfica
criado no Séc. 19 pelo botânoco P.B. Webb (WEBB & BERTHELOT, 1836-50) que incluiria os Açores, a Madeira,
as Selvagens, as Canárias, Cabo Verde e ainda um pequeno enclave da costa marroquina defronte das Canárias.
Esta região distingue-se principalmente pela sua flora relíquia do Terciário (laurissilva) com características
insulares (FRANCK & BROWNSTONE, 1992). Visões mais recentes da Macaronésia incluem a sua subdivisão
em províncias concêntricas (FERNÁNDEZ-PALACIOS & DIAS, 2001).

Mesologia: parte da biologia que  trata das  relações  entre os organismos  e os meios  em que  estes vivem
(ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA, 1960).
 
Meteorização:  conjunto de processos que provocam a desintegração  e  a decomposição das  rochas  e dos
minerais, em virtude da acção dos agentes atmosféricos (DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS DA PORTO EDITORA,
2001).
 
Micorriza: tipo particular de simbiose, extremamente frequente, que associa uma dada espécie de fungo às
raízes de uma dada espécie de árvore ou de planta vivaz bem determinada (ALMAÇA, 1987).
 
Microclima (ecologia): a actividade fisiológica dos seres vivos cria à sua volta um microclima, que pode ser
sensivelmente diferente do clima geral. Além destes fenómenos biológicos, alguns factores locais, como a
exposição solar ou a sombra, podem criar microclimas originais (ALMAÇA, 1987).
 
Microrelevo: modelações da forma da superfície do terreno considerando uma escala de terreno reduzida.
 
Minerotrófico: refere-se a um status de nutrientes disponíveis, no caso turfa ou água, que é significativamente
mais elevado do que o da água da chuva. Esta designação é associada a riqueza de nutrientes disponíveis no
meio.
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Mire: termo generalista que inclui todos os habitat formadores de turfa., refere-se não à unidade mas sim ao
complexo funcional destes sistemas, que coexistem muitas vezes de forma interdependente; é relativo à paisagem.
 
Monocotiledónia: membro  das  Monocotyledoneae,  e  um  dos  dois  taxas  (classe  ou  sub-classe),  das
angióspermicas, caracterizadas normalmente por um embrião com um cotilédone, raiz fasciculadas, em regra,
folhas paralelinervias e são plantas sem crescimento secundário (LITLE & JONES, 1980). LAWRENCE (1951)
acrescenta que do ponto de vista filogenético as monocotiledóneas são consideradas, em geral, derivadas de
antepassados muito primitivos e já extintos.
 
Monogénicos (relativo ao perfil do solo ou turfa): turfa ou solo desenvolvido a partir de um único tipo de
material e que apresenta pouca ou nenhuma diferenciação, sendo difícil estabelecer camadas distintas no meio
considerado.
 
Monomórfica (relativo à matéria orgânica): sem diferenciação de tipologias distintas de materiais vegetais de
origem.
 
Nanofanerófito:  ver tipos biológicos de Raunkiaer’s, neste glossário.
 
Nível freático (ou lençol freático): zona subterrânea contendo uma massa de água superior àquela que pode ser
retida por capilaridade, de tal modo que o excesso possa ser captado com ajuda de poços ou, se o lençol se
encontra à superfície do solo, se espalhe por uma linha de nascentes (ALMAÇA, 1987).
 
Ombrotrófico: aspecto descritivo associado a turfeiras que descreve o seu input de nutrientes que, neste caso,
deriva apenas do existente nas águas das chuvas (CALOW, 1999).
 
Oligotrófico: termo descritivo de lagos e rios que são pouco produtivos em termos de matéria orgânica. O
status de nutrientes na água bem como a entrada destes no sistema é muito baixo (MALCOLM & MALCOLM,
1990).
 
Ordenação: o termo ordenação deriva originalmente, da tentativa para ordenar grupos de “objectos”, actualmente
o termo é usado com mais frequência e refere-se à tentativa de obter um padrão de resposta (DIGBY & KEMPTON,
1987). A sua finalidade consiste em representar as relações existentes entre as espécies e as parcelas, num
espaço de dimensões definidas (FERNÁNDEZ-PALACIOS & SANTOS, 1996). A ordenação consiste num
arranjo espacial de amostras cujas posições iriam reflectir o seu grau de semelhança (GOLDSMITH et al., 1986).
O produto final da ordenação será pois, um eixo de coordenadas, normalmente bi - dimensional, em que as
espécies e os locais semelhantes entre si tenderão a aparecer juntos, e afastados os diferentes (FERNÁNDEZ
- PALACIOS & SANTOS, 1996).  O objectivo desta técnica é descobrir quais os factores ecológicos e ambientais
cuja importância possa ser determinante na estrutura ecológica das comunidades que estão a ser estudadas
(LUDWIG & REYNOLDS, 1988). A ordenação visa simplificar e condensar uma quantidade massiva de dados
na esperança de que surjam relações.
 
Orografia: relativo à descrição de alturas, elevações e relevos no território. Estudo e descrição científica das
montanhas.
 
Paleoecologia: estudo da ecologia de comunidades passadas e ambientes passados. Envolve a reconstrução
das condições, a fauna e a flora do passado tendo por base um vasto leque de evidências, algumas biológicas,
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outras geológicas (CALOW, 1999). ABERCROMBIE et al., (1990) refere a importância do uso de fósseis em
estudos  Paleoecológicos.

Paludificação: processo através do qual os solos encharcam e a turfa começa a formar-se ou avança (CALOW,
1999).
 
Peat bog (ou turfeira de Sphagnum): de acordo com WELLS & POLLET (1983), um peatbog é uma turfeira que
se formou a partir da acumulação de partes mortas de esfagno. Por outro lado, McQUEEN (1990) denomina
peatbogs  todas  as  turfeiras  cujos  nutrientes  são  estritamente  provenientes  da  precipitação  (portanto,  com
níveis muito baixos de nutrientes), sendo normalmente caracterizadas por um pH baixo, de 4 ou menos. Geralmente
o nível da água está à sua superfície ou apenas um pouco abaixo desta (WEELS et al., 1987). A profundidade
dos peatbogs pode atingir 10 m (WELLS & HIRVONEN,1988), embora existam relatos de turfeiras de 12 m (IRISH
PEATLAND CONSERVATION COUNCIL, 1996b).
 
Pedologia: ciência de estudo dos solos em todos os aspectos (CALOW, 1999).

Pedra pome: rochas granulares de calhaus a blocos de vidro muito vesicular que pode descrever-se como
espuma de vidro. De cor cinzenta, branca, amarela ou acastanhada. A pedra pomes  forma-se a partir dos
magmas mais silícicos com composição química análoga à das obsidianas, mas emitidas por erupções explosivas.
 
Petrologia: ramo da geologia que se ocupa com o estudo das rochas, na sua descrição e constituição, bem
como da sua génese.
 
pH: logaritmo negativo da concentração dos iões de hidrogénio activos e determina quando uma solução é
ácida, básica ou neutra (DOMENICO & SCHWARTZ, 1990). COSTA (1995), por sua vez, refere que o pH exprime
a acidez iónica, actual ou activa de uma solução aquosa uma vez que esta acidez é determinada pela actividade
dos hidrogeniões livres da solução.
 
Piroclasto: fragmento de origem vulcânica ejectado por explosão vulcânica (do grego: pyro=fogo; klasis=
quebrado) (WILDE, 2001). Sob este termo são englobados os aglomerados vulcânicos (bombas), ignimbritos
das nuvens ardentes, cineritos em geral (WILDE, 2001).
 
Plácico: horizonte  ferro-magnesiano  que  se  forma  em  solos  vulcânicos  associados  a  elevados  níveis  de
precipitação (PINHEIRO in press). Esta camada é em grande parte responsável pela impermeabilização do solo
que se verifica acima dos 500 m na ilha Terceira, bem como noutras ilhas do arquipélago.
 
Plistocénico: época do período Terciário (ABERCROMBIE, et al., 1990). O sistema do período neogénico
compreende duas séries, a Miocénica e a Plistocénica, sendo a última a mais recente (GRANDE ENCICLOPÉDIA
PORTUGUESA E BRASILEIRA, 1960). O Plistocénico, segundo esta mesma fonte, termina sobre a influência de
um  acentuado  arrefecimento  com  o  qual  se  vão  iniciar,  nos  grandes  maciços  montanhosos,  as  primeiras
manifestações glaciárias, precursoras dos grandes fenómenos que irão caracterizar o Quaternário (GRANDE
ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA, 1960 ).
 
Pleistoceno: época geológica; primeiro período do Quaternário. Caracterizado por quatro grandes glaciações
separadas por interglaciações entre dez e milhares de anos (ABERCROMBIE, et al., 1990).
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Pluviometria: estudo da repartição das chuvas à superfície do Globo (DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS DA
PORTO EDITORA, 2001).
 
Pluviosidade: quantidade de chuva caída em determinada região, referida a determinado período.
 
Poligénicos (relativo ao perfil do solo ou turfa): apresenta diferenciação na turfa sendo possível estabelecer
camadas distintas na turfa.
 
 Precipitação horizontal: quantidade de água retirada das partículas liquidas duma massa da atmosfera, por
superfícies de intersecção, que, pela sua dimensão, não cairiam pela gravidade (chuva). Essas partículas podem
ser gotículas dos nevoeiros ou as próprias nuvens que se formam a altitudes tão baixas que tocam as montanhas.
As superfícies intersectoras podem ser o próprio solo ou rochas mas, mais frequentemente, será as copas mais
exteriores  da  vegetação.  A  quantidade  de  água  retirada  por  esta  intersecção  depende,  principalmente,  da
dimensão das gotículas e sua densidade, da velocidade da massa de ar e da estrutura da vegetação. Nos Açores
este fenómeno tem uma grande importância, podendo, nas zonas montanhosas fornecer um acréscimo de água
para os ecossistemas muito significativa. Alguns tipos de vegetação destes meios estão adaptados a colectar
esta água, como os bosques de juniperos.
 
Ramos difusos (morfologia do Sphagnum spp.): relativos à forma posição dos ramos em relação ao caule do
Sphagnum spp., existindo dois tipos de ramos, os difusos e os pendentes. Ramos difusos correspondem aos
ramos mais afastados do caule.
 
Ramos pendentes (morfologia do Sphagnum spp.): relativos à forma posição dos ramos em relação ao caule do
Sphagnum spp., existindo dois tipos de ramos, os difusos e os pendentes. Ramos pendentes estão normalmente
junto ao caule, são diferentes dos difusos em termos de forma e tamanho.
 
Rift: estrutura de bacia correspondente a vale ou depressão alongada (rift valley) em continentes, desenvolvida
por tectónica extensional, geralmente associada a uma junção tríplice em 120 graus, na forma de calha margeada
por falhas normais onde acumulam-se sedimentos maiormente detríticos, fluviais. A evolução tectónica de rifts
continentais pode resultar em ruptura de continentes em dois dos braços da junção tríplice formando-se um
oceano com a separação e migração (drift) das placas tectónicas, ficando o rift, agora oceânico, associado à
ridge ou cadeia meso-oceânica, locus da geração de crosta oceânica em estruturas ofiolíticas (WILDE, 2001).
 
Tipos biológicos de Raunkiaer’s: sistema de classificação de RAUNKIAER (1934) para as espécies vegetais,
com o objectivo de identificar estratégias de vida e funções ecológicas, baseado na posição das gemas de
renovo em relação ao nível do solo, indicando a adaptação da planta para ultrapassar estações desfavoráveis
do seu ciclo anual. Esta classificação, segundo RAUNKIAER (1934) considera os seguintes tipos:
Fanerófitos: plantas lenhosas cujas gemas de renovo se situam na parte aérea da planta, a uma altura de pelo
menos 25 cm do solo, grande parte das plantas deste grupo sõa árvores e arbustos, subdivididas nas seguintes
classes:  (1)  Megafanerófitos  (>  30  m);  (2)  Mesafanerófititos  (8-30  m);  (3)  Microfanerófitos  (2-8  m);  (4)
Nanofanerófitos (25 cm-2 m).
Caméfitos: plantas lenhosas ou herbáceas, cujas gemas de renovo se situam a menos de 25 cm do solo (arbustos
rasteiros).
Hemicriptófitos: é o grupo mais diverso, em que as plantas são herbáceas e cujas gemas de renovo se situam ao
nível do solo, gemas essas que são protegidas pelo próprio solo. Nas plantas deste grupo, a parte aérea morre
na estação desfavorável.
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Geófito: plantas herbáceas com as gemas de renovo abaixo do nível do solo, geralmente com bolbos, rizomas ou
tubérculos.
  Helófitos:  plantas  que  se  desenvolvem  em  solos  saturados  de  água  ou  na  própria  água  mas  com  partes
vegetativas  aéreas.
Hidrófitos: plantas herbáceas que habitam em água, submersas. Apenas a inflorescência poderá ser emergente.
Terófitos: são espécies anuais que passam a estação desfavorável como embrião na semente.
 
Rizomatozo (em relação à botânica): com rizomas. Rizomas são caules subterrâneos mais ou menos horizontais
(LITLE & JONES, 1980).
 
Ruderal (relativo à ecologia de algumas espécies): planta característica de locais abertos, com distúrbio recente,
valores de nutrientes elevados e substratos indiferenciados, normalmente resultante da acção humana (CALOW,
1999).
 
Sphagnum: planta da Divisão briófita e da classe Sphagnopsida, que possuí um só género – Sphagnum. As
plantas deste género distinguem-se dos outros musgos pelo agrupamento dos seus ramos em fascículos. Estes
musgos possuem duas características que os tornam particularmente bem equipados para crescer em mires:
uma grande capacidade de absorver e reter água e a sua elevada capacidade de troca catiónica (CTC).
 
Sintaxonomia: é um termo que se originou dentro da fitossociologia (parte da ecologia que se dedica à descrição
das comunidades vegetais), sendo hoje considerado independente e utilizado fora da fitossociologia. Constitui
a classificação propriamente dita, na qual se procede à descrição das comunidades vegetais (significância
florística, ecologia e estatística) e o arranjo destas num sistema hierárquico, de forma equiparável à taxonomia
mas onde os taxa (espécies) são substituídos por sintaxa (comunidades).
 
Sobre-elevada (tipologia de turfeira): este tipo engloba as turfeiras de base e transição que se encontram num
estado evolutivo mais avançado. Verifica-se um movimento lateral de água menos pronunciado que nas turfeiras
de transição. Devido ao declive apresentado pela turfeira sobre-elevada, a água ombrotrófica que entra pela
parte mais alta, movimenta-se para os extremos ocorrendo, neste tipo de turfeiras, charcos em torno das mesmas.
 
Soligénica (relativo à hidrologia do mire): o aquífero freático é mantido superficial, principalmente por
movimentos laterais de água (DIAS, 1996).
 
Sucessão: o termo sucessão está associado, de uma forma geral, a uma sequência de ecossistemas, no tempo,
num mesmo local. Em termos ecológicos são muitas as definições encontradas, das quais apresentamos algumas
a título de exemplo.
Sucessão vegetal:
 (1) qualquer tipo de mudança da vegetação no tempo, sejam meras flutuações ou mudanças fundamentais na
associação vegetal (GLEASON, 1927).
(2) alteração progressiva na estrutura, e composição em espécies, da vegetação (GRIME, 1979). 
(3) mudanças que alteram marcadamente a aparência da vegetação de tal forma que se pode considerar que
ocorreu uma mudança para um diferente tipo (MILES, 1979).
Neste  trabalho  assumiu-se  sucessão vegetal  como mudança direccional,  com o  tempo, da  composição de
espécies e fisionomia da vegetação num determinado local (FINEGAN, 1984).
 
Taxonomia: Ciência biológica da classificação, é a teoria e a prática da descrição da diversidade de organismos
e de ordenar esta diversidade num sistema de palavras chamado classificação. A taxonomia incluí também as
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teorias e a história da classificação (CALOW, 1999), bem como as regras de como essa classificação se apresenta
(códigos de nomenclatura).

 Transição (tipologia de turfeira): turfeira caracterizada por ser de base mas forma-se em vales endorreicos
pouco pronunciados, o que tem por consequência um movimento lateral de água mais pronunciada arrastando
os nutrientes para o centro da turfeira, dando origem a um microrelevo mais acentuado.
 
Tectónica: (tektos=construção) qualquer processo geológico em que se tem movimentação ou deslocamento
de  massas  rochosas,  construindo  ou  reorganizando  a  estrutura  terrestre  como,  por  exemplo,   orogénese,
epirogénese, falhamentos, diapirismo. Regiões sem tectonismo, estáveis dos cratons e de planícies abissais,
são ditas regiões atectónicas (WILDE, 2001).
 
Terciário: período geológico da era Cenozóica. Termo cronoestratigráfico informal que abrange os períodos
Paleogeno e Neogeno (WILDE, 2001).
 
Topogénica (relativo à hidrologia do mire): quando o aquífero freático é mantido perto ou à superfície por
razões topográficas (DIAS, 1996).
 
Topografia: estudo do relevo da superfície terrestre, da vegetação, os solos e aspectos relativos à paisagem
(CALOW, 1999). Definições gerais referem esta ciência como uma técnica e arte de representar num desenho a
configuração de um terreno com todos os seus acidentes, dividida em planimetria e altimetria ou nivelamento
(DICIONÁRIO PORTUGUÊS DA PORTO EDITORA, 2001).
 
Traquito: rocha vulcânica com a composição de um sienito, mas de textura hemicristalina (DICIONÁRIO
PORTUGUÊS DA PORTO EDITORA, 2001).
 
Turfa: material orgânico não consolidado e estratificado derivado  materiais vegetais não decompostos ou
parcialmente decompostos (CALOW, 1999). É um tipo de substrato pedológico que se desenvolve em condições
de encharcamento e anóxia.
 
Turfeira: um ecossistema em que o nível de água está perto, acima, ou à superfície e em que o encharcamento
é suficientemente prolongado para promover processos indicadores de solos mal drenados, desenvolvendo
vegetação hidrófitica e verificam-se vários tipos de actividade biológica adaptados a ambientes “húmidos”
(WEELS et al., 1987).
 
Zonação (da vegetação): arranjo sequencial de comunidades vegetais ao longo de um gradiente ambiental
(declive, altitude, margem de rio ou lago, costa, etc.). A utilização deste termo pressupões que se assume a
existência de comunidades diferenciadas, organizadas de uma forma paralela entre si e perpendiculares ao
gradiente, como se de socalcos se tratasse.
 
Zonas Húmidas: áreas de pântanos, turfeiras de graminoídes, turfeiras de Sphagnum ou água livre, quer natural
quer artificial, permanente ou temporária, com água estática ou em movimento, pobre ou rica em nutrientes, doce
ou salgada, incluindo áreas marinhas, em que as profundidades não excedam os 6 metros (BARBIER et al.,
1997).
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Anexos

1. Legenda de espécies

Código Espécie
ag Agrostis gracililaxa
a Algas
ao Anthoxanthum odoratum
bs Blechnum spicant
cs Callitriche stagnalis
cv Calluna vulgaris
ct Campylopus setaceus
cc Cardamine caldeirarum
c Carex  spp.
cp Cladonia portentosa
cj Cryptomeria japonica
cm Culcita macrocarpa
y Cyperus spp.
df Deschampsia foliosa
dp Digitalis purpurea
da Dryopteris aemula
daz Dryopteris azorica
dc Dryopteris crispifolia
di Duschesnea indica
es Elaphoglossum semicylindricum
em Eleocharis multicaulis
ea Erica azorica
eg Eucalyptus globulus
fa Frangula azorica
hl Holcus lanatus
hr Holcus rigidus
hv Hydrocotyle vulgaris
h Hymenophyllum spp.
hf Hypericum foliosum
hu Hypericum undulatum
hc Hypnum cupressiforme
ip Ilex perado
ia Isoetis azorica
jb Juncus bulbosus
je Juncus effusus
jr Juniperus brevifolia
la Laurus azorica
l Leontodon spp.

lg Leucobryum glaucum
lu Litorella uniflora
lr Lobelia urens
ll Lotus uliginosus
lp Luzula purpureo-splendens

Código Espécie
lc Lycopodiella cernua
laz Lysimachia azorica
mc Melanoselinum decipiens
ma Mentha aquatica
mp Mentha pulegium 
ms Mentha suaveolens 
m Myosotis spp.
mf Myrsine africana
or Osmunda regalis
pv Parentucellia viscosa
pm Platanthera micrantha
pt Poa trivialis
pc Polytrichum commune
p Potamogeton spp.

pa Potentilla anglica
pu Prunella vulgaris
pp Pseudoscloropodium purum
pq Pteridium aquilinum
rf Ranunculus flammula
rr Ranunculus repens
rs Rhytidiadelphus squarrosus
ri Rubus inermis
rc Rumex conglomeratus
sf Scirpus fluitans
sm Scutellaria minor
sk Selaginella kraussiana
se Sibthorpia europaea               
sa Sphagnum auriculatum
sc Sphagnum capillifolium
so Sphagnum compactum
su Sphagnum cuspidatum
sl Sphagnum lescurii

spc Sphagnum palustre var. centrale
spp Sphagnum palustre  var. palustre
si Sphagnum papillosum
ss Sphagnum squarrosum
sb Sphagnum subnitens
ts Teucrium scorodonia
tt Thuidium tamariscinum 
tc Thymus caespititius
ta Tolpis azorica
vc Vaccinium cylindraceum
v Veronica spp.
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2. Legenda das comunidades
considerando a espécie dominante e a

estrutura do local do inventário 3. Legenda das comunidades encontradas

4. Legenda de tipologias de turfeiras

5. Legenda de parâmetros estudados

Código Comunidade Estrutura

A Juncus hollow

B Juncus hummock

C Juncus lawn

D Juncus charco

E Calluna hollow

F Calluna hummock

G Calluna lawn

H Sphagnum hollow

I Sphagnum hummock

J Sphagnum lawn

K Sphagnum charco

L Eleocharis hollow

M Eleocharis lawn

N Eleocharis charco

O Cryptomeria hummock

P Polytrichum hollow

Q Polytrichum hummock

R Pteridium hollow

S Pteridium hummock

T Pteridium lawn

U Potamogeton charco

V Erica hummock

X Juniperus hummock

Z Algas charco

A' Blechnum hummock

B' Agrostis hummock

C' Litorella charco

D' Campylopus lawn

E' Holcus hollow
F' Isoetis charco

Código Comunidades encontradas

ELE Eleocaris

JUN Juncus

SPH Esfagno puro

ALG Algas

POT Potamogeton

CAL Caluna

HOL Holcus

POL Politricum

PTE Pteridium

CRI Criptomeria

ERI Erica

JUP Juniperus

ISO Isoetis

LIT Litorela

AGR Agrostis

CAM Campilopus

Código Tipologia de Turfeiras

B Base

T. e S. Transição e Sobreelevada

E. e C. Encosta e Cobertura

Código Parâmetros

Tem. Temperatura (ºC)

Cond. Condutividade (µs/cm)

TDS Totais de Sólidos Dissolvidos (mg/cm)

Alt.  Altitude da água (cm)
S Desvio padrão

Sobre-elevada






