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LEVANTAMENTO BOTANICO NO VLECAO DOS CAPELINHOS 
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No irnbito da Expediqgo Cientifica Fait1193, 
organizada pelo Departamento de Biologia da 
Universidade dos Aqores, efectuou-se urn 
levantamento botlnico na drea neo-formada do 
Complexo Vulcinico dos Capelinhos. Foram 
registadas vinte e &s espkies vasculares, dezasseis 
dm quais pertencentes 3 Alian~a Festncion petraeae 
E. Sjogcen. 

0 cone vulc5nica dos Capelinhos fica situado na 
extremidade NW da Ilha do Faial, que integra o 
gmpo central do ArquipClago dos Aqores. Este 
arquipklago localiza-se entre as latitudes 37"-40" N e 
as longitudes 25"-31" W, numa zona de grande 
actividade sismica e vuldnjca, corrcspendente i 
rripla junqgo das placas ~uroas i~ l i ca ,  Norte 
Americana e AFricana. 

Tendo-se iniciado a 27 de Setembro de 1957, e 
entrado cm fase, de repouso a 25 de Outubro de 1958 
(MACHADO, 1959), o vulc5o dos Capelinhos 
corresponde 9 mais recente erup~Ho no arquipdago 
dos Aqores. 

Esta grea, formada de novo, permite o 
desenvolvimento de uma sucess50 prim&ia, que, par 
ter surgida num passado muito recente, possibilita o 
acornpanhamento dda sua evolu@o. 

0 pdrneiro estddio da sucessiio. constjtuido por 
urn denso tapete de liquenes corn algumas brihfitas, 
pode requerer 25 anos, ou rnais, para atingir o ieu 
6ptim0, altura em que dever6 ter inicio a colonizqlo 
pot plantas vasculares (S JOGREN, 1 973). 

Em 1968, daz anos apds a activjdade vulc%nica 
ter cessado, SjGgren constatou ainda n8o tcr sido 
iniciada a coloniza~%o por liquenes e bri6fitas, na 
Area neo-fomada -da peninsula dos Capelinhos 
(S JWREN, 1973). 

Passados vinte e trbs anos sobre estas 
observaqBes foram identificadas treze espkcies de 
plantas superiores, nas vertentes leste e norte do 
cone vulc&nico dos Capelinhos. A comunidade entiio 

0 levantamento de campo no vulcIo dos 
CapeIinhos integrou-se na Expediqgo Cientifica 
FajaV93, organizda pel0 Departamento dde Biologia 
da Universidade dos Aqores, quc decorreu de 26 de 
Junho a 3 de Julho de 1993. 
A kea estudada resn-ingiu-se unicamente B peninsula 
neo-formada dos Capeljnhos, tendo sido excluida a 
&ea situada at& da antiga linha de costa. 
0 Ievantamento florisrico foi iniciado no local 

onde surgiram as primeicas espCcies, na zona none e 
nordeste do co~nplexo vulc&~ico. 

ReaTizamm-se quatro hansectos, corn cerca dc 2 
m de Iargura, de forma a contemplar uma Area 
significativa. Ao Iongo de cada 'transecto registaram- 
se todas as espicies observadas, e fez-se uma 
estimativa da abundincia relativa e da cobertura de 
cada uma delas, corn base em quadrados de 1 rn de 
lado. Na Figuca 1 estk assinalados os transectos 
efectuados, implantados sobre a base topogrAfica da 
Garta Vulcanal6gica dos Aqores, llha do Faial 
(S ERRALHEIRfO et ab, 1989). 

estabelecida evidenciava a influencia dos 
ecossistemas existentes nas proximidades, bern como Figura 1 .  ImpIanIq50 dos transactos efectuados 
da co16nia residente de gaivotas (PERE~RA & sobre a base topogrAfica da carta Vulcanol6gica dos 
CONSTANCLA, I995). Aqores. Tlha do FaiaI (SERRALHEIRD et al., 1989). 



A parre sul da peninsula dos Capelinhos i 
constituida, essencialmente, POT cinzas vulc?tnicas, e 
corresponde a m a  zona desprovida de vegeta~Jo. A 
fires colonizada situa-se na zona norte e nordeste do 
complexo vulchico, sendo formada, sobretudo, por 
esc6rias baslilticas (cascalho) e sppecter. 

Na Tabela 1 & aptesentada a lista de esgcies 
observadas, indicando-se, para cada uma delas, a 
presenqa e a abundhcia relativa por transecto. Nesta 
tabela szo referidas, tamMrn, as espkcies observadas 
por Pereira & Consfincia em 199 1. 

Forarn apenas observadas plantas vasculares, nLo 
tendo sido encontradas quaisquer popula~5es de 
liquenes ou de bri6fitas. 
0 primeiro transecto, efectuado a partir do trilho 

existente e segundo urna orientasgo 0-E /Fig.l), 
apresen tou apenas tSs especies, Gaudinia fiagiiis, 
Polypogon muritirnus e Plantago coronopus , corn 
igual abundlncia relativa (Tabela I ) ,  e corn 
percentagem de cobertura inferior a 5%. 

O segundo transecto foj iniciado no mesmo ponro 
do trilho. corn a orientacio E-0. Na sua zona inferior 
observou-se urna colonizaqio vegetal sernelhante h 
existente no prirneiro transecto, tendo-se verificado 
urn aumento progressive da diversidade especifica e 
da cobertura corn o aumento da cota, atingindo-se, 
na zona superior do transecto, os 100% de cobertura. 

NOS terceiro e quarto transectos, correspondentes, 
respectivamente, ao t o p  e h vertente narte do cone 
principal do vulc50, a diversidade especffica e a 
cobertura aumentaram significativamente em relaqEo 
aos dois prirneiros transectos. Corn efeito, nestes 
transectos identificaram-se 13 e 12 espCcies, 
respectivamente (Tabela I),  que cobriarn 100% do 
solo. A maior parte das esptcies era, no entanto, 
ocasional, representando no seu conjunto menos de 
109'0 da coberhrra total. 

No terceiro transecto a vegetaqso era dominada 
por Gaudiniafragilis, corn uma abundhcia relativa 
entre 6 1-70s (Tabela 1 ), estendendo-se esta 
dornin3ncia A parte inicial do quarto transecto. No 
quarto transecto verificou-se que o dominio de 
Gaudinia fiagilis foi pmgressivamente substituido 
pela dominiincia de Atriplex prostrata e Spergularia: 
azorica, corn abundincias relativas id&nticas e 
situadas entre 4 1-50% (Tabela 1). 

caracteristicas das comunidades costeiras aqorianas. 
Das vinte e trEs especies observadas, dezasseis 
fazem parte da alianqa Festucion petraeae E. 
Sjogren, sendo quatra diferencias da alianga, sete 
diferencias das suas associaq6es e cinco 
acompanhantes (Tabela 2), Das restantes sete 
espkcies, quatro s2o diferencias da alianqa 
Mercurialion annuae E. Sjogren, e urna, nio sendo 
diferencial desta, & frequentemente uma das suas 
espdcies dominantes (Tabela 2). A presenCa de 
espkies antropm6icas, caracterlsticas da alianqa 
Mercurialion onnuac, revela tambkrn a influencia 
dos ecossistemas envolventes. 

Sjijgren (1973) previa que a coloniza~?lo desta 
Area fosse muito lenta e que o estabelecimento do 
primeiro estAdio da sucess80, constituide por urn 
denso manto de liquenes corn algumas bridfitas, 
demoraria vinte e cinco anos, ou mais. Segundo este 
autor s6 ap6s essa fase se iniciaria a colon~za@o por 
plantas rasculares. 

Contudo, em 1991, trinta e k € s  anos aplis o fim 
da erupqiio, Pereira & Constancia (1995) nlo 
observararn nenhuma comunidade de liquenes e de 
brihfitas na Area neo-formada do ;ulclo dos 
Capelinhos, tendo encontrado apenas plantas 
vasculares. 

No levantamento a que se reporta este trabalho, 
efectuado trinta e cinca anos ap6s o final da erupqk, 
vcrificou-se que as esp5cies presentes s&o JA esp2cies 
das cornunidades climax caracteristicas da regilo 
costeira a~oriana, o que revela a sua elevada 
dispersibilidade e adapta~2io 3s condiqBes abihticas 
das zonas litorais. 

De salientar que as esptcies observadas por 
Pereira & Conshcia { 1995) voltam a ser registadas 
dois anos depois, corn excepc;Eo feita para Reseda 
luteola, e que as espkies registadas de novo, na 
vertente Norte do vulc50, apresentam urn n6mero 
reduzido de individuos (Tabela 1). Para al4m disso, 
as espdcies que no levantamento de 1993 s8o 
dominantes e que apresentam urn elevado grau de 
cobertura, estavam jA presentes em 1991 (Tabela 1). 
A proximidade a ouGos ecossistemas, hem como a 
presenFa de aves marinhas, que contribuem, por urn 
lado, para a hurnectaq50 do solo atraves do guano e 
de outra mat6ria orgPnica (Guitih & Guitih, 19891, 
e por outro, para o transporte de dihporos, [Ern sido 
factores a influenciar grandemente a c@ida evoluq30 
da colonizaq50 por plantas vasculares do cone 
vuldnico dos Capelinhos. 

A colonizaqiio da neo-formada peninsula dos 
Capelinhos est5 a processar-se corn as espkcies 





Tabela 2. Fiiossaciologia das esphcies obsewadas na peninsula dos Capelinhos de acordo corn 
Sjagren (1973). 

--*------------ Allanws ------------- 

Legends: di. a!. - diferencial da alian~a 
dif. ass. - diferencial das associaq5es da alianp 
acorn. - acompanhante 
dom. - dorninante 

( i )  Sem fitossociologia descrita por Sjbgren (1 973). 
(2) Antropoc6rica, par vezes associada e esphcies diierenciais de Festucion petraeae (Sjhren, 1973) 

NOTA FINAL BDLTOGRAFIA 

Entende-se que seria importante realimr estudos 
de ecologia no Vutc5o dos Capelinhos, de modo a 
ser possivel urn acornpanhamento da evoluglo deste 
importante bi6topo. Poderi set  interessante urn 
estudo paralela da zona do Cabe~o do Fogo, cuja 
crupqio ocomu em 1672-73, e onde se desenvolve 
urn extenso manto de musgos, caracteristico da 
primeira fase de uma sucessaa prirnhrla. 0 
paralelimo entre as duas situaqbes poderfi contribuir 
para a explicar a ausbncia de urna comunidade 
pioneira de liquenes e bridfitas nos Capelinhos. 

No arnbito de urn possivel estudo neste vulcb 
set6 importank tcr em considera~50, entre outros, os 
seguintes aspectos: 

- Estudo multidisciplinar 
- Criaqgo de uma rede permanente de Areas de 

mostragem 
- Acornpanhamento das variafies sazonais 
- Comparaq5o de dados corn registos anteriores 
- Estudo comparative corn outras Areas. 
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