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1 Resumo 
As populações existentes nas lhas Desertas (Deserta Grande e Bugio) i.e. M. edulis subsp. edulis, 

constitui um táxon distinto e endémico. Esta condição exige um plano de ação específico para 

esta subespécie.  



Neste plano de ação procede-se a uma caracterização e enquadramento geral da espécie 

Monizia edulis Lowe, no que respeita à taxonomia, distribuição e parâmetros populacionais/ 

demográficos.  

O presente plano de ação pretende garantir a conservação de M. edulis subsp. edulis de modo 

sustentável. Elenca uma série de ações destinadas a salvaguardar a diversidade genética e 

aumentar o tamanho populacional, bem como a sua amplitude de distribuição deste táxon, de 

forma a garantir a sua sobrevivência a médio e longo prazo. 

 

2 Nota Introdutória  
O género monotípico Monizia (Apiaceae) é endémico da Madeira e foi publicado por Richard 

Thomas Lowe em 1856. Fernandes & Carvalho (2014) consideram Monizia um género 

monotípico com quatro subespécies, sendo a M. edulis subsp. edulis endémica das Ilhas 

Desertas. Esta condição exige um plano de ação específico para esta subespécie.  

A espécie M. edulis foi alvo de alguns trabalhos em diferentes áreas de investigação, 

nomeadamente: 

1.Composição de óleos essenciais das folhas e inflorescências (Figueiredo et al. 1977); 

2.Uso na medicina popular (Rivera & Obón 1995); 

3.Potencial uso na alimentação porque os caules subterrâneos desta planta podem ser comidos 

e têm um sabor parecido com o das castanhas (Silva & Meneses 1984); 

4.Ver também Fernandes & Carvalho (2014) para outras referências bibliográficas. 

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

projeto. 

 

3 Táxon alvo: Monizia edulis Lowe subsp. edulis 

 

3.1  Taxonomia 

O género monotípico Monizia (Apiaceae) é endémico da Madeira e foi publicado por Richard 

Thomas Lowe em 1856. Vários autores consideram diferentes arranjos taxonómicos, quer 

através da fusão do género com Thapsia ou com Melanoselinum. Dados moleculares recentes 

sugerem uma clara separação dos géneros Monizia e Melanoselinum do género Thapsia mas 

também do género Tornabenea, endémico de Cabo Verde. Fernandes & Carvalho (2014) 

consideram Monizia um género monotípico e quatro subespécies: 



- M. edulis subsp. isambertoi 

- M. edulis subsp. giranus 

- M. edulis subsp. edulis 

- M. edulis subsp. santosii 

Em termos genéricos, estes táxones distinguem-se pelas diferenças no tamanho do caule, 

comprimento da umbela, grau de divisão das folhas e arranjo dos segmentos terminais, 

dimensões das sépalas, orientação e comprimento estilete, tamanho, comprimento, textura e 

forma do mericarpo. 

A tipificação do género Monizia, descrição das subespécies e respetivas distribuições, estados 

de conservação, habitats, distribuição geográfica, sinonímia, são discutidos em Fernandes & 

Carvalho (2014). 

 

3.2  Biologia 

Planta perene até 183 cm de altura, com caule tubular ou cónico até 123 cm de altura. Caules 

floríferos anuais com produção de muitos mericarpos (para referências adicionais ver Fernandes 

& Carvalho 2014). Vive em fissuras de rochas ou em patamares de vertentes rochosas. 

 

3.3  Distribuição 

O género Monizia foi inicialmente registrado em uma única ilha do arquipélago da Madeira; 

posteriormente, em duas outras ilhas do mesmo arquipélago e também no arquipélago das 

Selvagens. Apenas recentemente, foi encontrado em um dos ilhéus de Porto Santo (Carvalho et 

al. 2013), estando os táxones distribuídos do seguinte modo (Fernandes & Carvalho 2014): 

• M. edulis subsp. isambertoi e M. edulis subsp. giranus, endémicos da Ilha da Madeira 

• M. edulis subsp. edulis, endémico da Deserta Grande; 

• M. edulis subsp. santosii, endémico do Porto Santo. No passado, a sua área de 

distribuição estendia-se ao ilhéu das Cenouras, estando atualmente confinada ao ilhéu 

de Cima. 

  



3.4  Parâmetros populacionais/demográficos 

Tendo em consideração a mais recente avaliação taxonómica, Fernandes & Carvalho (2013) 

consideram que a espécie Monizia edulis apresenta um número máximo estimado de indivíduos 

adultos inferior a 250. O táxon infraespecífico M. edulis subsp. edulis possui um número 

estimado de indivíduos adultos inferior a 50 (Tabela 1). 

Tabela 1. Número estimado de subpopulações, plantas adultas, plantas em fase vegetativa e 

plântulas. A estimativa tem por base dados de 2009 (pers. com. I. Silva, 2010) e 2012 (Fernandes 

& Carvalho, 2013), 2013 (pers. com.,Carvalho & Silva, 2013). ea – Em avaliação; sd – Sem dados 

(A inacessibilidade do local impede a recolha de informação sobre o número de plântulas, sendo 

que apenas as plantas com uma determinada dimensão podem ser contabilizadas à distância). 

Ilhas Desertas  

 Deserta 
Grande 
(2009) 

Bugio 
(2013) 

Plantas 
adultas1 

<50 - 

Plantas em 
fase 
vegetativa2 

19 40 

Plântulas2 36 - 
1 Estimado 

2 Observado. As observações constituem uma subavaliação do tamanho total da população sendo apenas indicativo da dinâmica 

populacional de cada subespécie. 

 

3.5  Estatutos de conservação 

Historial do estatuto de conservação da espécie Monizia edulis: 

1. Jardim et al. (2005): CR - Em perigo Crítico, pelo facto de ser pouco provável a sua 

sobrevivência se os fatores de ameaça se mantiverem; 

2. Faria et al. (2008): Espécie incluída no TOP 100 das espécies Macaronésicas prioritárias em 

termo de gestão. 

3. Bilz et al. (2011): CR - Em perigo Crítico (baseado na avaliação de Francisco [2013] de 2011). 

4. Fernandes (2013): CR - Em perigo Crítico. 

5. Fernandes & Carvalho (2013): CR - Em perigo Crítico. 

Adicionalmente ao estatuto de conservação da espécie M. edulis, Fernandes & Carvalho (2013) 

consideraram a subespécie M. edulis subsp. edulis como sendo um táxon CR B2ab(ii,iii,iv,v); D - 

Em Perigo Crítico, por apresentar uma população estimada de menos de 50 indivíduos maduros.  



3.6  Legislação 

Em relação à espécie Monizia edulis aplica-se a seguinte legislação: 

• Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa ou Convenção de 

Berna - Decreto-Lei nº 316/89, 22 de setembro; 

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

• Sítios da Rede Natura 2000: (PTPOR0001) Ilhéus do Porto Santo, (PTMAD0011) Cabo 

Girão, (PTDES0001) Ilhas Desertas; 

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

de 23 de maio; 

• Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo - Decreto Legislativo Regional 

nº32/2008/M, de 13 de agosto; 

• Reserva Natural do Sítio da Rocha do Navio - Decreto Regulamentar Regional 

nº11/97/M, de 30 de julho; 

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

novembro. 

 

Em relação à subespécie M. edulis subsp. edulis aplica-se a seguinte legislação: 

• Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa ou Convenção de 

Berna - Decreto-Lei nº 316/89, 22 de setembro; 

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

• Sítios da Rede Natura 2000: (PTMAD0011) Cabo Girão, (PTDES0001) Ilhas Desertas; 

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

de 23 de maio; 

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

novembro. 

 

4 Pressões e Ameaças 

4.1 Pressões identificadas 

Código Descrição Impacto 

I01 Espécies invasoras não nativas M 

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

K05 Reduzida fecundidade/Consaguinidade 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) 

 

Código Descrição Impacto 

I01 Espécies invasoras não nativas M 

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

K05 Reduzida fecundidade/Consaguinidade M 

M01.01 Alterações nos valores da temperatura M 

M01.02  Diminuição da precipitação 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. 

5 Ações do plano de ação 
Temos os seguintes objetivos (O) e respetivas ações (A): 

(O1) Garantir a sustentabilidade das populações naturais 

A1 - Colher sementes de modo representativo de cada subpopulação 

A2 - Propagar o táxon em questão através de sementeira de modo a assegurar 

a diversidade genética 

A3 - Controlar a população de cabras (Capra hircus) na Deserta Grande 

(O2) Salvaguardar a diversidade genética 

A4 - Armazenar sementes no Banco de Sementes do Jardim Botânico da Madeira 

Eng.º Rui Vieira. 

(O3) Reintroduzir/reforçar populações naturais 

A5 - Reintroduzir a espécie em locais naturais com registo da sua ocorrência e 

reforçar as populações mais vulneráveis. 

(O4) Monitorizar e inventariar  

A6 - Monitorizar todas as subpopulações conhecidas incluindo as 

reintroduzidas. 

(O5) Sensibilização Ambiental 

A7 - Divulgar o táxon e seu estado de conservação bem como as ações em curso 

com vista à sua recuperação/manutenção a médio e longo prazo. 

 



Para cada uma das ações apresentamos os indicadores de avaliação e resultados 

esperados (Tabela 2):  

 

 



 

Tabela 2. Objetivos (O) e respetivas ações (A), bem como indicadores de realização, metas e entidade responsável. 

Medidas (Diretiva Habitats) Plano de Ação LIPS  

Código Designação Objetivo Ação Indicador de realização Meta Entidade 
Responsável 

7.4 Medidas dirigidas 
individualmente a 
uma determinada 
espécie 

O1. Garantir a sustentabilidade 
das populações naturais 

A1 Colher sementes de modo representativo 
de cada subpopulação das Desertas 

Nº de plantas amostradas por ano Todas as plantas 
acessíveis 

SRARN 

   A2 Propagar o táxon em questão através de 
sementeira de modo a assegurar a diversidade 
genética 

Nº de plantas propagadas por ano 100 SRARN 

   A3 Controlar a população de cabras (Capra 
hircus) na Deserta Grande 
 

Nº estimado de animais existentes na Deserta 
Grande 

20 SRARN 

  O2. Salvaguardar a diversidade 
genética 

A4 - Armazenar sementes no Banco de 
Sementes do Jardim Botânico da Madeira 
Eng.º Rui Vieira. 

Nº de plantas amostradas por ano Todas as plantas 
acessíveis 

SRARN 

  O3. Reintroduzir/reforçar 
populações naturais 

A5 - Reintroduzir a espécie em locais naturais 
com registo da sua ocorrência e reforçar as 
populações mais vulneráveis. 

Nº de locais a reintroduzir/reforçar 5 SRARN 

  O4. Monitorizar e inventariar A6 - Monitorizar todas as subpopulações 
conhecidas incluindo as reintroduzidas 
(registo de parâmetros demográficos) 

Nº de monitorizações realizadas por ano 1 SRARN 

  O5. Divulgar os táxones e seu 
estado de conservação bem 
como as ações em curso com 
vista à sua recuperação 

A7 - Divulgar o táxon e seu estado de 
conservação bem como as ações em curso 
com vista à sua recuperação/manutenção a 
médio e longo prazo. 

Nº de ações de divulgação realizadas por ano 2 na Madeira e 2 em 
Porto Santo 

SRARN 
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