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1 Resumo 

Esta espécie endémica do arquipélago da Madeira (Porto Santo e Desertas Grande) e das 

Selvagens.  

 

2 Nota Introdutória  

A espécie Autonoe madeirensis foi alvo de alguns trabalhos em diferentes áreas de investigação, 

nomeadamente: 

1.Uso na medicina popular (Rivera & Obón 1995); 
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2.Pesquisa de componentes bioativos (Dias et al. 2000) 

3. Cariótipo (Bramwell et al. 1976) 

Espécie não encontrada durante os trabalhos de campo da equipa de botânica integrada neste 

projeto. 

 

3 Táxon alvo: Autonoe madeirensis (Menezes) Speta 

 

3.1  Taxonomia 

(Vieira 1992, Press & Short 1994) consideram o táxone Scilla madeirensis var. melliodota 

endémico das Selvagens com características distintas do táxone existente no arquipélago da 

Madeira, nomeadamente flores aromáticas e inflorescência mais compacta com menos flores.  

 

3.2 Biologia 

Planta herbácea, vivaz, bolbosa até 50 cm de altura, que perde as folhas no verão, folhas glabras, 

mais ou menos caniculadas, verdes, cerosas, lanceoladas a oblongo-lanceoladas, muitas vezes 

recurvadas, flores inodoras, azul-lilacíneas, pequenas (10-12 mm de diâmetro), com pecíolos de 

10 a 18 mm, dispostas em grande número (por vezes mais de 100) em cachos cilíndricos ou 

cilíndrico-cónicos, longos até 25 cm, frutos são cápsulas arredondadas até 1 cm de diâmetro, 

vive em escarpas litorais em solos pedregosos da Madeira, Desertas e Porto Santo, mas pode 

ser encontrada, mais raramente, em locais mais interiores de altitude média da ilha da Madeira 

(Vieira, 1992). 

 

3.3 Distribuição 

Esta espécie existe na Ilha da Madeira, Desertas, Porto Santo e Selvagens. 

 

3.4 Parâmetros populacionais/demográficos 

Não temos dados populacionais relativamente a esta espécie. 

 

3.5  Estatutos de conservação 

Historial do estatuto de conservação da espécie Autonoe madeirensis: 

1. Bilz et al. (2011): VU - Pouco preocupante 

2. Fernandes (2011): LC – Pouco preocupante 
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3.6  Legislação 

 

Em relação à espécie Autonoe madeirensis aplica-se a seguinte legislação: 

• Diretiva Habitats - Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de fevereiro; 

• Sítios da Rede Natura 2000: Laurissilva da Madeira (PTMAD0001), Ponta de S. Lourenço 

(PTMAD0003), Ribeira Brava (PTMAD0010), Paul do Mar – Jardim do Mar (PTMAD0009), 

Achadas da Cruz (PTMAD0005), Pico Branco-Porto Santo (PTPOR0002), Ilhas Selvagens 

(PTZPE0062), Ilhas Desertas (PTDES0001); 

• Área de Proteção Especial das Ilhas Desertas - Decreto Legislativo Regional nº14/90/M, 

de 23 de maio; 

• Reserva Natural - Decreto Regional nº15/78/M, de 10 de março; 

• Parque Natural da Madeira - Decreto Legislativo Regional nº14/82/M, de 10 de 

novembro. 

4 Pressões e Ameaças 
 

4.1 Pressões identificadas 

Neste contexto consideramos a lista de referência das pressões e ameaças constantes do 

relatório da diretiva habitats (2007-2012), de entre as quais foram selecionadas aquelas que 

melhor se aplicavam a cada espécie em análise. 

 

Código Descrição Impacto 

D01.02 Estradas e autoestradas M 

E01.02 Urbanização descontínua M 

E03.01 Lixeiras domésticas M 

I01 Espécies invasoras não nativas H 

J03.01 Redução ou perda de características específicas do habitat M 

K01.01 Erosão M 

L05 Colapso de terras, deslizamento de terras M 

H = High importance/impact: Important direct or immediate influence, and/or acting over large areas.  

M = Medium importance/impact: Medium direct or immediate influence, mainly indirect influence, and/or acting over moderate part of the area/ 

regionally only.  

L = Low importance/impact: Low direct or immediate influence, indirect influence, and/or acting over small part of the area/ locally only. 

 

4.2  Ameaças potenciais (futuras) 

 

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasSelvagens/decreto_regional_15_78_m.pdf
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Código Descrição Impacto 

D01.02 Estradas e autoestradas M 

E01.02 Urbanização descontínua M 

E03.01 Lixeiras domésticas M 

I01 Espécies invasoras não nativas H 

J03.01 Redução ou perda de características específicas do habitat M 

K01.01 Erosão M 

L05 Colapso de terras, deslizamento de terras M 

M01.01 Alterações nos valores da temperatura H 

M01.02  Diminuição da precipitação H 

H = High importance/impact: Important direct or immediate influence, and/or acting over large areas.  

M = Medium importance/impact: Medium direct or immediate influence, mainly indirect influence, and/or acting over moderate part of the area/ 

regionally only.  

L = Low importance/impact: Low direct or immediate influence, indirect influence, and/or acting over small part of the area/ locally only. 

 

5 Ações do plano de ação 

Neste contexto, em que a espécie é bastante comum, consideramos que é unicamente 

imprescindível a monitorização a evolução das potenciais face às atuais pressões identificadas, 

de forma a ser feita uma avaliação sistemática das mesmas da sua influência na área de 

ocorrência e abundância. 
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