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Myosotis azorica Wats.  e Myosotis maritima Hochst. ex Seub. 

 
Não-me-esqueças (PALHINHA, 1966). 

 

O Myosotis azorica Wats. in Curtis Botanical Magazine: t. 4122. 1844 é referido 

pela primeira vez para o Arquipélago (para as ilhas das Flores e Corvo) por WATSON 

(1844). Foi considerada uma nova entidade botânica (distinta das espécies europeias 

então conhecidas), principalmente pelo indumento denso e pelo azul carregado ou 

“indigo” das flores. Por sua vez, SEUBERT (1844) refere, pela primeira vez para os 

Açores (ilhas do Faial e do Pico), o Myosotis maritima Hochst. ex Seub in Fl. Azor.: 37. 

1844. O M. azorica é referido como aparecendo em habitat muito encharcados com 

abundância de Sphagnum ssp., entre 250 e 400 m (FRANCO, 1984).  

O M. marítima é descrita como rara, e referida como crescendo por entre pedras 

e rochas no litoral nas ilhas do Pico e Faial (SEUBERT, 1844). WATSON em 1842 

encontra-a no Pico, onde a planta tem cerca de 5 a 10 cm de altura, frutos praticamente 

estéreis, com as raízes quase a descoberto sobre uma camada de solo quase inexistente, 

directamente exposta ao sol. Em condições naturais bastante agrestes no único habitat 

então conhecido, nas rochas da costa. Em vasos com um regime hídrico regular e à 

sombra, esta planta apresenta um crescimento e desenvolvimento saudável, podendo 

atingir 30 a 45 cm de altura (WATSON, 1847). TRELEASE (1897) observou-a na costa da 

ilha do Corvo, numa ravina por entre altas falésias. Nas ilhas do Faial e Pico em baixo 

de falésias de mar a Sul da cidade. Parece desenvolve-se sempre próxima da costa 

(SJÖGREN, 1973) em rochedos marítimos muito secos, subindo até 150 m quando em 

escarpas cortadas a pique (FRANCO, 1984). 

 

Distribuição 

Myosotis azorica Wats. 

Açores: Flores e Corvo. 

Myosotis maritima Hochst. ex Seub. 

Açores: Terceira, Pico, Faial, Graciosa e Corvo. 
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Corologia 

São ambas espécies endémicas dos Açores.  

 

Protecção e status 

O M. azorica é protegido pela Directiva Habitats 140/99 Diário da Republica – 

Anexo II e pela Convenção de Berna de 1992 – Anexo I. Esta espécie está em Perigo 

Crítico (CR) com uma população estimada de menos de 50 indivíduos adultos. 

O M. maritima é protegido pela Directiva Habitats 140/99 Diário da Republica – 

Anexo II e pela Convenção de Berna de 1995 – Anexo I. Espécie em Perigo Crítico 

(CR), com uma população muito fragmentada com declínio contínuo de área, extensão 

ou qualidade de habitat. 

 

Tipo funcional 

Ambas as espécies são herbáceas. O seu ciclo de vida, em termos de género, é 

caracterizado por FRANCO (1984) por possuir espécies anuais ou vivazes, raramente 

perenes. M. azorica é um helófito até 50 cm, enquanto o M. maritima é classificado 

como um proto-hemicriptófito, de dimensão semelhante ao anterior (FRANCO, 1984). 

O M. azorica de caule radicante na base, ascendente e simples e mais raramente 

prostrado e vários ramos suberectos densamente folhosos, com pêlos retrorsos excepto 

na parte folhosa distal, nesta subpatentes e antrorsos. O M. maritima é muito ramificada 

com ramos abertos, de caule densamente revestido de sedas +/- aplicadas, retrorsas na 

parte proximal e antrorsas  na distal (FRANCO, 1984). 

O M. azorica tem folhas de 8x2cm, as basilares morrem rapidamente, as 

caulinares são oblongo-espatuladas; o M. maritima tem folhas basilares até 3 x 1 cm, 

arrosetadas, persistentes, espatuladas e curtamente pediculadas, as caulinares até 6 x 1 

cm, oblongas, revestidas de sedas curtas e brancas antrorsas na página superior e 

retrorsas na inferior (FRANCO, 1984). O M. maritima tem normalmente inflorescência 

não bracteada, mais ou menos curta e sub-corimbiforme, coralo de lombo até 5mm 

branca, rosada ou amarela quando em estado de botão, tornando-se azul claro na ântese. 

Frutos em ambas as espécies são mericarpos (de maiores dimensões no M. azorica). 

 

 

 

 2



Espécies da Directiva Habitats 140/99 Diário da Republica Anexo II 
Myosotis azorica e Myosotis marítima  

 

Habitat 

A população de M. azorica estudada desenvolvia-se numa zona alta, em local 

exposto à radiação sob um substrato de terra e rocha. Ocorre num prado dominado por 

Holcus lanatus, Hypericum foliosum, Blechnum spicant, Pottentilla anglica, entre 

outras. Embora o habitat não possa ser descrito apenas com base numa população, esta 

é a única população conhecida da espécie em estudo. As populações de M. maritima 

tendem a desenvolver-se em zonas de costa e em locais expostos à luz (5 das 6 

populações estudadas eram fotófitas). Em termos de substratos parece preferir os 

terrícolas ocorrendo também em meios fissurículas e saxícolas. De acordo com os 

inventários de campo esta espécie parece tender a  desenvolver-se em baixa altitude 

(entre os 5 e os 250). Em termos de declive apresenta um amplo intervalo ecológico, 

ocorrendo em zonas planas e em locais com declive a atingir valores de 750. 

 

Ameaças 

Estas espécies raras correm um grande perigo de sobrevivência, quer pelo 

reduzido número populações, quer pela dimensão destas. A população de M. azorica 

estudada não apresentava ameaças que se possam realçar, embora existam uma série de 

plantas infestantes a desenvolverem-se nesse mesmo local.  

No que diz respeito ao M. maritima, verificou-se que cerca de 50% das 

populações sofrerem ou já sofreram a acção de fenómenos de erosão e em cerca de 33% 

foram observados desabamentos. Em termos de ameaças antrópicas realça-se a 

passagem de pessoas (50%), depósitos de entulhos (33%) são as principais ameaças 

observadas nos locais de inventariação do M. maritima. 
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Informação Ecológica 
Tabela 1: Avaliação do estado de Conservação/Populacional de Myosotis azorica/marítima. 

Ilha SIC Espécie  População Conservação 
Corvo Costa e Caldeirão Myosotis maritima B A 
Flores Costa Nordeste Myosotis maritima B A 
Flores Zona Central - Morro Alto Myosotis azorica A B 
Terceira Serra de Santa Bárbara e Pico Alto Myosotis maritima B B 
São Jorge Ponta dos Rosais Myosotis maritima C A 

 

Observação: estas classificações são realizadas de acordo com as regras estabelecidas pela Comissão Europeia DG XI.D.2 

* População: tamanho e densidade da população da espécie presente no sitio em relação à população do território nacional. 

 A: 100%≥ p> 15% 

 B: 15%≥ p > 2 % 

 C: 2%≥ p > 0% 

 D: População não significativa 

* Conservação: grau de conservação das características do habitat que são importantes para a espécie em causa e com 

possibilidades de recuperação.  

 A: Excelente conservação 

 B: Boa conservação 

C: Conservação média ou reduzida 

 


