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a<;orico, 0 Priolo encontra-se apenas na ZCNA 00 
PIm DA VJlJ:@.. (G. 6) 
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PRE~BULO 

As ilhas sempre fascinaram os cientistas' pela especifica9io 
da sua fauna e flora. Depois de Darwin e da teoriada evolu9io 
ate aos nossos dias, as ilhas tern sido 0 centro de interesse de 
numerosa investiga9ao e aten9io. 

i 

Se somente lima fraca percentagem de especies de aves conhecidas 
ate hoje habitam a~ ilhas, 93% das 92 especies e 83 subespecies 
que se extinguiram depois de 1600 eram de formas insulares. Hoje, 
mais de metade das especies em vias de extin9ao sio de formas 
insulares e para a maior parte delas, 0 seu desaparecimento esta 
eminente. 

As raz5es pelas quais certas especies estio em perigo de desapa~ 
recerem sib 'variaveis duma especie a outra e tern side objectode 
numerosas investiga95es teoricas e praticas. As raz5es ge~almente 
invocad~s, c,ompreendem a pequena dimensao das pbpula95es insulares 
e sua is~la9ao, entao sujeitas a urn forte risco de extin9ao; a 
destrui9~0 do seu habitat, as formas insulares estando muitas 
vezes adaptadas a urn meio que nio existe em parte alguma e geral
mente de superficie reduzida, portanto sensivel a destrui9io deste 
meio ou ~ invasio por especies estranhas alterando a din&mica 
desses ecossistemas. 

Duma mane'ira esquematica, os ecossistemas dos A90res dividem-se 
em duas zonas de vegeta<;ao bern distintas. Uma de vegeta<;io cos
teira muito perturbada pelas actividades humanas e outra de vege
ta<;ao de altitude (z o na de nuvens) adaptada a uma humidade e plu
v10sidade muito fortes. 

A vegeta<;ao da zona de nuvens e geralmente chamada de "Laurissilva" 
sendo a familia dos louros 0 elemento constituinte caracteristico. 
Em fun~io do gradiente climatico que existe entre as ilhas do 
arquipelago, 0 limite inferior da LauriSsilva esta a + 600 metros 
em Sao . Miguel e ± 200 metros nas Flores. 

Os A<;ores possuem portanto uma cadeia de Laurissilva repartida ' 
entre as diferentes ilhas e mais ou menos conservada. Desapareceu 
da Graciosa, Sant~ Maria e Corvo, pouco restando nas Flores sendo 
as suas superficies muito fracas nas ilhas de Sao Jorge e Faial, 
encontrando-se as maiores superficies nas ilhas do pico e em Sao 
Miguel. Cada uma destas Laurissilvas apresenta particularidades 
proprias que perfazem forma~oes Unicas com comunidades de plantas 
e animais endemicos. 

A Lauris'silva de sio Miguel e a mais vasta do arquipelago e sem 
duvida a mais antiga, nio estando situada sobre uma corrente 
recente de lava. A vegeta9ao esta representada por urn numero im
portante de plantas, antes evoluidas com 0 decorrer ~os seculos 
em formas que nao existem senao nos A90res (end~micas) adaptadas 
as condi90es ecologic as particulares do arquipelago. 



1.1. 

Do mesmo modo, a fauna evoluiu em harmonia com 0 clima e a vege
ta\=ao possui nwnerosas formas especificas, sendo sem duvida a 
mais conhecida 0 Pri610 (PyrrhuZa murina), localizado unicamente 
em Sao Miguel. 

A conserva\=ao desta Laurissilva e a Natureza em geral, nao devera 
ser uma decisao secundaria longe de restringir 0 desenvolvimento 
duma regiao ou duma economia, mas sim devendo circunscrever-se 
nestas. Nao se trata de encerrar nwn quadro legislativ~ wna por9ao 
de terreno ~ guarida de toda a perturba\=ao, massim de rec6nhecer 
o dire ito a existencia destes sistemas vivos que existem ha muitos 
milhares de anos antes da chegada do homem e, de lhes permitir 
assim se manterem a fim de podermos ali recorrer em caso de necessi
dade. 

~ bern evidente que a nossa sobrevivencia depende da Natureza: 
alimenta9ao, energia, recreio ... , 0 homem esta sempre a procura 
de novos recursos e de elementos quimicos; a Natureza e uma grande 
fabrica destes elementos. 

A fauna e a flora, dos A90res sem duvida que demoram muitos milha
res de anos a adaptarem-se de maneira perfeita ao condicionalismo 
do arquipelago e, muito em breve teremos indubitavelmente necessi
dade desta informa9ao armazenada no complexo genetico dos ecossis
temas dosA9ores, da mesma maneira que hoje sao estudados os recur
sos das florestas tropicais. A necessidade estetica e cultural da 
Natureza e tambem urn factor importante e, ao mesmo titulo que 
conservamos os testemunhos da nossa historia, deveremos conservar 
uma parte da Natureza primitiva dos A90res que permita guardar uma 
faceta da curta historia humana do Arquipelago. 

- -o interesse cientifico, 
tambem primordiais para 
mundo que nos rodeia. 

educat~vo e recreativo da conserva9ao sao 
uma melhor percep9ao e 0 respeito pelo 

Este dossier apresenta somente 0 caso da Laurissilva de Sao Miguel 
constituindo 0 elo oriental da cadeia de Laurissilva dos A90res. 

As ultimas localidades da vegeta9ao costeira encontram-se tambem 
em gr~nde perigo, & zona seca de Santa Maria, Gnica nos A90res, 
merece medidas de preserva9ao tal como os ilheus maritimos em·· 
virtude das suas colonias de aves marinhas e flora Gnica. 

Esperamos que este trabalho seja uma contribui9ao val.ida para uma 
politica de real conserva\=ao da Natureza nos A90res. 

As investiga90es base deste dossier foram realizadas gra9as ao 
apoio de: 

- ICBP (International Council for Bird Preservation),: 

* Deutscher Bund fur Vogelschutz, Berlin; 

* Netherland Foundation for International Nature Protection, 
Amsterdam; 

* Fauna and Flora Preservation Society, London. 
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- Laboratorio de Ecologia Aplicada, Ponta Delgadai 

- Institut of Ecological Botany, Uppsalai 

- Threatened Plants Committee, Royal Botanic Gardens, Kewi 

- IUCN (International Union for the Conservation of Nature and 
Natural Resources), Glandi 

- ICONA (Instituto Nacional para la Conservation de la Naturale-
za), Tenerifei 

- CODA (Coordinadora para la Defensa de las Aves), Madridi 

- Departamento de Zoologia da Universidade de La Laguna, Tenerifei 

- ROLF DORNBACH, Verband fur Natur-und Umweltschutz, Hamburgi 

- Mr. and Mss. ANDERSSON, Ponta Delgadai 

- Avlis Limitada, Ponta Delgadai 

- EGA (Empresa Grafica A~oreana), Ponta Delgada; 

- DUPLIP~LAGO, Ponta Delgada e Angra do Heroismo. 

Agradecemos de forma muito especial a Direc~ao Regional dos Servi
~os Florestais todas as facilidades concedidas durante a nossa es
tadia no Nordeste. 

Igualmente_aproveitamo3 esta ocasiao para agradecer a todas as en
tidades e as pessoas que nos ajudaram nos trabalhos de campo, bern 
como para a tradu~ao e redac~ao do texto. 

Ponta Delgada, Dezembro de 1982. 

G~RALD LE GRAND (L) 

ERIK SJOGREN (2) 

DUARTE SOARES FURTADO (L) 

Cl) Laboratorio de Ecologia AplicaG~~ Universidade dos A~ores~ PONTA DEL GADA 

(2) Institut of Ecological Botany~ ~niversity of Uppsala~ UPPSALA 
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INTRODU~AO 

o maci~o do Pico da Vara e de particular interesse, nao somente a 
nivel regional, mas tambem internacional em virtude do elevado 
nlimero de plantas e animais (unicos no mundo) que so la existem. 

A futura reserva que agora propomos, oferece urna extraordinaria 
oportunidade para 0 campo da investiga~ao sobre a ecologia dos 
A~ores, os ecossistemas insulares e sobre as nurnerosas formas 
biologicas, reliquias daquelas que recobriam uma grande parte da 
Europa antes das grandes glacia~oes. 

Presta-se esta regiao a urn objectiv~ educacional importante para 
o publico e os a~oreanos em particular, sobre 0 patrimonio bio
logico e geologico do arquipelago. 

A serra, dada a sua inacessibilidade e sua gestao pelos Servi~os 
Florestais Regionais desde 1948, conserva intactos os principais 
caracteres dos A~ores quando foram descobertos pelos portugueses 
ha pouco mais de 500 anos. 

Como toda zona protegida, um certo ordenamento e necessario 
para evitar uma deteoriza~ao irreversivel e permitir 0 aces so ao 
publico sem comprometer a sua sobrevivencia. Experiencia nos 
A~ores, este projecto podera servir de referencia para outros 
simi lares em Sao Miguel ou noutras ilhas onde os ecossistemas e 
os problemas de conserva~ao sao especificos do arquipelago. 

o objectiv~ principal desta reserva e 0 de preservar um patrimonio 
unico no mundo e grandemente amea~ado de desaparecimento. Alem 
da conserva~ao, esta reserva tem por objectiv~ a investiga~ao 
cientifica e a educa~ao, mas a conserva~ao deve prevalecer se 
existem conflitos de interesse. 

A economia da regiao do Nordeste nao devera ser esquecida, estando 
o sucesso duma reserva natural dependente do desenvolvimento da 
comunidade circundante. 

Neste dossier sao descritos os primeiros resultados das nossas 
investiga~oes e tentamos reunir as informa~oes de base, assim co
mo certas recomenda~oes que servirao qe discussao para a cria~ao 
desta reserva e assegurar a sua conserva~ao. 
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INFORMA~AO GERAL 

Situada na extremidade oriental da maior das nove ilhas do arqui
pelago dos A~ores, Sao Miguel (757 Km2), a Serra do Pico da Vara 
e 0 ponto culminante (1.105m)-(37 0 48' N e 250 12' 30" W). 

De origem vulcanica como todo 0 arquipelago~ a serra possui urn 
relevo muito acidentado (distancia do Pico da Vara ao Mar cerca 
de 5 a 8 Km) recortado por profundas ravinas onde correm ribeiras 
de regime torrencial por vezes permanente. A zona costeira e ocu
pada por culturas, sendo as aldeias e vilas distribuidas pela 
crista da falesia maritima podendo ir ate aos 300 metros de alti
tude; a costa e o/ralmente inacessivel desde terra. 

A partir duma altitude de 300-400 metros encontramos a zona de 
pastagens permanentes rodeadas de sebes vivas (hortensias Hydran
gea macrophylla e criptomeri9- Ct'yptomeria japonica'), tornando-se 
a encosta cada vez mais alta nao permitindo a instala~ao de pas
tagens, pelo que surgem planta~oes florestais principalmente de 
criptomeria. 

o acesso a esta zona faz-se pela estrada costeira ao longo da cos
ta norte ou sul, ou ainda pela estrada nacional 1/2a que passa 
entre os maci~os da Tronqueira e do Pico da Vara. 0 melhor ponto 
de vista e 0 miradouro da Tronqueira (ver carta em anexo) . 

o acesso torna-se mais dificil a partir doutro ponto em particu
lar a partir do norte e do sudoeste se exceptuarmos as linhas de 
crista. Nao existe nenhum atalho na zona em causa. 

o nome'da reserva proposta emana do pico mais elevado, dando seu 
nome ao complexo montanhoso. Outros nomes poderiam ter sido es
colhidos como Pico Verde, Ribeira do Guilherme ou certos nomes 
originais como aquelesque foram recolhidos pelo Sr. Engenheiro 
HERNANI JOSt: ABRANTES DOS SANTOS, 'aquando da elabora~ao do plano 
de arboriza~ao do Perimetro Florestal de Sao Miguel, por exemplo: 
Falquejadouro ou Eirinha. 

t: muito evidente que os limites propostos assim como as recomen
da~oes nao poderao ser efectivas antes de haverem sido concreta
mente discutidos entre pessoas e institui~oes potencialmente 
envolvidas. A zona abrangida pela nossa proposta, a que chamare
mos de reserva por comodidade no seguimento deste dossier, ocupa 
o alto da bacia vertente da Ribeira do Guilherme a partir de 400 
metros de altitude, transbordando a Oeste para l~ da crista Pico 
da Vara/Pico Verde. 

De forma esquematicamente rectangular, a reserva ocupa uma super
ficie de 650 ha . A quase totalidade da mesma esta sobre tutela 
dos Servi~os Florestais Regionais, os quais desde a elabora~ao do 
project6 de arboriza~ao em 1954, constituiram uma reserva botani
ca sobre a vertente S-E do Pico da Vara com urna superficie apro-
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ximada de 217 ha e como resposta a urn ante-projecto de reserva 
(oficio A14/2574 de 28/5/81 da SRAP) propondo a ampliac;:ao da 
mesma para os 400 ha (ver carta ern anexo). 

CARTA GEOGRAFICA E GEOL~GICA 

Nao existecarta detalhada desta regi~o, sendo a finica cartogra
fia disponivel a folha B da Ilha de Sao Miguel na escala de 
1/50.000 do Instituto Geografico Cadastral, serie M7811, edic;:ao 
provisoria de 1971. 

Tarnbem nao existe qualquer tipo de cobertura fotografica aerea 
embora esteja previsto no plano de rnedio prazo do Governo Regio
nal dos Ac;:ores para 0 trienio 1981/84 (pag. 138). 
A unica carta geologica e de 1/50.000 editada pelos Servic;:os 
Geologicos de Portugal ern 1958 (ZBYSZEWSKI et ale 1958). 

CARTA ACOMPANHANDO 0 DOSSIER 

Baseada na carta do Instituto Geografico e Casdastral na escala 
de 1/50.000 de 1971: 

- Orografia, Hidrologia, Estradas, Urbanizac;:aoi 
- Limite do Perirnetro Florestal; 
- Limite da Reserva Botanica dos Servic;:os Florestais; 
- Limite da reserva proposta. 

DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS 

Os autores da proposta possuern urna colecc;:ao de docurnentos foto
graficos relativos a zona do Pico da Vara; paisagern, vegetac;:ao, 
fauna e flora. 

Urn diaporarna podera ser visualizado corn pedido de antecedencia a 
Universidade dos Ac;:ores. 

Juntas ao dossier sao 3 estarnpas de fotografias. 



GALINHOLA Scolopax rusticola ave florestal quase extinta na ilha de s.miguel 

DESCRI~AO DA RESERVA 
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LIMITES DA RESERVA PRO POSTA 
(corn as reservas citadas na introdu~ao) 

OESTE - do Pico Redondo sobre 0 Planalto dos Graminhais (983m); 

- alto da vertente da Ribeira do Purgar sobre a crista en

tre 0 Pico da Vara e 0 Pico Verde (800m)i 

- Pico Verde. 

SUL - linha de crista do Pico Verde a EN l-2a. (limite do Peri

metro Florestal) ; 

- linha de crista ate ao Pico da Tronqueira (906m), seguin

do 0 limite do Perimetro Florestal. 

ESTE - do Pico da Tronqueira a Ribeira do Guilherme seguindo 0 

vale situado a Este do Miradouro da Tronqueira ao longo 

do Espigao de Francisco Piresi 

- da Ribeira do Guilherme (Ponta do Espigao) ao longo do Es

pigao do Barbeiro (ou Junqueiras), ate a Cha do Lameiro de 

Baixo (830m). 

NORTE - ao longo da linha de crista ate a Cha do Lameiro de Cima 

(843m), Estaliosas, Corea do Morro (983m), Cha do Morro e 

Pedras do Pico da Vara; 

- a Norte do Pico da Vara (Cabe~a do Pico da Vara, Espigao 

Comprido, Cha dos Cavacos), Espigao do Pico da Vara ao li

mite das planta~ees de Criptomeria, ate ao Pico Redondo 

(983m) . 

TOPOGRAFIA 
(ver carta ern anexo) 

A reserva e formada pela extremidade oriental do Planalto dos 

Graminhais (900-950m) culminando no Pico da Vara (1103m) e englo

bando 0 alto da vertente da Povoa~ao ate ao Pico Verde. 0 restante 

e formado pela zona superior da bacia declivosa da Ribeira do Gui

lherme recortada de numerosas ravinas abruptas e tres vales princi

pais; 

- Pico da Vara/Pico Verde de direc~ao Oeste-Este; 
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- em baixo do Miradouro da Tronqueira de direc~~o Sueste"-
-Nordeste; 

- Cha do Lameiro de direc9ao Noroeste-Sudeste. 

A desnivela~ao e importante (1103-380m) numa distancia de 2,5 Km 

no maximo; sera pois, entre 29 e 24 metros para 100 metros na ho

rizonta-l. 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
(ba~dO em Zbyszewski et ale 1958) 

Limitada a Sul pelo vulcao da Povoa~ao e representada por uma 

caldeira fortemente corroida, a regiao do Nordeste e constituida 

de basalto lavico, material de projec~ao profundamen1fe modelado 

pela erosao e cortado por numerosos filoes deandesitos e alguns 

traquites. Trata-se da parte mais antiga da ilha de S~o Miguel on

de e dificil localizar as antigos arxiI"elhos vulcanico.s que foram des 

truidos ou fortemente corroidos (Outeiro Alto) . 

Esquematicamente podemos delinear a historia geologica desta re

giao. Durante 0 Neoceno (Mioceno e Plioceno = 10 milhoes de anos) 

tiveram lugar as erup~oes basalticas e ancaramaticas que formaram 

a parte oriental da ilha. Depois surgiu 0 vulcao da Povoa~ao com a 

apari~ao de andesitos peridotiticos. As erup~oes basalticas conti

nuaram a superficie. Quando 0 vulcao da povoa~ao estava em plena 

actividade, 0 vulcao das Furnas entrou em actividade dando sucessi

varnente lavas traquiticas e sobretudo andesitos peridotiticos. ~ 

possivel que na mesma altura se tenham formado os vulcoes de Agua 

de Pau e Sete Cidades. 

A analise feita a urn basalto da Ponta do Arnel da uma idade aproxi-
+ -mada de 4,01 - 0,33 milhoes de anos (ABDEL-HOMEM & A. FERNANDEZ, 

1968) . 

Do ponto de vista geologico, os modernos aluvioes sao inexistentes. 

Existem algumas p ra i as fosseis a 90 metros ern cil11~ do ni vel actual 

do ~ar (Concei9ao do Nordeste), mas nao entram na zona de que nos 

ocupamos neste trabalho. 



Nas camadas de material de projec~ao, os vegetais fosseis nao sao 

raros, particularmente os troncos de Juniperus brefifoZia que pre

valecem bastante resistentes. 

A erup~ao de 2 de Setembro de 1630 do vulcao das Furnas, depositou 

uma camada de Pedra-pomes praticamente sobre teda a ilha, princi

palmente nas regioes da Povoa~ao e Nordeste. 

SOLO 

De autoria de PINTO RICARDO et ale (1977), 0 solo da zona do 

Pico da Vara, pertence aos tipos: 

- andosolos insaturados normais (60%) e andosolos ferrugino-
50S (40%) na zona alta; 

- andosolos insaturados normais (70%) e andosolos insaturados 
poucos espessos (30%) no fundo do vale da Ribeira do Guilher
me entre 300 e 500 metros de altitude. 

A utiliza~ao da floresta antes de 1948, provocou uma profunda ero

sao do solo deixando bern visivel numerosas cicatrizes, especialmen

te nos recantos mais acesslveis. A forte inclina~ao das ravinas 

provoca igualmente urn renuvenescimento constante do solo (e da ve

geta~ao) por desabamento. 

A prepara~ao do terreno antes das planta~oes (vertente de orienta

~ao Oeste em baixo do Miradouro da Tronqueira, por exemplo), altera 

profundamente a constitui~ao do solo e uma lexivia~ao importante e 

visivel (desfloresta~ao). Actualmente nao conhecemos a influencia 

dos povoamentos de Criptomeria Cryptomeria japonica sobre a bioqui

mica do solo 

Em certas zonas, a utiliza~ao das leivas (para cultura do ananaz) 

e a causa principal da destrui~ao do solo, tal como a instala~ao 

de pastagens nas inclina~oes mais fortes. 

HIDROLOGIA 

o forte declive e a pluviosidade abundante permitem a existen-
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,cia de ribeiras permanentes. A zona que nos diz respeito e ocupa

da pela bacia vertente da Ribeira do Guilherme. Os seus afluentes 

situam-se nas ravinas profundas e formam cascatas e pequenas ba

cias. 

Sempre que 0 declive e mais fraco, as margens dos regatos apresen

tam-se constituidas por camadas de cascalho ou areia. A erosao hI

drica marcou profundamente 0 relevo. A cobertura vegetal permite 

uma reten<;ao de agua importante que alimenta a capa ireatica desta 

regiao, permitindo as popula<;oes adjacentes um aprovisionamento ern 

agua, gra<;as a existencia de nurnerosas fontes. Bern nos parece que 

as planta<;oes de Criptomeria e sobretudo a instala<;ao de pastagens 

modificam 0 balan~o hIdrico (ver 0 exemplo da ilha Reuniao) . 

A regiao do Nordeste tern urn problema de alimenta<;ao ern agua; um 

projecto ern curso preve a explora<;ao duma importante fonte de aba~ 

tecimento situada debaixo do ~iradouro da Tronqueira. Existe igual 

mente urn proje.cto de constru<;ao dtirna central hidro-electrica. 

colheita proxilro da estrada (loOm) 

29/cur/1973 14/WUV1974 15/MAI/l974 20/JUN/1974 

hora 14.45 13.45 13.40 16.20 
tenperatura do ar 17 22 19.5 20 
temperatura da H2O 14 14.5 15 17.5 
ph 7.4 6.8 6.7 7.1 
dureza (PfXl1) 34.2 17.1 34.2 34.2 
alcalinidade (ppm) 34.2 34.2 34.2 34.2 
02 dissolvido rng/l 10.46 14.98 11.79 9.94 
terrpJ ceu encober ceu encd:.ler barn terrpo, barn tenp:>, 

to to, sern ~ fresco, ceu ceu encd:,)er 
to encaberto to 

analises de aguas (MJREIFA. ])A SILVA, 1977) 

CLIMATOLOGIA 

Infelizmente nao existe nenhum posto meteorologico na zona do 

Pico da Vara, pelo que tentaremos dar uma aproxima<;ao do clirna a par 

tir de dados colhidos ern outras esta<;oes. 

Para Sao Miguel, a pluvios'idade aumenta aproximadamente 260rnrn/ano e 
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VEGETA<;AO 

(a) FLORA 

A flora actual dos A90res consiste aproximadamente ern 800 es

p~cies diferentes de plantas. Neste n6mero est~o 

incluidas plantas supostas de pertencerem originalmente a vegeta-

9~0 natural, ervas daninhas recentemente in-

troduzidas e plantas exoticas escapadas dos jardins. 

A quantidade de esp~cies nao parece impressionante mas, p~r outro 

lado, os aspectos qua 1 itativos s~o extraordinariamente interes

santes. Ilhas isoladas e altas areas montanhosas do conti

nente, sao sitios bern conhecidos dos botanicos como localidades de 

plantas raras. Muitas destas plantas so podem ser encontradas nes

tes lugares, e por isso mesmo chamam-se "end~'micas II • 

Ha mais de 200 anos que as ilhas dos A~ores sao conhecidas pelas 

suas plantas endemicas, existindo so nos A~ores ou A90res/Madeira. 

Considerando 0 total da flora, a prOPOr9ao de endemic as nos A90res 

~ muito alta, atingindo perto de 10%do n6mero total de plantas, 

n~o contando as naturalizadas e as acidentalmente escapadas. Estas 

plantas endemicas sao as mais preciosas dos A90res sob muitos pon

tos de vista. Grande parte delas est~o confinadas as florestas e 

arbustos de Louro Laurus azorica e Cedro-do-mato Juniperus brevi

folia bern como aos relvados semi-naturais de altitude. 

o mais alto numero de plantas endemicas e encontrado nas ilhas do 

Grupo Central do arquip~lago e na ilha das Flores, enquanto que 0 

mais baixo e na ilha da Graciosa e na ilha de Santa Maria. Na ilha 

de Sao Miguel, geralmente 0 nfrmero n~o e muito alto, mas a area do 

Pico da Vara e uma exceP9ao importante. Dentro desta parte da ilha 

a flora contem proporcionalmente tantas endemicas como ern algumas 

localidades do Faial, Pico e Terceira. 

A flora do Pico da Vara pode ser considerada como extremamente ri

ca. Cont~m quase todas as especies endemicas de arvores e arbustos 

existentes nas ilhas, nomeadamente Urze-do-mato Erica azorica~ Ce-
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a temperatura baixa de 0,60 C para uma eleva~~o de 100 me-

tros. Tomaremos 0 ponto ficticio na zona do Pico da Vara a cerca 

de 750 metros de altitude. 

localidade fOnta delgada 

altitude 35 m 

tenperatura 17.4 

precipita~o 833 

nordeste 

145 m 

16.3 

1592 

zona do pico da vara 

750 m 

13 

2350 - 3150 

. - -Estes dados nao sao mais do que aproximativos. A zona do Pico da Va-

ra estahdo constantemente coberta de nu vens, a precipita~~o chega 

mesmo a atingir normalmente os 3000 rom/ano corn urn maximo ern Novem

bro e Janeiro. A humidade qbsoluta ~ muito forte. A temperatura atin-

ge valores negativos durante a noite no inverno, mas a presen~a de 

neve ~ desconhecida. 0 vento e urn dos elementos dominantes do clima 

dos A~ores e representa urn factor ecologico muito importante na zona 

do Pico da Vara. 

o vento transporta a humidade do oceano, desempenha urn papel impor

tante nos valores, da temperatura local, tern urna ac¥ao mecanica so

bre os vegetais e transporta as sementes de numerosas plantas. 0 ven 

tocondiciona a actividade de numerosos animais (insectos ou verte

brados) ao longo do seu ciclo biologico. 
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dro-do-mato Juniperus brevifolia J Folhado Viburnum tinus subcor

datum
J 

Ginjeira-do-mato Prunus lusitanica azorica J Azevinho Ilex 

perado azorica e Faia-da-terra Myrica faya. 

As seguintes plantas herbaceas e gramineas endemic as existem no 

Pico da Vara: 

? nao encontrada recentemente 
e necessita de protec~ao 

Lycopodium selago ssp. dentata 
Lycopodium madeirense (e) 
Diplazium caudatum 
Ranunculus cortusifolius (e) 
Cardamine caldeirarum 
Rubus hochstetterorum 
Euphorbia stygiana (e) 
Hypericum foliosum 
Sanicula azorica 
Lysimachia nemorum ssp. azorica 
Centaurium scilloides ssp. massonii 

Rubia peregrina var. 
Scabioaa nitens (e) 
Bellis azorica (e) 
Senecio malvifolius 
Tolpis azorica 
Microderis filii 
Microderis rigens 
Lactuca watsoniana (7e) 
Smilax divaricata (e) 
Luzula purpureo-splendens 
Ca:rex vulcani 

Isto significa que, aproximadamente 80% de todas as plantas endemi

cas dos A~ores existem nesta area. ~ necessario declarar que, tanto 

quanta sabemos, nenhuma outra area nos A~ores atinge esta percent~ 

gem a provavel excep~ao do Misterio da Prainha na Ilha do Pico. 

Outros aspectos floristicos deveriam aqui ser adicionados. A razao 

da grande diversidade da flora do Pico da Vara e sem duvida a de 

ser uma area grande (a maior area de floresta originariilexisten-

te hoje nos A~ores). 0 tamanho da area e a seguran~a para a sobrevi

vencia e propaga~ao de muitas especies, as quais sao susceptlveis 

a infavoraveis influencias ecologicas vindas de areas adjacentes 

cultivadas, tais como a diminui~ao da protec~ao aos ventos, baixa 

da humidade do ar e competi~ao das plantas estranhas. Alem disso a 

alta diversidade e devido a topografia muito acidentada, originan-

do urn grande numero de diferentes tipos de habitat nas ravinas ou 

entre estas. Algumas listas de plantas, sao adiante citadas. 

Entre as plantas sem flor, as criptogamicas, especialmente as brio

fitas de vern ser alvo de aten~ao. Estes organismos, presentes ern to

dos os tipos de substra tos e muitas vezes abundantes, fez corn que 

as A~ores se tornassem famosos entre os botanicos devido a riqueza 

ern especies e a alta frequencia de especies e subespecies endemicas. 
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Endemicas para os A~ores ou A~ores/Madeira sao por exemplo as se

guintes briofitas presentes no pico da Vara: 

? nao encontrada recentemente 
e necessita de protec~ao 

Cololejeunea, teotonii (e) 
Cololejeunea madeirensis (e) 
Cololejeunea azorica (e) 
Echinodium prolixum 
Allorgea berthelotiana 
Bazzania azorica 
Calypogeia azorica (e) 
Cheilolejeunea cedel'creutzii (?) 
Lepidozia azorica (?) 

PlO,(Jiochil,a aUorgei 
Radula wichurae 
Tylimanthus azoricus (e) 
Breutelia azorica 
Campy lopus setaoeus (?) 
Echinodium renauldii (?) 
Grimmia tricophy Ua ssp. azorica 
Neckera intermedia 
Tetrastichium fontanum (?) 

A propor~ao de especies endemicas entre as briofitas nos A~ores e 

aproximadamente tao alta como nas plantas com flor. 0 Pico da Vara 

tern uma alta e igual import~ncia para a diversidade da flora brio

fita proveniente da topografia, tal como no caso das plantas com 

flor. 

Entre os mais raros musgos existentes no Pico da Vara, estao os e

pifitos (nos troncos das arvores) e especialmente os eplfilos (nas 

folhas das ~rvores e folhagem dos fetos). As especies sugeridas p~ 

ra protec~ao sao tao importantes como estas. 

A presen~a de musgos epifilos nas ravinas do pico da Vara apresenta 

urn aspecto de grande interesse'e importancia. Estes organismos mOI

mente confinados a areas tropicais existem na Europa, mais frequen

temente nos A~ores. Alguns tambem existem na parte mais ocidental 

da Irlanda e na Madeira. As briofitas epifilas deveriam ser inclui.

das entre as ~ais preciosas plantas dos A~ores. Encontram-se sem 

duvida entre as mais sensiveis e sao ecologicamente muito especia

lizadas nos habitats sombrios e abrigados dos ventos, onde a preci

pita~ao e humidade do ar sao sempre muito altas. 

ASPECTO GEOGRAFICO 

A flora dos A~ores tern side famosa, principalmente pelo grande nu

mere de plantas existentes somente ali (incluindo tambem aquelas 

que estao presentes na Madeira e Canarias 
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a~oridna bem 
Outros elementos da floraV-existem e estao"-representados no Pico 

da Vara. Sao eles: 

(a) especies em comum com a Europa OCidental; 
entre esbas ou especies oce&nicas estao: 

Hymenophyllum tunbFigense 
Trichomanus speciosum 
Osmunda regaUs 
Eleocharis multicau[is 
Blechnum spicant 

e musgos, tais como: 

Cololejeuna microscopica 
Coluna calyptrifotia 
Lejeuna lamacerina 

(b) especies com distribui~ao A~ores/Africa sao: 

Myrsine africana 
Woodwardia radicans 
Stenogramma pozoi 
Carex peregrina 

(c) especies com distribui~ao A~ores/Nediterr&neo sao: 

Origanum virens 
Rumex bucephalophorus 
Thymus caespititius 

e entre musgos estao: 

Fissidens serrulatus 
Fissidens taxifolius ssp. 
Campy lopus poly trichoides 
Plasteurhychium meridionale 

Esta pequena lista tern por fim divulgar a import&ncia geografica 

dos elementos caracteristicos da flora dos A~ores, que apenas po

dem ser encontradas na area do Pico da Vara. 

(b) COMUNIDADES DE PLANTAS 

Nas modernas actividades houve uma clara tendencia para eviden

ciar a import&ncia das comunidades vegetais e animais, visando a 

protec~ao e ordenamento da Natureza. A protec~ao de animais e plan

tas raros ou amea~ados tern de ser considerada num ecossistema in-
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tacto, do qual podem apenas representar uma pequena frac~ao. 

o ecossistema com varios estratos, por exemplo numa floresta e 

muito complexo, e as altera~oes num estrato influenciam os outros. 

Como consequencia do corte selectivo das arvores, a sobreviven

cia de arbustos do sub-bosque pode estar amea~ada bern como orga

nismos (insectos e aves) que deles se alimentam. A floresta primi

tiva de Louro e Cedro-do-mato dos A~ores representa urn dos mais 

frageis e raros ecossistemas da Europa. Caracterizada por urn len

to dinamismo, a introdu~ao de novas especies dentro da comunidade 

e muito lentamente compensada ate ao regresso d~ novo equilIbrio. 

Transforma~oes profundas favoreceriam, em muitos lugares, a insta

la~ao de comunidades de plantas alienIgenas com pouca esperan~a 

de permitir 0 regresso ~ comunidade originaria. Cortes intensivos 

na floresta de Louro e Cedro-do-mato favorecem 0 desenvolvimento 

dum tapete dense de Musgao Sphagnum 0 qual muda a hidrografila e 

as condi~oes do solo, 0 que ao mesmo tempo torna difIcil a recolo

niza~ao por arvores. 

A area do Pico da Vara e dominada pelo mencionado ecossistema de 

Louro e Cedro-do-mato ou seja, a comunidade de Juniperion brevi

foleae nas suas diferentes formas de composi~ao. Esta comunidade 

deve ser tratada como endemica para os A~ores. Tambem existe em 

pleno desenvolvimento na Terceira (Juncal e Santa Barbara), Faial 

(Caldeira), Pico (Misterio da Prainha), Sao Jorge (algumas ravi

nas) e Flores (algumas ravinas e escarpas). A maior superfIcie, 

no arquipelago, ocupada por esta comunidade e na zona do Pico da 

Vara (Sao Miguel) e, somente 0 Misterio da Prainha apresenta 

igual importancia. As diferentes florestas de Louro e Cedro-do

-mato formam uma cadeia de Este para Oeste no arquipelago. Dife

rem tambem de ilha para ilha devido as condi~oes ecologicas que 

influenciam a sua composi~ao e localiza~ao em altitude. Cada elo 

desta cadeia e importante e merecem todos igual aten~ao para pro

tec<;:ao. 



COMPOSI~AO DA FLORESTA DE LOURO E CEDRO NO PICO DA VARA 

as seguintes especies diferenciais foram encontradas 

Juniperus brevi folia 
Rubus hochstetterorum 
Ilex peradO ssp. azorica 
Platanthera micrantha 
Frangula azorica 

Viburnum tinus ssp. subcord. 
Carex peregrina 
Luzula purpureo-sp lendens 
To lpis azorica 
Culcita macroc~a 

Esta comunidade est& dividida em tris associa~6es que 
estao bern representadas no Pico da Vara. 

(a) na associa~ao com AnagaUis teneUa das zonas mais 
abertas foram encontradas as seguintes especies 
diferenciais: 

Prunella vulgaris 
Agrostis castellana coll. 
Hydrocotyle vulgaris 
Anagallis tenella 

Potentilla anglica 
Origanum virens 
Carex pilulifera Var. 

(b) a associa~ao de Erica e Myrsine a mais comum com as 
seguintes especies diferenciais: 

Rubia peregrina 
Picris rigens 
Osmwula rega lis 
Holcus rigidus 

Elaphoglossum hirtum 
Hymenophyllum tunbrigense 
Hypericum foliosum 

(c) a associa9ao de Festuca jubata a mais rara das tris 
na floresta de Louro e Cedro-do-mato, cobrindo pe
quenas superficies nas ravinas abrigadas. As espe
cies diferenciais sao: 

Trichomanes speciosum 
Euphorbia stygiana 
Sanicula azorica 
Festuca jubata 

Hymenophyllum wilsonii 
Ranunculus cortusifolius 
(Cardamine caldeirarum) 
Deschampsia foliosa 
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Citamos estas plantas com 0 objectiv~ de ressaltar 0 completo de

senvolvimento da floresta de Louro e Cedro-do-mato no Pico da Vara. 

Isto deve-se ao grande tamanho da &rea e a sua riqueza em nichos 

ecologicos. A vegeta~ao musgueira que acompanha esta floresta tam

bern e muito rica de acordo com as investiga~6es realizadas em 1965 

e 1982. Se bern que as florestas de Louro e Cedro-do-mato sejam 
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frequentes no arquipelago, faltam-lhes muitas vezes uma parte do 

ecossistema das briofitas, nao estando portanto completa a comu

nidade, por razoes ecologicas. 

A comunidade dos musgos difere na sua composi~ao em fun~ao do tipo 

de substrato. So os musgos epifitos e epifilos serao tratados (mui 

suncintamente) como sendo os mais importantes para caracterizar 0 

grau de desenvolvimento desta floresta. 

1 - na comunidade dos troncos foram encontradas as seguintes espe
cies diferenciais: 

Echinodiwn pl'olixwn 
Lepidozia CUP1'8ssina 
Lejeunea flava 
Lejeun.ea lW],:k:serina 

Neckera intermedia 
Bazzania azorica 
Frullania teneriffae 
Frullania tamaY-isci 

2 - na comunidade das folhas e frondes est& bern representada com 
seguintes especies diferenciadas: 

Cololejeunea microscopica 
Cololejeunea minutissima 
Cololejeunea ieotonii 

Frullania microphylla 
Colura calyptrifolia 
Lepidozia azorica 

A floresta de Louro e Cedro-do-mato do Pico da Vara e portanto ex

traordinariamente completa no seu desenvolvimento. Contudo devem 

ser apontadas como raras e existindo so marginalmente as duas comu

nidades mais preciosas e especializadas,as associa~oes de Braceu 

Festuca jubata e Cololejeunea. 

Consequentemente este ecossistema florestal deve ser considerado 

como mais fragil do que nas outras ilhas podendo mais facilmente 

ser perturbado e tornar mais dificil e regresso a floresta primiti

va do que nas outras localidades, como por exemplo nas ilhas do 

Pico e Terceira. Em consequencia todas estas comunidades requerem 

urn cuidado particular no pico da Vara, necessitando de mais espa~o 

protegido do que em qualquer outra ilha. Se estas condi~6es forem 

tomadas em conta e mantidas, sera possivel assegurar todas as asso

cia~oes da floresta de Louro e C~dro-do-rnato. 

Ver adiante a sec9ao de ordenamento. 
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FAUNA 

Os animais est~o dependentes da compo~i~~o e estrutura da vegeta~~o. 

Como para as plantas, 0 isolamento e 0 tempo permitiram a apari~~o 

de organismos endemicos no arquipelago dos A~ores. Seria demasiado 

10ngo dar uma explica~~o das interrela~oes da fauna, flora e comu

nidades animais do Pico da Vara, pe16 que passaremos rapidamente' 

em revista a fauna que se reproduz nesta regi~o. 

(a) INVERTEBRADOS 

o inventario das especies de invertebrados esta por fazer, e 

segundo 0 nosso conhecimento, nenhum entomologista efectuou colhei

tas nas ravinas da Ribeira do Guilherme. 0 est ado da vegeta~~o da

-nos 0 dire ito de supor que a entomofauna e rica em especies indI

genas e que ficam descobertas importantes a fazer neste domInio. 

(b) PEIXES 

Nenhum peixe de agua doce existia no momenta da coloniza~~o. 

Os Servi~os Florestais efectuam repovoamentos regularmente na Ri

beira do Guilherme. 

1954 1956 1957 1958 1960 1963 1964 1974 1975 1·976 ANO 

2500 4340 1328 600 1000 525 120 15000 5200 3640 NOMERO 

I>JOMERO DE 1'RUTAS LAN~ADAS NA RIBEIRA DO GUILHERME. SILVA, M.1977 

(c) ANF1BIOS E REPTEIS 

Nenhuma especie indigena. R~ Rana esculenta agora naturalizada 

em todas as altitudes das costas ate aos terrenos humidos do Pla

nalto dos Graminhais. Lagarto Lacerta dugesii agora naturalizado 

nas zonas baixas muito perto das costas. 

(d) MAM1FEROS 

A unica especie indigena, 0 Morcego Nyctalus azoreum esta bern 

representado na reserva (tivemos oportunidade de observar uma outra 

especie de Morcego maior, cuja identidade e desconhecida). Todos os 



outros mamiferos foram introduzidos. 

Morgdnho Mus mus cu l us 

Rato-de-quinta Rattus rattus 

Rato-dos-esgotos Rattus norvegicus 

Ouri¥o-cacheiro Erinaceus europaeus 

Doninha Mustella nivalis 

Furao Plutorius martes (nao 0 observamos) 
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Cabra Capra capra (recentemente existiam alguns individuos selva
gens, mas nao encontramos tra¥o deles) 

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus 

(e) AVES 

Todas as especies terrestres dos A¥ores nidificam na zona do 

Pico da Vara, a excep¥ao da Codorniz Coturnix coturnix conturbans 

(especie endemica) e 0 Pardal-dos-telhados Passer domesticus que 

nao atinge esta zona. 

nome cientifico e regional 

Asio otus ~ 
Co lwrba U via Itmto-de-rocha 
Colwrba palwnhus Forobo-torcaz 
Buteo buteo Milbafre, Quei.m3.do 
Gallinago gallinago Naroeja 

Scolopax rusticola Galinhola 

reparti~o 

endem. /naca.r • 
endem./ac;nres 
endem. /a¥Ores 
endem. /europa ? 

endem./eur0p3. ? 

Motacilla cinerea ~veola endem./ac;nres 
Sylvia atricapiUa Toutinegra endem./ac;nres 
Erythacus rubecula Santo-antoninho enOOnico 
Regulus regulus Estrelinha endem./s.rniguel 
Turdus merula M:llro-regro en:iem./ac;nres 
Carduelis carduelis Pintassilgo endem./madeira 
CardueUs chloris Vero.eooo endem./europa 
Serinus cana:r'ius carBrio endem./nacar. 
FringiUa cm lebs Tentiooo endem./~res 
Fyrrhula murina Priolo endem./s.rniguel 

Sturnus vulgaris Estorninho endem. /ac;nres 

PRIOLO Pyrrhula murina Godman 1865 

zona do Pico da Vara 

alguns casais 
20 casais aproxirnad. 
alguns casais 
2 casais 
Uruco sitio de nidi
fi~o em S. Miguel. 
15 casais 
pareoe ter desapare
cido. 
canum 
comum 
camum 
mui to COIID..lffi 

comum 
alguns casais 
raro 
camum 
muito comum 
Unica popul~o ~ 
cida no mundo 
alguns casais 

A localiza¥ao nesta area, em 1~79, dwna. popula<;ao desta especie 
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de ave permitiu por em marcha urn programa internacional (I~IOCN) 

que originou este trabalho. 

Os nossos conhecimentos respeitantes a esta especie sao fracos. 

Citado no LIVRO VERMELHO DA IUCN, urna estimativa da sua popula~ao 

em 1981 e 1982 nao dava mais do que 50 casais. Durante 0 periodo 

de reprodu~ao, 0 Priolo PyrrhuLa murina encontra-se enfeudado a 
LAURISSILVA, densa e complexa vegeta~ao muito diversificada que se 

estende entre os 500 e os 700 metros de altitude. Num foi avistado 

noutro sitio. 

A sua alimenta~ao compoe-se de botoes florais e foliares dum gran

de numero de plantas indigenas e fetos (FranguLa azorica~ Vaccini

um cyLindraceum~ Viburnum tinus~ Laurus azorica~ etc.). 

A diminui~ao da sua area de reparti~ao que se estendia a partir 

das Furnas a toda a zona oriental da ilha esta em rela~ao com 0 

desaparecimento da vegeta~ao indigena, substituida por pastagens 

e planta~oes florestais. 

Diferencia-se da especie continental pelo seu tamanho, colora~ao 

e ecologia, mostrando-se incapaz de se adaptar a urn novo tipo de 

meio. ~ sem duvida a mais interessante especie de ave do arquipela

go que nao sobrevivera se 0 seu habitat nao for conservado. 



~ RAZOES PARA A CONSERVA<;AO 
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Os organismos vivos, plantas e animais, no mundo inteiro, sao 

cada vez mais influenciados pelas actividades humanas, directa 

ou indirectamente. 

A polui~ao do ar e da agua esta em franco aumento. Os campos, as 

planta~oes florestais e a destrui~ao da floresta primitivaestao 

em expansao. A sobre-pastagem e a rna gestao das terras trans for

maram em deserto ou semi-deserto grandes superfIcies em todas 

as partes do rnundo. Urn grande nfirnerode plantas e anirnais extin

guern-se ou estao ern perigo de extin~ao e cada ana que passa e 

esta tendencia aumenta. 

Assirn, ern nurnerosos paises sao propostas rnedidas de conserva~ao, 

na maior parte dos casos por razoes de ordern econornica. De qual

quer das maneiras, as ac~oes para a conserva~ao por razoes eco

nomicas podem ser de grande valor para a Ciencia, a vida social 

e urn desenvolvimento integrado. 

* 1 RAZOES CIENT1FICAS 

(a) FLORA 

Do ponto de vista internacional a flora dos A~ores e extraor

dinariarnente rica ern especies endernicas. Estas plantas sao irnpor

tantes nos estudos relativosa forrna~ao de novas especies. 0 apa-
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recimento duma nova especie e urn processo genetico que requer 

ern muitos casos milhares de anos e jamais sera repetido na mesma 

direc~ao corn os mesmos resultados. Urn pequeno periodo de tempo 

de actividade hurnana pode rapidamente mudar as condi~oes arnbien

tais necessarias para a sobrevivencia de tais plantas. 

Existe na area do Pico da Vara uma grande percentagem de especies 

de plantas endemicas. Os objectivos dos cientistas trabalhando 

no campo da genetica das plantas e por todo 0 mundo 0 de tentar 

manter a alta diversidade original de especies numa comunidade 

de plantas. A evolu~ao de novas especies que tern lugar na Natu

reza e impossivel de repetir ern laboratorio de investiga~ao. As 

razoes para tentar salvar urn grande numero de plantas raras, 

quer as plantas corn flor quer as plantas corn esporos (musgos e 

fungos), nao sao somente cientificas, estando algumas ligadas as 

suas aplica~oes. 

A utiliza~ao de plantas indigenas e cada vez mais frequente no 

cornbate contra as doen~as e rna nutri~ao a fim de encontrar novos 

medicamentos e plantas a cultivar. Os restos de vegeta~ao natural 

dos A~ores corn as suas raras e cientificamente interessantes es

pecies de plantas, podem ser caracterizados como urn dos mais 

preciosos de toda a Europa e mesmo do mundo. 

A zona do Pico da Vara e a maior area dos A~ores corn vegeta~ao de 

especies endemic as e dado 0 seu alto valor seria ern paises desen

volvidos promovida a categoria de PARQUE NACIONAL. 

(b) VEGETAyAO 

Como atras foi descrito na sec~ao sobre vegeta~ac, a ve

geta~ao do Pico da Vara e urna floresta de Louro e Cedro bern desen

volvida corn predomin§ncia da Urze. A palavra "endemica" pode ser 

tarnbem utilizada para as comunidades de plantas; este tipo de flo

rest a a~oreana e nitidarnente uma destas comunidades endemicas 

relacionada apenas corn 0 tipo Madeirense. Nos nossos dias estas 
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florestas conresp6ndem aos ultimos restos da floresta de Louro e 

Cedro do peri6do Terciario quente que copria grandes superficies 

no Sul da Europa. 

A floresta natural dos A90res e um ecossistema complexo onde as 

especies de diferentes estratos se encontram estreitamente liga

das, para se poderem manter. Estas florestas possuem importantes 

afinidades com as florestas pluviosas tropicais, caracterizadas 

em particular pelo seu dinamismo muito lento e a sua alta susce

ptibilidade as mudan~as ambientais. 

Como nas florestas tropicais, as mudan~as ambientais a longo pra~ 

zo tem por consequencia mudan9as irreversiveis do ecossistema 

seja por uma substitui9~0 de especies ou por altera~~o das pro

priedades do solo, modificando assim as condi~oes hidricas. 

(c) FAUNA. 

Pelas mesmas razoes que a flora e a vegeta~ao, a fauna dos 

A~ores e rica em especies endemicas. Os ecossistemas sao sistemas 

dinamicos onde cada elemento as segura a estabilidade. Os animais, 

gra~as a sua mobilidade asseguram as principais trocas energeti

cas que permitem 0 bom funcionamento do conjunto (dissemina~ao 

de sementes, goloniza9ao e selec9ao evolutiva) . 

A riqueza e a unicidade dos A~ores fazem dele um laboratorio ex

traordinario para os biologistas, os animais encontram-se nos ni

veis superiores das cadeiras troficas (portanto cadeias energeti

cas) que permitem,testar numerosas hipoteses. Os ecossistemas 

simplificados das ilhas permitem uma compreensao mais satisfato

ria. A evolu~ao e mais rapida no caso dos animais, permitindo 

assim melhor compreender a aC9ao dos facto res ecologicos e apli

car os resultados da natureza aos interesses especificamente hu

manos (luta biologica, cultura). 
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possibilidade de estudar /lin loco" estes mecanismos complexos 

que permit ern a sobrevivencia ern meio restrito e simples. 0 nosso 

planeta Terra e a unica ilha onde nos podemos viver no Universo, 

e 0 estudo de ilhas mais simples serviri ; nossa propria sobrevi

vencia. 

* 2 RAZOES SOCIAlS 

Ern numerosos paises est~o sendo constituidaszonas protegi

das. As dificuldades encontradas para atingir estes objectiv~s 

sao na maior parte das vezes de ordem comercial e represent am 

geralmente interesses a curto prazo J como no caso das florestas 

tropicais exploradas apenas por causa da madeira deixando uma 

profunda erosao e impossibilitando assim a regenera~ao das arvo
res. 

Assim, muitas vezes 0 proveito directo e muito fraco comparado 

corn as medidas indirectas ou a longo prazo que .ha que esperar 

duma zona protegida. Para haver exito na integra~ao da protec~ao 

no desenvolvimento, a zona considerada devera reunir urn certo 

numero de caracteres que justifiquem esta decisao. 

A zona do Pico da Vara e uma das raras zonas onde os motivos pa

ra a preserva~~o sao numerosos e se situam a nivel internacional. 

Acabamos de verificar certas razoes cientificas, sendo as razoes 

sociais de ordem diferente. 

A zona do Pico da Vara oferece uma paisagem natural de grande be

leza, do mesmo tipo da das Sete Cidades ou da Montanha do Pico, 

na ilha do Pico. £ uma zona excelente para excursoes. 0 acesso e 
optimo ao longo das estradas principais a partir dos centr~s de 

estadia e podem alguns passeios serem sugeridos.A protec~ao durn 

exemplo do aspecto dos A~or~s antes da ~ua coloniza~ao pelo homem, 

como patrimonio historico, e tao importante como 0 preservar de 

monumentos historicos, uma igreja ou urn moinho. Este aspecto da 
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(d) ECOLOGIA 

o primeiro interesse dos ecossistemas endemicos dos A~ores, 

particularmente da floresta de Louro e Cedro e 0 de descrever 0 

seu completo desenvolvimento fitossociologico e de iniciar inves

tiga~oes ecologicas. Sao poucas as regioes dos paises industriali

zados em que e possivel encontrar tao boas condi~oes para estudar 

as preferencias e a amplitude ecologica das comunidades de plantas 

e animais. A interferencia dos factores negativos tais como a 

polui~ao e extremamente fraca, particularmente nas grandes zonas 

de vegeta~ao natural 0 que aumenta 0 seu valor. 

o estudo da dominancia e da frequencia dos organismos e cada vez 

mais importante para se notar as modifica~oes das condi~oes am

bientais. Tais estudos necessitam de zonas de referencia isentas 

de toda a interferencia humana, mostrando a amplitude ecologica 

completa dos organismos. Deste modo, os A~ores em geral e a zona 

do Pico da Vara em particular devem ser tratados como uma fonte 

de grande valor pod en do servir no futuro como zona de referencia 

nos estudos sobre a polui~ao global da atmosfera por metais pesa

dos. 

Tais zonas apenas se encontram no hemisferio S~ e na zona 

arctica onde muitos estudos sao actualmente conduzidos. 

o estudo das ilhas, e em particular das comunidades insulares, 

permitem abordar numerosos problemas de biologia e ecologia liga

dos a historia da Terra, a evolu~ao ou 0 dinamismo das comunida

des. 

Os parques nacionais e as reservas dos continentes, 0 cimo das 

montanhas e a maior parte das florestas dos continentes sao au

tenticas ilhas no meio de paisagens humanizadas. Conhecer 0 dina

mismo das ilhas oceanicas no seu estado natural permitira 

melhor gerir estes ilheus da Natureza. 

Os A~ores e particularmente a zona do Pico da Vara oferece a 
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protec~~o po de ser estendido a todos os niveis pelo seu papel 

educativo em particular pelo facto dos A~ores terem a responsa

bilidade da sobrevivencia de numerosos organismos endemicos do 

arquipelago que n~o existem em nenhuma outra parte do mundo. 

A riqueza duma na~ao e muitas vezes estimada pela diversidade 

dos seus recursos e cada vez mais pelo seu poder de preservar os 

recursos naturais, realizando ao mesmo tempo urn desenvolvimento 

racional. As razoes sociais n~o s~o somente a curto termo, como 

e 0 caso do turismo, mas sim mais profundas tratando-se de pai

sagens mais antigas que a chegada do homem e apresentando uma 

unicidade de valor mundial. 

* 3 RAZOES TURfsTICAS E ECON6MICAS 

A realiza~ao duma reserva numa dada zona, ao contrario da 

sua explora~ao, e geralmente compensada de diferentes maneiras, 

logo que tenha side bern planificada. As compensa~oes n~o s~o 50-

mente encontradas na manuten~ao dos valores sociais e cientifi

cos, mas tambem nos aspectos economicos com resultados mais ra

pidos. 

Os A~ores estao na altura de desenvolver consideravelmente 0 

sector do turismo quer nacional quer internacional. Na Europa, 

a atrac~ao para as ilhas e muito comum e 0 interesse pelos A~o

res podera ser igual ao da Madeira, Canarias, Baleares eRodes, 

sem duvida duma forma diferente, devido as diferen~as climaticas 

e economicas. 

o turismo da Natureza explorando as paisagens, 0 vulcanismo e a 

originalidade da sua flora e fauna, devera ser de primordial 

importancia. Cada uma das ilhas possui urn encanto particular. Em 

Sao Miguel n~o ha mais do que uma zona de floresta primitiva, a 

maior do arquipelago, na zona do Pico da Vara. 

Tomando as Furnas como base de turismo nas proximidades, 0 Pico 
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da Vara, oferece numerosos pontos para excursoes e poderia 

permitir-se 0 desenvolvimento harmonioso da regiao oriental da 

ilha,hoje desfavorecida. Nao somente para urn turismo especiali

zado para a Na,tureza mas tambem para urn publico maior como com~ 

ponente de circuito turistico, 0 Pico da Vara representara urn 

marco fundamental no desenvolvimento do turismo regional. 

As paisagens humanizadas como as Furnas e Sete Cidades nao bas

tarao para manter uma industria turistica ern Sao Miguel. Deste 

ponto de vista 0 grupo central de ilhas (Faial, Pico e Sao Jor

ge) esta muito mais favorecido. A preserva~ao,das zonas de inte

resse internacional como 0 Pico da Vara ou 0 Misterio da Prainha 

na ilha do Pico sao de importancia fundamental para urn desenvol

vimento duradoiro do turismo no arquipelago onde a originalidade 

e a qualidade deverao prevelecer per causa dos condicionamentos 

exteriores, como e 0 caso do pre~o dos transportes e as condi

~oes climatericas. 

A preserva~ao das ultimas reliquias da natureza primitiva nao 

tern somente como objectiv~ uma rentabilidade rapida do turismo~ 

Outras consequencias devem ser tomadas ern conta pelo facto do 

lento dinamismo da ve~eta~ao e seu fraco poder de regenera~ao. 

Os cortes extensivos influenciam a hidrografia das zonas afecta

das corn graves consequencias para 0 abastecimento de agua as 

freguesias vizinhas. As florestas naturais asseguram 0 melhor 

rendimento entre as precipita~oes e redistribui~oes desta agua 

ao longo do ano. 

A destrui~ao desta vegeta~ao primitiva altera 0 meio criando urn 

tipo de vegeta~ao mais exigente ern agua a base de musgao (Spha

gnum) que da urn fluxo hidrico mais irregular e por vezes insu

ficiente. Os cortes igualmente favorecem a ~nvasao por plantas 

exoticas como e 0 caso da Conteira (Hedychium gardneranum) que 

age sem duvida no mesmo sentido, alterando 0 equilibrio hidrico. 

Os A~ores nao estao tao isolados como ha vinte anos, as comuni

caca~oes corn 0 exterior, continente ou paises de emigra~ao, sao 
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devidamente preponderantes na economia regional. Bern conhecidos 

dos cientistas, os A~ores sao citados ern numerosos trabalhos e 

suas paisagens sao-lhes particularmente familiares. 

As modifica~oes rapidas da ultima vintena de anos destruiram es

ta imagem de marca do arquipelago. A preserva~ao da Natureza quer 

p~rauma economia duravel quer para salvaguardar urn lugar original 

no mercado internacional do turismo deveria ser tomada ern conta 

a todos os niveis de decisoes. 

As razoes para a conserva~ao sao bastante divers as e numerosas. 

Insistimos sobre 0 valor cientifico da flora e da fauna alem do 

aspecto paisagistico e geologico. Corn urn enquadramento apropria

do, a fun~ao educativa e social da zona do Pico da Vara para os 

A~oreanos e 0 publico ern geral, pode ser consideravel e ter as

sim consequencias importantes sobre 0 desenvolvimento de numero

sos dominios economicos. 

Resta-nos apenas considerar a oposi~ao a conserva~ao integral 

desta zona. No proximo capitulo veremos alguns aspectos sociais 

e economicos que permitirao possibilitar as bases duma reflexao. 
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* 1 ASPECTO SCCIO-ECONCMICO 

Para melhor situarmos a nossa proposta, cremos que uma breve ex

plica9ao socio-economica e necessaria a fim de permitir urn melhor 

julgamento. 

Veremos primeiramente a historia humana desta zona e a ocupa9ao 

do solo da regiao circundante. Alguns conselhos e recomenda90es 

sobre pontos particulares completarao urna visao global. 

(a) PASSADO 

Desde a chegada dos primeiros colonos portugueses por volta 

do ano de 1444 a regiao da Povoa9ao e Vila Franca do Campo, 0 

arroteamento come90u e estendeu-se rapidamente a toda a zona cos

teira. A largada de gada (porco Sus scrota, coelho Orycto~agus 

cunicu~us, cabra Capra hircus, vaca Bos taurus, cavalo Equus ca

ba~~us, burro Equus asinus e ovelha Ovis aries) teve lugar desde 

o primeiro reconhecimento da ilha. 

A destrui9ao da vegeta9ao costeira foi extremamente rapida, os 

povoamentos humanos estenderam-se ao longo das costas, havendo 

somente duas localidades no interior da ilha, Furnas e Sete Cida

des. Os primeiros habitantes eram agricultores, tendencia que se ~. 

COn rra ate' aos nossos dias. 

Ern 1800-1850 uma grande parte das zonas de altitude e ainda "sel

vagem", sendo utilizada de maneira intensiva para 0 fornecimento 

de madeira (domestica, fabrica9ao de alcool, constru9ao) e aco

lhendo urn elevado numero de cabras e alguns porcos. 

Numerosas plantas indigenas sao utilizadas para fins domesticos 

(oleo de Louro) ou industriais (Pastel, Tanino). 

Per volta de 1900 a grande procura de madeira (para fabrico de 

caixas) e a destrui9ao quase total das florestas obriga a uma 
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reac~~o da parte dos grandes proprietirios de ent~o, em particu

lar JOS~ DO CANTO, NICOLAU ANTONIO BORGES, SIMPLICIO GAGO, JOSt: 

JACOME CORREIA e outros, por intermedio da SOCIEDADE PROMOTORA DA 

AGRICULTURA MICAELENSE. Desta epoca data a maior parte das ihtro

du~oes de plantas exoticas tanto ornamentais como silvestres. Em 

1913 e depois em 1932-33 s~o efectuados inqueritos florestais. 

Para as florestas plantadas: 

inquerito populac;ac florestas arborizac;ao 
de humana ha % 

Sao Miguel 1913 116286(1911) 4680 6,6 
1933 127285(1930) 4507 5,9 

Conse1ho do 1913 8803(1911) 163 1,0 
Nordeste 1933 9841 (1930) 63,62 0,6 

e segundo a idade das planta~oes en

contraremos em S~o Miguel e no conselho do Nordeste~ · 

idade 
1-10. 10-20 20 total 

ana 

Conse1ho 1911 6 ha 12 ha 145 ha 163 ha 
Nordeste 1932-33 15,08 20,69 27,85 63;62 

Sao Miguel 1932-33 2332,39 818,14 900,90 4507 ha 
52% 19% 29% 100% 

Podemos observar 0 desaparecimento das florestas com idade de 20 

anos no espa~o de alguns anos. Estas florestas eram constituidas 

a base de Pinho, Acicia e Criptomeria com percentagens respecti

vas e aproximadas de 32,8%, 25,24% e 29,45% sendo 50% em povoamen

tos mistos de varias especies. 

Nessa epoca (1933), 11% da madeira estava atacada p6r parasitas 

tais como, ArmillariJ, Trametes, Rosellinia, Bostriahus ou Iaeria 

e as importa~oes ultrapassavam largamente as exporta~oes. A madei

ra era principalmente utilizada para a fabrica9~o de caixas e de 
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fibra (para encaixamento de ananazes) provocando uma des flores

ta~ao aproximada de 250 ha/ano. 

Em 1933: 

ba1dia -area area area 
freguesia total (transformada em particular 

4' 

f1ores-per1metro 
tal *1948*) 

Nordeste 2594 ha 1013 ha 39, 7 % 1536 ha 60,3 

Fazenda 1537 ha 663 ha 43, 1 % 874 ha 56,9 

Nordestinho 2458 ha 794 ha 32,3 % 1664 ha 67, 7 

Achada 1882 ha 670 ha 35,6 % 1212 ha 64,4 

TOTAlS 8471 ha 3140 ha 37 , 3 % 2586 ha 62, 7 

% 

% 

% 

% 

% 

nao havendo em 1967 mais do que 2010 ha de incultos sobre 

o concelho do Nordeste. Se nos quisermos colocar no contexto ac

tual, faltar-nos-a dar alguns dados relativos a Sao Miguel. 

distribui<;ao das superficies da i1ha por zonas de altitude 

300m 300-800m 800m 

52,7% 44,9% 2,4% 

40315 ha 34349 ha 1886 ha 

evo1u<;ao da popu1a<;ao 

anos 1864 1911 1930 1960 1970 1975 1981 
rl 
Q) 

0 ;:3 
!("(j bO 

habitantes 105407 116286 127285 1686,87 150000 136972 132404 Ul .~ 

l:: 

A popula~ao esta localizada nas zonas compreendidas entre 0 nivel 

do mar e os 300 metros de altitude ao longo das costas. 

As culturas raramente se encontram acima dos 300 metros. 
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Superficie agricola 

Culturas Culturas Culturas Matas e Inculto Area 
anuais forrageiras fruticolas florestas baldio social 

--
ha 18180 33000 2580 12200 3740 6800 

% Ac;ores 7,8 14,0 0,33 5,2 1,6 2,9 
-~--

* 
1960 30 31,8 4,4 1,5, 1 12,8 7 , 9 

1980 23,8 43, 1 3,4 15,9 4,9 8,8 
. - . --.--.,---. 

* Sao Miguel 

Esta longa lista de dados (cuja exatidao nao e sempre satisfat6-

ria) permite~nos analisar a tendencia actual da ocupa~ao do solo 

em Sao Miguel ao longo dos ultimos vinte anos. 

Verificamos 0 aumento espectacular das zonas ocupadas pelas pas

tagens que se fizeram ~ custa das culturas anuais, zonas incul

tas e florestais, pois apesar dum programa importante de planta

~6es a superflcie arborizada ficou sensivelmente inalter~vel du

rante vinte anos. Infelizmente nao existe qualquer inquerito flo

res tal recente e nenhuma estatIstica foi publicada sobre as explo

ra~oes ou as superficies de zonas rearborizadas estes ultimos 

trinta anos. 

Para 0 PerImetro Florestal do Nordeste (3140 ha), actualmente 305 

ha sao pastagens, 1878 ha sao plantados principalmente com Cripto

meria e 927 ha encontra~-se intactos donde 580 estao previstos 

para futuras planta~6es. 

Para a zona que nos diz respeito pudemos v,erificar 0 avan~o das 

pastagens, a importancia das planta~6es florestais geralmente em 

povoamento puro de alto rendimento, e a destrui~ao da vegeta~ao 

indigena. 

E preciso no tar que sob a tutela dos Servi~os Florestais, as zo

nas natura is tiveram uma fiscaliza~ao rigorosa (interdi~ao de cor-
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tes e pastagens) e assim foi possIvel reconstruir uma cobertura 

vegetal ate ao seu estado actual, se bern que numerosas zonas de

gradadas sejam ainda visIveis. 

A ausencia quase total de velhas arvores nesta zona podera ter 

muitas causas. 0 forte declive e a estrutura particular do solo, 

fazem com que as grandes arvores afundem-se pelos seus proprios 

pesos rejuvenescendo sem cessar a floresta. 

A explora~ao da floresta foi sem duvida muito intensa, a madeira 

nobre foi sempre muito procurada (Pau-branco Picconia azorica, 

Cedro-do-mato Juniperus brevifolia e Ginjeira-brava Prunus lusi

tanica) e apenas nos ultimos trinta anos a floresta pode evoluir 

e certas especies regeneraram. Como testemunho encontramos nume

rosos pes muito jovens de Prunus lusitanica e Picconia azorica. 

As plantas exoticas modificaram profundamente a dinamica desta 

evolu9ao como mais adiante se falara. 

Estamos actualmente numa epoca de monocultura de pastagem e de 

criptomeria. A historia dos A~ores ja conheceu os fenomenos ci

clicos e 0 quadro a seguir lembra-nos os principais: 

, 
CICLOS HISTORICOS 

1:1)1 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

CRISE TRIGO CRISE FAS TEL 

, 
I 

I 

1550 

D:£nws Cornercializacdo deficientt 
Depuup: oncorrercia estran.geiro 

do utros produttUs un substit. 

------
• 

1601 1 650 1670 1701 lS01 

CRlS E L ARANJ6. 

1859 

C oncorrencia es t r Gng 
Pragcls ~ doen~s 

1901 1950 1980 
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(b) PRESENTE 

A zona de que nos ocupamos e por voca~ab unicamente florestal, 

estando na sua maioria incluida no Perimetro Florestal do Nordeste, 

salvo a vertente este da crista do Pico da Vara/Pico Verde, onde 

as fortes inclina~oes vao interdi tar sua explora~ao pelos proprieta

rios. 

A popula~ao da regiao distribui-se da seguinte maneira: 

Popula~ao presente f amI 1 i as alojamento edifIcios 

Freguesias total total varia~. 1981 1981 residenciais 
1970 1981 % 70/81 1981 

"_ .. _,_.-

Lomba cia 
1505 1060 -29,51 302 406 4'06 

Fazenda 

Nordeste 1811 1486 -17,95 459 562 558 

Nordestinho 1908 1314 -31,13 365 493 493 
-. 

TOTAlS 5224 3860 I -32,29 1126 1461 1457 

1970 1981 -varia~ao 70/81 
A nivel do concelho do Nordeste: 

8786 6583 -25~1% 

Notamos uma forte diminui~ao da popula~ao neste intervalo de dez 

anos principalmente devido a emigra~ao para as zonas urbanas das 

duas principais cidades da ilha ou para 0 estrangeiro. Este facto 

leva-nos a concluir 0 grande abandono dos campos traduzido por 

uma varia~ao emdez anOs de -12,9% de familias. 

Com 0 intuito de desenvol ver esta regiao foram elaborados mu'i tos 

programas, em particular a instala~ao duma industria de madeira 

onde seriam utilizados os recursos das zonas florestais. Nos limi

tes que propomos para w reserva as planta~oes sao praticamente 

impossiveis de realizar devido a topografia do terreno e das difi

culdades de acesso sem falar do pre~o da mao-de-obra e dos custos 

de explora~ao. 
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A cria~ao duma reserva esta a nosso ver longe de entravar 0 de

senvolvimento desta regiao, visto que motiva a vinda de visitan

tes. A regiao do Nordeste bern como as do Faial da Terra e Ribei

ra Quente, dado 0 seu afastamento e a rnais desertada da Sao Mi

guel. Pouco afastada das Furnas, pode permitir a fixa~ao durn 

certo fluxo turistico que tern tendencia a dirigir-se para 0 gru

po central do arquipelago. 

Se compararmos 0 mapa da nossa proposta corn 0 do plano de arbori

za~ao dos Servi~os Florestais verificaremos que nao existe mais 

do que duas zonas ern litigio. 

A primeira esta situada ao norte e corresponde a vertente sul do 

Espigao-do-Barbeiro (ou Junqueiras), da Cha-do-Lameiro a Ribeira 

do Guilherme corn 50 ha actualmente recobertos por urna Laurissilva 

ern muito born estado e que seria uma pena destruir. Esta pequena 

zona permitiria dar a reserva urn limite geografico (linha de cris

ta) evitando uma zona de encontro brutal ao fundo durn vale entre 

a Laurissilva e as planta~oes de Criptomeria. 

A segunda zona (aproximadamente 160 ha) compreende toda a verten

te oeste acirna do Miradouro da Tronqueira ate a linha de crista. 

Esta zona esta na sua maior parte plantada corn Criptomeria corn 3 

a 5 anos de idade. Trata-se da zona de rnais facil acesso (a Unica 

praticamente acessivel) atravessada pela estrada 1-2a. 

A sua situa~ao e orienta~ao fazem dela urna zona ecologica linica 

nesta parte da ilha. A presen~a de planta~oes permite 0 estudo da 

influencia destas sobre os ecossistemas e a quimica do solo. A ex

plora~ao destas planta~oes nurn estado jovem (menos de 10 anos) se

ria desejavel, a fim de restaurar a vegeta~ao indigena para fins 

educativos, recreativos e cientificos. 

Seria possivel a partir dai criar-se urn jardim botanico que per

mitisse 0 estudo da flora e da fauna; 0 exemplo das Canarias e 

eloquente quanto a este objectivo tendo ja atraIdo numerosas pes

soas e for am ja encontradas numerosas aplica~oes praticas de produtos 

extraidos das plantas endemicas deste arquipelago (e 0 exemplo do Prof. GONZALEZ 
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e sua equipe - Instituto de Quimica - La Laguna - Tenerife - Ca

narias) . 

Estamos bastante conscientes que, uma discussao entre os Servi~os 

Florestais, as Autarquias Locais e os diferentes servi~os do Go

verno Regional dos A~ores envolvidos, como por exemplo, a SREC 

(Secretaria Regional da Educa~ao e Cultura), a SRES (Secretaria 

Regional do Equipamento Social), a SRTT (Secretaria Regional dos 

Transportes e Turismo) e a SRCI (Secretaria Regional do Comercio 

e IndGstria) seria bastante -necessaria antes da definiQao dos li

mites desta reserva. 

Alguns numeros ajudarao a definir as bases duma discussao. Os cal

culos seguintes sao baseados em dados fornecidos pelos Servi~os 

Florestais e as previsoes para 1990 elaboradas por cAMARA PEREIRA 

(1980) . 

Se retirarmos ~o Perimetro Florestal as superfIcies da reserva 

proposta obteremos urn total de 2300 ha arborizados (ou prestes 

a serem), e se considerarmos essa superfIcie como produtiva, ve

remos que a produQao anual podera assim ser calculada: 2 arvores 

dao aproximadamente 1 m3 de madeira: existem entre 1500 a 2000 

arvores por ha. Tomaremos 1800; a produQao por ha e aproximadamen

te 900 m3 de madeira; as plantaQoes sao exploraveis a partir da 

idade de 30 anos; a produ~ao anual e portanto de 30 m3/ha/ano (ma

ximo), pOis outros dados dos Servi~os Florestais dao 14 m3/ha/ano; 

se tomarmos 1 m3 = 400 Kg de madeira seca, 0 que corresponde a 

uma perda de peso da ordem dos 60% comparado ao da madeira verde, 

a produ~ao anual sera pois de 12 ton/ha/ano. A produ~ao total do 

Perimetro Florestal seria portanto de 27600 ton/ha/ano. 

As previsoes para 1990 indicam uma produ~ao de 29500 ton/ano 

para toda a ilha de Sao Miguel. Actualmente a superficie plantada 

da ilha e de 12200 ha 0 que da uma produQao de 146400 ton/ano. 

Isto nao corresponde certamente a realidade, uma vez que a super

ficie plantada em Sao Miguel nao e toda de Criptomeria. Mesmo com 
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lidade de vida" 0 que nos mostra que as autoridades regionais es

tao sensiveis e conscientes a estes problemas. 

Logo que se analisa 0 conteudo dos programas e necessario entao 

verificar que a Conserva~ao da Natureza nao tern grande lugar. As

sim, a proposta de fomento forrageiro (pag. 175) preve a recupe

ra~ao de 991 ha de incultos para a Regiao e de 1300 ha para a 

Ilha do Pico (pag. 205) ern vez dos 500 ha previstos ern 1980, 

(programa nO 32 do Plano para 1980 *Anexo* do GRA, pag. 71). 

t tempo de denunciar que 0 termo perjurativo INCULTOS esta muitas 

vezes a designar as forma~oes vegetais endemicas do arquipelago, 

quer dizer, tbdo 0 patrimonio natural dos A~ores e ern particular 

a LAlJRISSILVA. 

A propos ito das planta~oes florestais, se e necessario elogiar 0 

esfor~o dorepovoamento para diminuir 0 deficit regiortal e favore

cer a implanta~ao duma industria, esta ern causa so a Cripto

meria a razao de 16'2 ha/ano (pag. 222) para urn total de 645 ha e a 

produ~ao total de 6 a 8 milhoes de pes de madeira. Tarnbem esta 

pre~ista a instala~ao no interior dos Perimetros Florestais de 

298 ha de pastagem, a razao de 74,5 ha/ano. 

Quanto ao capitulo sobre conserva~ao dos Recursos Cinegeticos, 

Parques e Reservas, nao existe nenhum programa inscrito para a 

gestao ou cria~ao de zonas protegidas sob urn or~amento de 22.700 

contos (pag. 228). 

t tempo de se tomar consciencia que 0 patrimonio natural dos A~o

res necessita de ac~oes urgentes a fim de se conservar 0 que res

ta enquanto e tempo. Como no PLANO DE MtDro PRAZO 81-84 do Gover

no Regional dos A~ores (pag. 62) pode ler-se no capitul~ cons a

grado ao sector da cultura como introdu~ao "UMA DAS PERROGATIVAS 

(PORQUE PROPRIEDADE) DO HOMEM g NJO s6 PODER ADAPTAR-SE AO MEIO 

FISICO QUE 0 RECOLHE~ SER CAPAZ DE ALTERA-LO E ATg DE TRANSFOR

MA-LO ... " perguntamos se as gera~oes vindouras nao nos julgarao 

sobre a nossa capacidude de preservar a diversidade deste meio 

que nos rodeia e do quul fazemos parte. 
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uma produ~ao anual 4 vezes menor, ultrapassamos as previsoes pa

ra 1990. 

Outros parametros entram ern jogo. As planta~oes nao estao equili

bradas quanto a sua idade, implicando assim dificuldades para uma 

explora~ao racional a longo prazo sobre urn sistema de rota~ao. 0 

pre~o da extrac~ao da madeira e do transporte e muitas vezes su

perior aos beneficios e 0 exemplo de corte abandonado ou nao re

povoado e frequente. E necessario t.arnbem conhecer a produ~ao por 

hectare depois de varias gera~oes duma mesma especie ern povoarnen

to puro, pois nao estamos certos de que atinja valores tao eleva

dos. Numerosos exemplos no mundo (Eucalipto ern Portugal Continen

tal e Criptomeria na Ilha Reuniao) mostram que autiliza~ao duma 

mesma essencia exotica ern monocultura afunda-se depois de algumas 

gera~oes e por vezes 0 solo fica destruido impedindo todo 0 repo

voamento. 

Pensamos que apesar de todos estes calculos serem criticaveis, 

mostram bern que uma reserva no Pico da Vara nao seria prejudicial 

para a economia regional. Se existir urn prejuizo sera insignifi

cante e 0 desenvolvimento turistico desta zona compensara larga

mente 0 deficit. 0 ganho ern valor educativ~, recreativo e cienti

fico e bern dificil de se quantificar, uma vez que parametros 

subjectivos entram ern jogo. 

(c) FUTURO 

Para falarmos do futuro, contentar-nos-emos apenas ern citar 0 

PLANO DE M.t;DIO-PRAZO 81-84 do Governo Regional dos A~ores elabora

do pelas diferentes Secretarias Regionais. 

Na introdu~ao deste docurnento encontramos acentuados temas, tais 

como: a diversifica~ao da economia regional, turismo, ordenamento 

do territorio, fomento florestal (pag. 24) ou aproveitamento ra

cional dos recursos naturais (pag. 25) ou ainda equilibrio da na

tureza (pag. 26) "agressoes a pa~sagem, reservas naturais e qua-
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A proposito do Sector do Ambiente (pag. 141) pode ler-se: 

- continua~~o da defini~~o de zonas cujas "caracteristicas" exce

pcionais the confiram condi~oes de classifica~ao, garantindo-se 

a sua preserva~ao de desenvolvimento. 

- promover as ac~oes consideradas necessarias com vista a dotar 

as reservas existentes de condi~oes de desenvolvimento integra

do. 

- cria~ao de reservas botanicas onde se justifique a protec~ao de 

alguns nucleos de plantas locais valiosas. 

- defesa das especies animais e recupera~ao de sistemas com vista 

a preserva~ao das especies em vias de extin~ao: ex. 0 Priolo. 

Assim, nao encontramos nenhum programa que nos permita julgar a 

aplica~ao destas inten~oes. 

Falaremos mais adiante do problema de gestao das zonas protegidas. 



12-C 

* 2 RECOMENDA~OES 

(a) ORGANISMOS INTRODUZIDOS 

Desde 0 inlcio da coloniza~ao, foram importados plantas e ani

mais estranhos as ilhas, sendo a maior parte para fins evidentes 

de sobrevivencia, como e 0 caso das plantas cultivadas e os ani

mais domesticos (coelho, cabra, porco, ovelha, cavalo,etc.). 

o impacto destes noVos colonizadores (em particular os mamIferos) 

sobre as biocenoses insulares teve, sem duvida, consequencia duma 

catastrofe ecologic a (como aconteceu em Santa Helena e Ascen~ao, 

ambas no Atiantico). Alteraram em poucos anos os equilIbr.:ios que 

se desenvolveram entre os factores flsicos e biologicos do meio 

no decorrer duma evolu~ao continua durante muitos milhoes de anos. 

Com 0 aumento das comunica~oes com o exterior, primeiramente gra

~as as comunica~oes marltimas e depois aereas, a propor~ao de 
exotl cas 

plantas e animais~foi aumentando de tal modo que hoje representam 

mais de metade das formas habitando os A~ores. 

Em fun~ao do seu impacto sobre os ecossistemas podemos classifi

car estas formas em tres categorias: 

l - formas eBsencialmente ligadas aos meios humanizados sem gpan
de impacto sobre as comunidades indigenas; 

2 - formas neutras naturalizadas integradas nas comunidades natu
rais que n~o p~ejudicam 0 seu desenvolvimento; 

3 - formds altamente agressivas que entramem competir;ao com as 
formas indigenas .J eliminando-as muitas Vezes. 

E sO,bre esta terceira categoria que nos debru~aremos. Discutire

mos 0 seu impacto que poe em perigo a sobrevivencia das fbrmas in

sulares. Tomaremos apenas alguns exemplos caracteiIsticos para 

ilustrar 0 problema. Investiga~oes cientlficas seriam necessarias 

para conhecer exactamente a amplitude do problema, ,a fim de ela

borar uma estrategia de luta e uma defesa das ilhas nao invadidas. 
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(1) FAUNA 

Para a fauna nao possuirnos muitos dados. A Doninha Mustela 

nivallis e urn predador especializado na captura dos pequenos roe

dores e de aves, pelo que s6 podernos prever 0 seu irnpacto. 

o Rato-preto Rattus rattuB e omnivoro e arbor-icolo. As suas popula-

90es, na ausencia de predadores e de cornpetidores, sao numerosas 

nas zonas florestais e 0 seu irnpacto devera ser irnportante para 

certas plantas e popula90es de aves. A luta que Ihes e administra

da pelo hornern, e tambern prejudicial, uma vez que se utilizarn pro

dutos altarnente t6xicos para os ecossisternas. 

o Coelho Oryctolagus cuniculus tern uma grande densidade e preju

dica a regenera9ao das florestas. Como testernunho estao os nume

rosos problemas que tern os Servi90s Florestais aquando das plan

ta90es de Criptorneria em certas zonas onde e fraca a ca~a. 

Enfirn, os herbivoros principalrnente as cabras que sao os respon

saveis rnais directos pela destrui~ao da vegeta9ao em nurnerosas 

ilhas e nas costas do Mediterraneo,tern tambern urn imp acto consi

deravel sobre a flora dos A90res. 

Seria dernasiadamente longo cornentar aqui a lista de insectos no

civos irnportados voluntariarnente ou nao pelo hornem. 

(2) FLORA 

Como em quase todas as outras ilhas, 0 hornern introduziu nu

rnerosas especies estranhas. Debru~aremo-nos apenas sobre as que 

tenharn urn irnpacto particularrnente irnportante. Em rnuitos lugares 

a paisagern de hoje esta dorninada por uma arvore australiana(In

censo Pittosporum undulatu~, uma conifera japonesa~riptorneria 

Cryptomeria japonic~, urna plant a indiana (Conteira Hedychium gar

dneranum)e urn arbusto chines ~ortenSia Hydrangea macrophylla)nao 

deixando nada a adivinhar da flora original do arquipelago. 
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Incenso Pittosporum undulatum 

t sem duvida a especie mais agressiva de todas. De origem austra

liana, foi introduzida para a constitui¥ao de sebes ha mais de 150 

anos. Utilizada como combustIvel e na fabrica¥ao de compostos para 

as culturas de ananazes, 0 Incenso encont~a-se em altitudes que vao 

de 0 a 500 metros, mas pode surgir nos vales e ravinas ate aos 600 

metros favorecido pelas condi¥oes climatericas. 

Forma povoamentos dehsos mono especlficos eliminando qualquer ou

tro tipo de vegeta¥ao. A ausencia total de controle permitiu a sua 

expansao sobre grandes superfIcies. 

Na zona que nos diz respeito, esta arvore existe na Ribeira do Gui

lherme ate uma altitude de 500/550 metros, em povoamentos muito 

densos abafando todas as outras especies. 

Conteira Hedychium gardneranum 

Introduzida dos Himalaias como p~anta ornamental por volta da meta

de do ultimo seculo. Esta perfei tamente l'laturo/.zad.:J em todas asilhas 

do arquipelago. Sao Miguel representa 0 

centro de distribui~ao desta especle, onde ja atingiu os 800 metros 

de altitude. Em 1920 ocupava ja toda a Caldeira das Sete Cidades. 

A sua agressividade e muito forte e esta omnipresente em toda a i

lha, dominando as vertentes ocupadas por planta¥oes florestais. Por 

vezes e a unica planta do sub-bosque ou dos cortes. Na zona do Pico 

da Vara a sua distribui~aQ e difusa na vegeta¥ao natural ou no fun

do das ravinas. 

A floresta natural de montanha nos A~ores resistea esta invasao 

mas 0 menor espa~o livre e rapidamente colonizado pela Conteira. A 

presen~a desta especie e geralmente irreversIvel, tornando impossI

vel toda a regenera~ao da vegeta~ao natural ou mesmo das planta¥oes. 

Estas caracteristicas deverao ser tomadas em considera¥ao para 0 

ordenamento da futura zona protegida. Todos os cortes no interior 

ousobre as margens desta, serao colonizados.pela Conteira. 
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Raposa Erigeron karwinskianu8 

Sem duvida, foi introduzida voluntariamente do Mexico. Esta hoje 

presente em todas as ilhas desde as costas ate aos 1000 metros de 

altitutde. Apesar de ser dominante em varios tipos de vegeta~ao, 

nao pode ser considerada como perigosa para a vegeta~ao natural. 

Na Madeira a invasao e muitissimo mais profunda. 

Gigante Gunnera tinatoria 

Originaria do oeste da America do SuI, esta planta escapou-se re

centemente dos jardins das Furnas. Em 1967 existia ja uma forte 

popula~ao nas Pedras do Galego (400 e 500 metros de altitude). 

Presentemente encontramo-la em todo 0 Vale das Furnas, ao longo da 

estrada do SaIto do Cavalo ate aos 800 metros de altitude, ern al

gumas localidades sobre a vertente norte do Planalto dos Graminhais, 

Pico da Azeitona (500 metros) e na Serra de Agua de Pau (600 me

tros). Cada ana invade novas localidades, particularmente em s1-

tios onde a vegeta~ao foi destruida. A sua extrema competitividade 

necessita duma aten~ao imediata. 

Devera ser extreminada rapidamente antes que toda a ilha seja in

vadida e antes que colonize outras ilhas do arquipelago. A sua ex

pansao trara graves problemas de ordem economica. 

Clethra arborea (na Madeira chamam-lhe Folhado) 

Introduzida da Madeira ha aproximadamente 30 anos, esta arvore nao 

existe actualmente senao na zona oriental de Sao Miguel onde se 

tornou perfeitamente naturalizada no meio da Laurissilva. Surgiu 

primeiramente proxima da Vila do Nordeste, ocupando hoje todo 0 

vale da Ribeira do Guilherme, uma parte da Costa Oriental da Ilha, 

o Vale da Povoa~ao e to do 0 Vale das Furnas. 

Outras localidades existem co-

mo e 0 caso do norte do Planalto dos Graminhais (600 metros), SaI

to do Cavalo e na margem norte da Lagoa do Fogo. Esta especie e 

um born exemplo dos perigos da introdu~ao de especies estranhas em 

grupos de ilhas isoladas. 
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Lantana Lantana camara 

Originaria da America do Sul, esta planta muito perigoSa encontra

-se repartida por todo 0 mundo, principalmente como planta orname~ 

tal. Existe pelo menos em 5 das 9 il'has dos A<;ores. Prefere recan

tos relativamente secos e expostos. Escapa-se muito facilmente dos 

jardins e bordos das estradas mostrando-se muito agressiva perante 

as outras especies. 

A planta<;ao desta especie e fortemente desaconselhada. 

Hortensia Hydrangea macrophyLLa 

Originaria da China, esta planta foi introduzida como ornamental a 

fim de constituir sebes em todas as ilhas dos A<;ores. Nao contro 

lada invadio rapidamente os arredores. Tal como para a Lantana nao 

se deve incentivar a sua planta~ao ao longo dos caminhos de difI

cil acesso, a volta dos miradouros ou ao longo dos caminhos da re

giao do Pico da Vara. 

Leycesteria formosa 

Originaria da India e do sudoeste da China, esta planta podendo ul 

trapassar os 2 metros de altura, invadiu mui recentemen.te a ilha 

de Sao Miguel particularmente na zona oriental (Furnas). Muito 

agressiva, amea<;a a regenera<;ao das outras especies e esta omnipr~ 

sente em toda a zona do Pico da Vara. 

Em resumo, e necessario acentuar 0 caso dos cortes selectivos e as 

desfloresta<;6es junto as rnargens das zonas a proteger. Estas zonas 

sao muito rapidamente invadidas pela desastrosa Conteira Heydichium 

gardneranum. Sequisermos conservar a floresta natural de Sao Mi

guel e seu valor biologico, toda a planta ornamental devera ser e

vitada. 

Na Madeira, a planta exotica mais agressiva e a Ageratina adenopho

ra, desde as costas as mais altas altitudes. Agora esta presente em 

Sao Miguel, Terceira, Sao Jorge, Pico e Faial. Esta planta mexicana 
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devera ser atentamente seguida, pois a sua expansao nos A~ores e 

perfeitamente posslvel. Uma forma de ac~ao na luta contra as plan

tas exoticas pode ser sugerida para a zona do Pico da Vara (como 

alias para todo 0 arquipelago). Nos lugares onde certas praticas 

agrlcolas encontram-se abandonadas ou depois da explora~ao da ve

geta~ao, e vivamente aconselhavel favorecer a regenera~ao da vege

ta~ao natural com a planta~ao de novos pes de arvores e arbustos 

indIgenas tais como: Louro LaUPUB azopica, Urze-do-matoEpica azo

pica, Cedro-do-mato Junipepus bpevifo~ia, Azevinho I~ex pepado, 

Uva-do-mato Vaccinium cy~indpaceum e Sanguinho Fpangu~a azopica. 

lsto permitira limitar a invasao de plantas exoticas e ao mesmo 

tempo rentabil.izara nurnerosas zonas entregues ao abandono por ra

zoes economicas, como certos terrenos muito inclinados ou explora

~oes florestais onde nao foram planificadas replanta~oes. No mo

mento actual torna-se-nos imposslvel elaborar uma estrategia de 

irradica~ao ou controle para estas plantas; seriam necessarias 

investiga~oes aprofundadas. 

Presentemente resta-nos informar as autoridades para 0 perigo de 

novas introdu~oes. A lista de plantas potencialmente perigosas, 

tendo em vista as condi~oes ecologicas)nao faltam por todo 0 mun

do, principalmente no caso das ilhas. Seria necessario instalar 

urn regime de controle sobre a importa~ao e comercio de plantas ou 

de fauna (ex. 0 pardal e a raposa na llha do Faial) quer nas li

ga~oes com 0 estrangeiro quer com 0 continente ou inter-ilhas. 

Temos razoes para nos preocuparmos quando lemos no PLANO DE MtDlO 

PRAZO 1981-84 do Governo Regional dos A~ores: 

pagina 186 - Capitulo sobre 0 FOMENTO AP1COLA: introdu~ao, multi
plica~ao e dissemina~ao de plantas mellferas e povoa
mento dos bordos das estradas e zonas pUblicas; 

pagina 141 - Capitulo do DESENVOLVlMENTO FLOR!COLA: introdu~ao de 
novas especies floricolas e ornamentais; 

pagina 221 - introdu~ao de especies novas pelos Servi~os Florestais; 

pagina 224 - introdu~ao de novas especies pisclcolas. 

Temos pOis razoes para inquieta~ao sobre a escolha e 0 controle 
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destas introdu~oes e sobre a eficacia das barreiras de protec~ao 

existentes na Regiao (PMP prog. 21, pag. 193). 

o problema dos organismos introduzidos e sem duvida 0 mais deli

cado. Necessita durn conhecimento cientifico que nao se cinja ape

nas ao trabalho de campo. ~ necessario conhecer a dinamica destas 

especies, 0 seu impacto nas comunidades, a fim de se poder elabo

rar uma estrategia de irradica~ao para certas especies como no ca

so da Gunnera tinctoria ou en tao urn controle eficaz como para 0 

Pittosporum undulatum. 

~ urgente controlar a expansao de algumas destas especies. Sugere

-se a montagem de barreiras ern zonas onde estas plantas ainda nao 

existem (sobretudo nas ilhas nao atingidas). 

Tudo isto permitiria economizar tempo e dinheiro. ~ mais dificil 

de prevenir 0 problema do que remedial"" • A Conteira Heydichium gar-

dneranum e 0 Pardal-dos-telhados Passer domesticus, podem muito 

bern servir de exemplos. 

(3) EXPLORA<;AO 

Nos A~ores, as explora~oes que prejudicam a vegeta-

~ao natural sao de dois tipos. Durn lado temos 0 corte das arvores 

e arbustos para a criac;;ao de novas pastagens e por outr~ as plan

ta~oes de Criptomeria, Acacia e Pinheiro. Estas duas actividades 

t~m profundas repercussoes na Laurissilva endemica. A cria~ao de 

pastagens pbdera trazer efeitos irreversiveis, uma vez que nenhu

rna arvore de Cedro-do-mato e Louro e poupada e os acidentes de 

terreno sao eliminados. 

As planta~oes iniciam-se geralmente apes a destrui~ao da vegeta~ao 

primitiva, 0 que modifica a paisagem irreversivelmente. Os cortes 

de Criptomeria proporcionam uma rapida invasao por plantasexeti

cas que criam urn obstaculo a regenera~ao da floresta natural ou a 

futuras planta~oes. Referir-nos-emos apenas ao caso das planta~oes 
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na zona do Pico da Vara. 

A Criptomeria Cpyptomepia japonica e uma conifera de crescimento 

rapido que pode ser explorada em "habitats" favoraveis depois de 

30 anos de idade. No bosque desta especie, a manta morta e muito 

espessa e desintegra-se muito lentamente em compara~ao com a da 

vegeta~ao natural. 

Muito raras sao as plantas indigenas, i excep~ao de alguns fetos 

que suportam as modifica~oes de condi~oes de humidade e luminosi

dade no interior destes povoamentos. A amea~a mais visivel para 

a zona do Pico da Vara e a exten~ao das planta~oes de Criptomeria. 

As planta~oes a sueste do Pico Verde, compreendidas na zona pro

posta para preserva~ao, estao muito proximas duma localidade que 

abriga um muito raro tipo de vegeta~ao, a Euphopbia. 

o limite das margens de primeiro interesse para a protec~ao deve

ra ficar completamente livre de toda a planta~ao, a fim de conser

var as condi~oes de sobrevivencia das mesmas, como no caso da ver

tente norte da Serra da Tronqueira ate ao Miradouro da Tronqueira. 

As razoes para se deixar 0 nucleo do Pico da Vara livre de toda a 

planta~ao sao numerosas, e podem ser deduzidas das sec~oes sobre 

a Flora e a Fauna. 

Vamos de seguida expor urn breve resumo. 

As razoes cientificas, sociais e economicas estao muito documenta

das. As ac~oes neste sentido sao urgentes, considerando os interes 

ses regionais e internacionais a preservar. 

Os limites que propomos sao baseados num estudo do terreno e cor

respondem a uma logica ecologica, sendo bern evidente que 0 detalhe 

destas fronteiras devera ser discutido. 0 valor total desta zona 

so sera preservado se esta for mantida livre de novas invasoes. 

Novas planta~oes de Criptomeria transformariam irremediavelmente a 

Laurissilva e a paisagem, modificariam as condi~oes hidrograficas 

bern como 0 abastecimento em agua das regioes vizinhas, permitiriam 
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a expansao das plantas exoticas e acarretaria perda economica 

devido ao menor valor turistico da regiao. 

Recomendamos portanto, que toda a planifica<;:ao de novas planta

<;:oes seja feita sobre considera<;:ao a longo prazo, e nao sobre 

prespectivas de rendimento rapido que eventualmente levariam a 

perdas economic as quer directas quer indirect as a longo prazo. 

Sugerimos tambem que as planta<;:oes existentes na zona a proteger 

deverao ser explo radas dentro de 10 anos, ou 0 mais cedo possi

vel. 

Nesta optica a vegeta<;:ao natural poderia recuperar se os cortes 

fossem imediatamente seguidos de planta<;:oes de arvores e arbustos 

indigenas e a introdu¥ao de plantas exoticas controladas pelo me

nos durante 10 ftnos. Urn plano de corte gradual seria preferivel 

ao de corte raso. Os incensos deveriam tambem ser objecto duma 

explora¥.3.o rapida a fim de permitir a sobrevivencia das entidades 

indigenas representando 0 interesse desta zona e 0 habitat do Prio 

10. 

A zona explorada da reserva poderia ser objecto dum ordenamento 

em forma de jardim botanico, com canteiros que nao serviriam so

mente a regenera<;:ao da flora primitiva, mas tambem como viveiro 

para 0 fornecimento de plantas valiosas tanto do ponto de vista 

industrial e estectico, como ecologico e adapt ado aos condiciona

lismos das ilhas. Estas especies sao aconselhadas para as sebes, 

abrigos, jardins e lugares pUblicos (bordas das estradas, pra~as, 

escolas, etc.). Quanto as especies raras e exigentes, este jardim 

permitiria a sua dispersao. 

(b) CONSTRANGlMENTOS 

Neste paragrafo nao discutiremos 0 problema de legaliza¥ao da 

reserva nem 0 dos limites (os que propomos sao minimos) que deve

rao ser objecto de discussoes entre as diferentes entidades inte

ressadas (Autarquias Locais, Servi<;:os Florestais e Servi¥os do Go-
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verno Regional). 

Devido ao relevo e a composi~ao do solo, os ecossistemas dos A~ores sao 

muito sensiveis as perturba~oes, em particular a cria~ao de atalhos e veredas 

que ocasionam forte erosao. 

Pensamos que com uma aten~ao baseada na conserva~ao sera possivel 

tra~ar urn caminho ao menos nurna parte da reserva. Este caminho 

serviria 0 publico e poderia ser enriquecido com informa~oes para 

o pUblico sobre as plantas e os animais da reserva (trajecto bo

tanico ou de descoberta). A zona actua~mente mais degradada pode

ra ser objecto dum plano de ordenamento com fins educativos e 

cientificos. A vegeta~ao deveria ser restaurada, ordenando cami

nhos (jardim botanico). 

o aces so a reserva seria, com certeza, aberto ao pUblico com cer

tas restri~oes respeitantes a algumas zonas particularmente sen

siveis. 0 campismo seria interdito tal como os fogos, a ca~a e as 

colheitas. Elabora~ao dum guia com urn codigo de condu~ao seria 

sugerido e serviria outros objectivos (educa~ao, turismo). Visitas 

guiadas poderiam ser organizadas para as escolas ou 0 pUblico. Urn 

folheto sobre 0 patrimonio natural dos A~ores deveria acompanhar 

estes projectos. 

Falaremos agora dum problema delicado. 0 da responsabilidade da 

reserva. 

Actualmente, dois servi~os regionais ocupam-se de zonas protegi

das: a COMISSAO REGIONAL DO AMBIENTE da Secretaria Regional do E

quipamento Social e os SERVIC;OS FLORESTAIS da Secretaria'Regional 

da Agricultura e Pescas, mas nao existe nenhurn que se ocupe exclu

sivamente de zonas protegidas a fim de assegurar a sua gestao. Es

ta lacuna administrativa, provoca urna certa controversia entre as 

Secretarias Regiona~s e os diferentes Servi~os cujas consequencias 

recaiem sobre as zonas protegidas que muitas vezes sao prejudica~ 

das pela falta de pessoas cornpetentes e financiamentos. Aproveita

mos a ocasiao para solicitar ao Governo Regional que se debruce 
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sobre este espinhoso problema. Tomando em conta a experiencia de 

outros paises, em particular 0 de outros arquipelagos, recomenda

-se a cria~ao durn servi~o autonomo para as zonas protegidas permi

tindo uma colabora~ao mais estreita com todas as Secretarias envol 

vidas (Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, Secretaria Re

gional dos Transportes e Turismo, Secretaria Regional da Educa~ao 

e Cultura, Secretaria Regional do Equipamento Social e a Secreta

ria Regional do Comercio e Industria) a fim de se elaborar uma ver

dadeira estrategia de conserva~ao adaptada aos condicionalismos dos 

A~ores e integrada no plano de desenvolvimento da Regiao. 

Existem actualmente tres Paisagens Protegidas (SETE CIDADES, MONTE 

BRASIL e MONTE DA GUIA) , tres Reservas Naturais (LAGOA DO FOGO,CAL

DElRA DO FAIAL e MONTANHA DO PICO) e urn certo nUmero de sitios clas 

sificados (ILHtU DO TOPO, ILHtU DE VILA FRANCA, TRINTA REIS e ou

tros). Este numero de sitios justifica a cria~ao dum servi~o pro

prio para a sua gestao. Este servi~o teria tambem a seu cargo todas 

as questoes relacionadas com a Natureza em sentido lacto. 

Possuindo urn fundo proprio e urn pessoal restrito poderia preeencher 

urna grande lacuna na administra~ao regional. Utilizando plenamente 

as potencialidades da Regiao (humanas e financeiras) poderiam tam

bern beneficiar da ajuda dos organismos internacionais como 0 Con

selho da Europa, UICN, UNESCO e outros, a fim de permitir urn des en

volvimento harmonioso da regiao sem destruir urn capital de grande 

valor. 

(c) INVESTlGA~5ES CIENTIFICAS 

Como investigadores cientificos que somos, estamos particular

mente conscientes nas lacunas existentes neste dominio. Nao daremos 

mais do que uma achega ao mesmo. 

As investiga~oes sobre a flora dos A~ores foram principalmente rea

lizadas nos ultimos 30 anos. Com 0 melhoramento das comunica~oes, a 

flora do arquipelago enriqueceu-se dum nUmero consideravel de espe-
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cies novas. Investiga~oes sobre a expansao destas plantas seriam 

preciosas, nao somente para a preserva~ao das comunidades vegetais 

indIgenas mas tambem para evitar erros de alto custo muitas vezes 

irreverslveis. 0 dinamismo destas invasoes permite compreender a 

estrutura dos ecossistemas a~oreanos. 

Investiga~oes taxonomic as e geneticas sobre os organismos endemicos 

sao urgentes antes do seu desaparecimento. 0 aspecto fitogeografi

co tambem devera ser considerado a fim de melhor se compreender a 

historia da flora e da fauna dos A~ores. Estudos a longo prazo so

bre a modifica~ao da flora deverao ser tornados a fim de seguir cer

tos parametros essenciais para a agricultura. 

A zona do Pico da Vara e relativamente inacesslvel, e encontra-se 

longe de estar totalmente explorada, pelo que deveraoas invest i

ga~oes serem planificadas com cuidado a fim de nao prejudicar es

tes frageis ecossistemas. As investiga~oes em fitossociologia de

verao prosseguir e serem aprofundadas a fim de se conhecer 0 dina

mismo desta vegeta~ao e a influencia dos diferentes factores eco

logicos. Podera ainda a zona do Pico da Vara servir de referencia 

aos diferentes estudos ecologicos, de modo a permitir conhecer me

lhor as exigencias dos organismos indigenas. Igualmente podera ain

da servir de referencia para os varios estudos sobre a polui~ao 

global do planeta, como para a polui~ao atmosferica pelos metais 

pesados ou os elementos radioactivos. 

Esta curta lista nao exprime todos os assuntos de estudo potencial. 

Certos estudos internacionais poderao aqui desenvolver-se se esta 

zona for adequadamente protegida num futuro proximo. Investiga~oes 

no campo da bioqulmica das formas insulares Q. exoticas naturaliza

das , no campo da influencia das planta~oes sobre a hidrologia, 0 

microclirna, 0 poder biotico do solo, seriam sem duvida muito neces

sarias. 

A fauna desta zona esta praticamente desconhecida. 0 Priolo deve

ria ser objecto dum programa de investiga~ao particular a fim de 

se conhecer as exigencias desta especie de modo a assegurar a sua 

sobrevivencia. 
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RESUMO 

A maior parte das paisagens de Sao Miguel (e dos A90res) mostram 

profundamente a aC9ao do homem. Esta humaniza9ao evidencia-se pelo 

trabalho secular do homem cultivando desde a menor parcela do bor

do das falesias, ate as inclina90es mais fortes. 

o interior da ilha recebeu modifica90es mais recentes com a impor

tancia crescente da pecuaria e das planta90es florestais exoticas 

de alto rendimento. Assim os ecossistemas naturais desapareceram 

progressivamente subsistindo apenas nas zonas mais inacessiveis. 

Com 0 aumento das comunica90es com 0 exterior, a fauna e a flora 

da ilha enriqueceram-se dum numero import ante de formas exoticas. 

Hoje, mais de metade das plantas existentes nos A90res sao de ori

gem estrangeira e algumas delas poem em perigo a sobrevivencia dos 

restantes ecossistemas endemicos do arquipelago. ~ pois necessario 

tomar consciencia para este facto que empobrece {sob 0 ponto de vis

ta de interesse} consideravelmente 0 patrimonio natural dos A90res. 

Os ecossistemas costeiros da Ilha de Sao Miguel so existem em pe

quenas areas e mesmo assim possuem frequentemente especies exoticas 

{a melhor zona conservada e sem duvida 0 vulcao das Camarinhas na 

costa ocidental da ilha}. 

Os ecossistemas muito particulares que se desenvolveram a volta dos 

lagos desapareceram. Restam apenas pequenos reliquias a volta dos 

lagos da Serra Devassa, as margens da Lagoa do Fogo estao igualmen

te degradadas, apresentando urn interesse excepcional. A sua conser

va~ao e urgente, em particular a berma norte. Quando a floresta de 

altitude, Laurissilva, subsiste em alguns e pequenos locais ao Nor

te e Sui do Planalto dos Graminhais, proximo do Saito do Cavalo, 

Ribeira da Mulher, Ribeira Despe-te-que-Suas e no alto do Vale das 

Lombadas. A mais vasta zona situa-se no alto da Ribeira do Guilher-
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A nivel social, a reserva permitira empreender investiga~oes sobre 

a percep~ao do ambiente pelas popula~oes, a fim de responder ao 

seu desejo e actuar no sentido duma melhor simbiose entre os obje

ctivos da conserva~ao e os do desenvolvimento. Estes estudos servi

riam em primeiro lugar a Regiao ao mesmo tempo que ajudariam a ela

borar uma estrategia de desenvolvimento duradoiro. 
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me. No que diz respeito a restante parte da ilha, nao encontra

mos mais do que algumas plantas caracteristicas deste tipo de flo

repta, 0 que nos leva deduzir que a Laurissilva recobria outrora 

a maior parte das zonas situadas em altitudes superiores a 500 me

tros de altitude. 

:t: por exemplo muito dificil de se encontrar uma planta indigena no 

maci~o das Sete Cidades ou na zona compreendida entre Ponta Delga

da e Ribeira Grande. A Serra de Agua de Pau (com excep~ao da Cal

deira) e 0 Vale das Furnas estao totalmente transformados. 

Muitas outras zonas poderiam ser citadas para mostrar a unicidade 

da Laurissilva do Pico da Vara. 

Do ponto de vista biogeografico, a fauna e a flora dos A~oresfa

zem parte duma regiao usualmente chamada Macaronesia. Engloba os 

arquipelagos dos A~ores, Madeira e Canarias que tem em comum a 

existencia da_Laurissilva, forma9ao florestal que cobria ha alguns 

milhares de anos uma grande parte do sul da Europa e do norte de 

Africa e que desapareceu aquando das grandes glacia~5es e da de

sertifica~ao do deserto,do Sahara. 

Embora 0 termo de Macaronesia seja pratico,oculta diferen~as con

sideraveis existentes nos arquipelagos. A Laurissilva dos A~ores, 

apesar de ter em comum algumas plantas como a Madeira e Canarias, 

e uma forma~ao unica existindo sob forma duma cadeia de forma~ao 

vegetal que difereao longo do arquipelago no sentido este/oeste. 

Cada ilha possui assim uma Laurissilva particular. 

No estado actual dos nossos conhecimentos, e dificil de conhecer 

a idade'desta forma~ao vegetal. Sendo a evolu~ao um fenomeno sem

pre activo, as plantas e animais evoluiram durante milhares de a

nos dando actualmente este caracter de unid.idade aos A~ores tal 

como 0 .que __ e. ,mundialmente conhecido nas ilhas dos Galapagos e do 

Hawai. A Laurissilva do Pico da Vara pela sua extensao (a maior 

do arquipelago) e pela sua flora e fauna ricas e diversificadas 

merecem toda a atenc;ao das autoridades regionais como sendo a ul-
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tima reliquia das florestas existentes no momenta da descoberta 

das ilhas. 0 seu papel protector do solo, representa urna fonte 

importante para a alimenta9ao do len90l freatico e por conseguin

te a alimenta9ao das regioes vizinhas em agua potavel. 0 seu alto 

valor paisagistico e cientifico oferece a zona oriental da ilha 

urn interesse turistico impar. 0 seu papel cultural e tambem impor

tante. ~ necessario nao esquecer que as primeiras gera90es de ha

bitantes da ilha, tiraram da Laurissilva urna quantidade importan

te de beneficios. Preparavam oleo-de-louro e alcool-de-cedro, etc. 

por processos que se perderam ao longo dos tempos. Objectos feitos 

de madeira indigena ha mais de 500 anos prevalecem hoje intactos. 

A Laurissilva do Pico da Vara nao foi preservada pelas actividades 

human as , pelo contrario foi utilizada para usos domesticos, para 

pastagens de gada (cabras e porcos principalmente). Restam, por 

isso, profundas cicatrizes. 

A partir de 1948, a responsabilidade desta zona foi confiada aos 

Servi90s Florestais 0 que permitiu a reconstitui9ao da floresta 

que hoje poderemos considerar como jovem (30 anos). As amea9as 

que se fazem sentir sobre esta floresta sao varias, mas 0 factor 

sem duvida mais importante e a ignorancia do seu valor e riqueza. 

Considerada nos textos oficiais como INCULTOS, a Laurissilva e 

abusivamente destruida para se realizarem planta90es arborescen

tes exoticas com rendimento mais rapido. A invasao por plantas al

tamente competitivas escapadas das culturas perturbam a ecologia 

desta comunidade. 

Os limites que propomos para esta reserva corresponde a urna unida

de geografica bern individualizada permitindo reunir sobre urn es

pa90 restrito (6S0 hal todos os estados da dinamica dos ecossis

mas de altitude da ilha. Mas e evidente que 0 detalhe destes li

mites terao necessidade de serem discutidos. 

~ necessario integrar a superficie da reserva proposta em varios 

dados respeitantes a Ilha de Sao Miguel. Com uma superficie de 
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757 Km2 ou sejam 32,29% da do arquipelago, a ilha de Sao Miguel 

esta dividida segundo a ocupa~ao do solo ern: 

Popu1a~ao em 1981: 132.404 habitantes 

Matas Ba1dios Outros(agiico1as Reserva do Pico 
Incu1tos e Sociais) da Vara 

Superfi:cie 
12200 3740 60000 650 Total em ha 

Sao Mi gue 1 16,11% 4,49% 79,00% 0,8% 

ha por habi- 0,092 0,028 0,457 tantes 

A~ores 5,19% 1,59% 93,22% 

Note-se que a denomina9ao de baldio e inculto compreende a vegeta-

9ao indigena, as falesias costeiras, os terrenos erodidos impro

prios para cultura, e m~itas vezes compostos unicamente de plantas 

exoticas. 

t: dificil fazer-se umaestimativa economica dwna reserV'a. Os para

metros economic os classicos prestam-se mal a este calculo. 

o exemplo de outras -ilhas incluindo Madeira e Canarias onde a con

serva~ao entra na balan9a economica, ensina-nos bastante sobre a 
importancia das zonas protegidas como fonte de recelta. Nos A90res 

e necessario ter-se ern conta a'particularidade do clima e 0 pre90 

dos transportes. A necessidade de reservas naturals nos A~ores en

tram ern todos os estudos economicos realizados para 0 arquipelago, 

como par exemplo TTA 1979, UNESCO 1979, etc •• 

Ern resumo, padem ser invocadas diferentes razoes ern favor da pre

serva9ao dos ecossistemas naturais dos A~ores: 

- sao unicos no mundo; 

- sao 0 testemunho do aspecto das iLhas antes da coLoniza~ao huma-
na.reveLado peLas modifica~oes ecoLogicas sofridas depois; 

- contem recursos geneticos cuja importancia economica e medica 
serao provaveLmente descobertas peLas gera~oes vindouras; 



contribuem para manter uma diversidade ecoLogica e paisa~ens 
atraentes que s50 particuLarmente apreciadas peLas gera~oes 
presentes ou futuras de insuLares ou turistas; 
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oferecem a Ciencia um vasto campo de investiga~oes que nos aju
dar50 a viver em harmonia com 0 nosso meio e ter50 sem duvida 
numerosas apLica~oeB na Regiao. 



REFERtNCIAS 

A lista completa de publica~oes tratando dos A90res ocuparia 

imensos volumes. Nao daremos mais do que uma lista restrita que 

completa otexto deste dossier. 

AGOSTINHO, J. (1931) The volcanoes of the Azores Islands. 
Bul. Volcano 8: 123-138. 

6 

BETTENCOURT, M. L. (1979) 0 clima dos A90res como recurso natu
ral na aplica~ao especialmente em agricultura 
e industria do turismo. Ser.Met.Nac. Lisboa. 

cAMARA, P. & MONTEIRO, F. (1980) Dossier A~oreano de Agricultura 
e Pecuaria. Reg.Aut.A90res. SRCI,SRAP. 

CENSOS 1981, Resultados preleminares. Serv.Reg.Est. Presidencia 
do Governo. A90res. 

CORREIA DA CUNHA, J. et ale (1970) A agricultura a9oriana. 

ESTRELA REGO, G. M. (1925) A Ilha de Sao Miguel e a sua cultura 
florestal. 

ESTRELAREGO, G. M. (1934) A Ilha de Sao Miguel e a situa9ao em 
que actualmente se encontra a sua ri
queza lenhosa. Dir.Ser.Silvlcolas. 
Ponta Delgada. 

JUNTA GERAL AUT6NOMA DO DISTRICTO DE PONTA DELGADA. Resultado do 
Inquerito Florestal de 1911. Dir.Serv.Agric. 

MOREIRA DA SILVA, A. DE M. (1977) A pesca desportiva nas aguas 
interiores da Ilha de Sao Miguel. Cir. 
Flor.P.Delgada - Est.Exp.Divulg.n97. 

LE GRAND, G. (1977) Approche ecologique de l'avifaune des A~ores. 
Rel.Com.Lab.Ecol.Apl.Inst.Univ.A9or.n96, 28p. 

LE GRAND, G. (1980) Schema d'orientation pour la creation de re
serves naturelles sur les iles de Pico, Graciosa, 
Sao Jorge et Faial. ARQUIP~LAGO Ser.Cien.Nat.l:29-51. 

PETERS, M. (1978) Azores, Tourism development plan. TTA, London. 

PLANO DE MtDIO PRAZO 81-84 A~ORES. Reg.Aut.Acor. Pres.Gover. 

PINTO RICARDO, R.; M. A. VALERIANO MADEIRA; J. M. BETTENCOURT ME
DINA; M. MONTEIRO MARQUES; A. F. A. SANCHES FURTADO '(1977) Esbo90 

Pedologico da Ilha de Sao Miguel (A90res). 
An. Inst.Sup.Agron.Lisboa ll: 275-385. 

SJOGREN, E. (1973) Recent changes in the vascular flora and vege
tation of the Azores Islands (portugal). Mem.Soc.Brot. 
22: 468pp. 



SJOGREN, E. (1973) Conservation of natural plant communities on 
Madeira and in the Azores. Mono.Biol.Canar. i: 5pp. 

SJOGREN, E. (1978) Bryophyte vegetation in the Azores Islands. 
Mern.Soc.Brot. ~: 284pp. 

7 

ZBYSZEWSKI, G.; F.MOITINHO D'ALMEIDA; O. DA VEIGA FERREIRA (1958) 
Carta Geologica de Portugal. Noticia explicativa da 
folha B de Sao Miguel. A90res. Ser.Geol.Nac. 37pp. 



1 - PRIOID Pyrrhula mupina, mach::>, Pico da. Vara, Junho de 1980. 
tbte-se a forte estrutura do bico, tip:::> papagaio. (GLG) 

2 - ESTRELINHA Regulus regulus azonca, macho, Pico da. Vara, JuJ..OO 
de 1980. Pequeoo insecti VOID (9 cent1rretros; 5, 5 grarras) tipico 
da. vegetac;.i:> Cbminada re1a Urze-do-mato Erica azorica e Cedro-do-mato 
Jw1iperus brevifolia. (GL c.) 

3 - Aspecto da. Laurissi1va (Pico da. Vara, JuJ..OO -de 1982) nostraro.o 
a c::anp1eta estrutura da. vege~ desde 0 chao are C¥:lS epifitos. 
Habitat do Prt010 Pyrrhula murina. (~LG) 
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4 - Aspecto do alto da Ri.beira do Guil.herne tirada 00 Miradouro 
da '.I'rorqlleira. A direita p:>de observar-se a vertente oom densa 
vege~ao natural endooca des k;ores, Urze-Cb-nato Enca azoPiaa~ 
Sangui.rllx> FranguLa azorica~ Azevinlx> ILea; peradb ~ CErlro-do-mato 
Juniperus brevifoLia e lDuro Laurus azoT'ica ro estrato arborescente. 
ID pri.rreiro plano e 00 funoo p::>de ve~se uma plant:a~ao recente de 
Criptorreria Cryptomeria japonica nostrarOO as al~Q3es das 
vertentes (destrui~ da vegeta~ e prep;lra~ de ,terrene). 
IDte-se a esquerda \.lIffi zona de erosao. 0.6 L G) 

5 - LEI'lUGA. To Lpis azorica~ endemica dos AJ:;Ores, bas1f.pte frequente 
na zona 00 Pico da Vara. El1contra-se nas zonas hetbaceas abertas, 
ban carro na floresta ~a de lDuro e Cedro. Est,a.. planta ricarrente 
florida da urn oolorioo anar~ as vertentes ervosas durante 0 verno. 
Us) 

6 - FURAI::lA, MILFUFADA, MALFlJRADA Hypericum foZiosum~ endanisno aQ5rico. 
Mui to canum na zona 00 Pica da Vara na floresta roadura de louro, 
cato t.arnl:lem nos priIrei.ros estados de ooloniza~ nas vertentes 
eJqX>Stas. ~ uma planta lenhosa IIUJito interessante e durn gOOero que 
na Europa esta representada por especies hermceas. (c .,s) 





7 - TroVIsro-~WlD Euphorbia stygiana. Pertence ao endemisrro 
a~rico. Una noita (X)ffi ranos vig:nDsos e algunas flores 
verde-anarelo. As suas localidades sao pJoco nurrerosas. 
Muito rara IX) Pia::> da Vara. :t: urea esp§cie que necessita de 
protec~, bern conn as que se The apresentam associadas. 
(E ~) 

8 - Woodwardia radicans. 0 naior feto da flora dos Aq:Jres. Cresce 
caro reliquia ern mui to }X)ucas localidades do noroeste da 
Espanha.. Surge geralrrente nas vertentes continuarrente hUm1das, 
este feto e caracteristia::> das ravinas estreitas. t: urn exenplo 
das plantas a<$Ore:mas muito interessante no carrq;:o da 
fitogeografia, bern carro do pJnto de vista histOrico dada a 
sua distri.bui~o actual. 
Na Madeira charram-lhe FE'rD-DE-:a::r.rAo. (&.5) 
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