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1 Resumo 

A espécie Phagnalon lowei (= P. bennetii) ocorre em todas as ilhas do arquipélago da Madeira, 

nomeadamente na ilha da Madeira, ilha do Porto Santo e respetivos ilhéus, e ilhas Desertas. 
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2 Nota Introdutória  

O estatuto de conservação de P. lowei através da aplicação dos critérios da IUCN (2012) é 

considerado LC – Pouco Preocupante,  

Este táxon é vulgarmente conhecido por “iscas” talvez por ser usado na captura de peixe (Rivera 

& Obón 1995). 

No Porto Santo, era retirada a parte lenhosa dos seus caules lanosos e elaborada uma trança. 

Com um ferro numa pedra produzia-se uma faísca que fazia acendia a traça. A parte em 

combustão era usada para acender o cigarro. Quando não necessária, a trança era colocada num 

tubo de Arundo donax (cana-vieira) de modo a combustão seja lenta e disponibilizar “lume” para 

acender os cigarros sempre que necessário (comunicação pessoal, João Melin, 2004). 

A espécie P. lowei foi alvo de alguns trabalhos em diferentes áreas de investigação, 

nomeadamente: 

1.Potencial ação nos diabetes (Spínola & Castilho 2017) 
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3 Táxon alvo: Phagnalon benettii Lowe ex DC. (Phagnalon lowei DC., sinónimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Taxonomia 

Jardim & Sequeira (2008) refere apenas a existência de duas espécies do género Phagnalon para 

o arquipélago da Madeira: 

 

ORIGEM TÁXON   DISTRIBUIÇÃO    

Endémica Phagnalon lowei DC. Madeira Porto Santo Desertas  

Nativa Phagnalon saxatile (L.) Cass. Madeira Porto Santo Desertas Selvagens 

 

3.2 Biologia 

Subarbusto, até 0.4m de altura, de ramos frágeis, e tomentosos, de folhas sésseis, lanceoladas 

a oblongas, verde-acinzentadas e peludas na margem superior e branco-tomentosas na página 
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inferior, flores amarelas em capítulos solitários, semiglobosos, vive em locais mais ou menos 

secos da média e baixa altitude da Ilha da Madeira, Desertas e Porto Santo (Viera 1992). Em 

termos fitossociológicos esta espécie está enquadrada na aliança Soncho ustulati-Artemision 

argenteae Capelo, J.C. Costa, Lousa, Fontinha, Jardim, Sequeira & Rivas-Martinez 2000. Esta 

aliança é constituída por comunidades camefiticas em escarpas e solos rochosos, infra a termo-

mediterrânicas, secas a sub-húmidas inferiores, madeirenses, em ambiente de Oleo-

Rhamnetalia da Madeira, Porto Santo e Desertas. Características no territorio: Artemisia 

argentea, Cheirolophus massonianus, Erysimum arbuscula, Erysimum maderense, Genista 

tenera, Helichrysum monizii, Micromeria varia subsp. thymoides, Phagnalon bennetii” (Costa et 

al., 2004). 

Algumas espécies do género Phagnalon possuem importância económica dado serem fonte de 

compostos com aplicação nos campos da farmacologia e medicina (ver Montes-Moreno et al., 

2013). 

 

3.3  Distribuição 

A espécie Phagnalon lowei (= P. bennetii) ocorre em todas as ilhas do arquipélago da Madeira, 

nomeadamente na ilha da Madeira, ilha do Porto Santo e respetivos ilhéus, e ilhas Desertas. Na 

ilha do Porto Santo e respetivos ilhéus, a ocorrência desta espécie é em geral muito abundante 

(o número estimado de indivíduos adultos é superior a 10.000).  

 

3.4 Parâmetros populacionais/demográficos 

Face ao elevado número de indivíduos, superior a 10.000 para o conjunto da ilha do Porto Santo 

e seus ilhéus, não foram registados quaisquer parâmetros populacionais ou demográficos. 

 

3.5  Estatutos de conservação 

Esta espécie apresenta os seguintes estados de conservação segundo os critérios da UICN 

(2012): 

Bilz et al. (2011): LC - Pouco preocupante 

Carvalho (2011): LC - Pouco preocupante 

 

3.6  Legislação 

(Máximo de 2000 caracteres, incluindo espaços, para cada subcapítulo. Poderão ser utilizados 

gráficos/tabelas para por exemplo demonstrar evolução de certos parâmetros a nível temporal; 
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no texto usar: Figura 1 / Tabela 1. As referências bibliográficas utilizadas deverão ser inseridas 

da seguinte forma: (Laranja 2009) para um autor, (Limão & Lima 2013) para 2 autores, e (Toranja 

et al. 1988) para >2 autores; e por ordem cronológica qd são citados vários estudos) 

 

Em relação à espécie Phagnalon lowei 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 (H-II, IV); 

• Sítios da Rede Natura 2000: (PTPOR0001) Ilhéus do Porto Santo; (PTPOR0002) Pico 

Branco, (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; 

• 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 

I01 Espécies invasoras M 

K02.01 Sucessão natural de comunidades vegetais M 

K04.01 Competição interespecífica M 

M01.02 Seca e redução 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. 

 

4.2  Ameaças potenciais 

 

Código Descrição Impacto 
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A02.01 Intensificação agrícola H 

D01.02 Construção de estradas H 

E01 Urbanização, construção de casas de habitação, hotéis, 

campos de golfe 

H 

I01 Espécies invasoras L 

K02.01 Sucessão natural de comunidades vegetais L 

K04.01 Competição interespecífica 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 

 

5.1  Medidas de conservação consideradas necessárias para a 

sobrevivência desta espécie a longo prazo. 

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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