
Espécies da Directiva Habitats 140/99 Diário da Republica Anexo II 
Sanicula azorica 

 

Sanicula azorica Guthn. ex. Seub. 
Sanicula ciliaris Sm. ex H. C. Wats  e Sanicula ciliata Soland. ex H. C. Wats in GODMAN (1870). 

Erva-do-capitão (PALHINHA, 1953). 

 
 

Esta espécie é mais um dos endemismos açóricos originalmente descritos e 

iconografados, na importante obra de botânica Flora Azorica de SEUBERT (1844).  

De acordo com a checklist de HANSEN & SUNDING (1993) esta espécie é 

dada para as ilhas S. Maria, S. Miguel, Terceira, S. Jorge, Pico e Faial. 

As referências relativas à ecologia da espécie, são muito poucas. Pode-se 

salientar que PALHINHA (1966), descreve a S. azorica como se desenvolvendo acima 

dos 300 m, TUTIN (1964), por sua vez, refere que esta espécie ocorre em altitudes 

compreendidas entre os 100 e os 1150 m, de preferência acima dos 400 m. O mesmo 

autor refere que esta espécie tem preferência por habitats húmidos, fracamente expostos 

em matos de Juniperus densos, bem como correntes de lava, ravinas, crateras e fendas 

das falésias. Também é descrita como aparecendo debaixo dum tapete denso de 

Pittosporum e Myrica. Segundo TUTIN (1964), a Sanicula azorica Guthn. ex. Seub. 

pertence a um grupo de 4 endémicas que raramente se encontram fora do abrigo das 

crateras dos pequenos cones secundários nas partes superiores das florestas de louro e 

no Ericetum mais baixo. 

 

Distribuição 

Açores: S. Maria, S. Miguel, Terceira, S. Jorge, Pico e Faial. 

 

Protecção e status 

Espécie protegida pela Directiva Habitats 140/99 Diário da Republica Anexo II- 

Anexo II, bem como pela Convenção de Berna de 1995 – Anexo I. Esta espécie é 

considerada em Perigo Crítico (CR), com uma população muito fragmentada com 

contínuo declínio de área, extensão ou qualidade de habitat. 
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Tipo funcional 

Hemicriptófito perene de 20-60 cm (FRANCO, 1971). De acordo com os nossos 

dados de campo, os indivíduos adultos desta espécie tem em média 52 cm (+/- 16 cm, 

com um máximo observado de 90 cm). 

As folhas desta espécie são agudamente com dentadas prolongados em seda com 

cerca de 3 mm. Flores distribuídas numa falsa umbela com mais de 3 raios, pétalas 

rosadas ou brancas (FRANCO, 1971). O fruto é um cremocarpo. De acordo com os dados 

de campo a reprodução desta espécie é exclusivamente sexuada. 

 

Habitat 

As populações desta espécie parecem ter uma preferência por altitudes entre os 

501 e os 600 m, onde ocorrem 32% das mesmas. Em termos de declive, parece tender a 

ocorrer em locais com pouco declive. Em termos de luminosidade foram encontradas 

populações em condições bastante distintas. Verificou-se um domínio condições 

helófitas (47.5%), no entanto uma parte ainda considerável de populações (32%) foi 

encontrada em locais com exposição à radiação solar. As restantes populações 

representam situações mistas. De uma forma geral pode-se referir que estas populações 

parecem estar associadas a zonas de ribeiras (58%). Uma análise mais pormenorizada 

dos dados ambientais e florísticos das populações estudadas permitiram identificar três 

habitats para a mesma No habitat designado de A são 70% as populações associadas a 

ribeiras. Outras ocorrem em algares (10%) ou mesmo paredes ou bermas de estrada 

(30%). Estas populações ocorrem sob material bastante diverso, desde basáltico (40%), 

depósitos indiferenciados (20%) e solo evoluído (20%). 

Cerca de 90% das populações, ou parte destas, desenvolviam-se sob meio de 

natureza terrícola, tendo-se verificado a ocorrência de substrato humícola (30%). Em 

algumas populações, os indivíduos de S. azorica foram encontrados em fissuras (10%) 

ou sob pedra (20%). Este habitat caracteriza-se por ter graves problemas com exóticas, 

das quais se realça o Hedychium gardnerarum. De uma forma geral pode-se referir que 

o habita definido como A corresponde a populações ameaçadas. É dominado por 

herbáceas como a Selaginella kraussiana e a Cardamine caldeirarum. São também 

frequentes pteridófitos como o Dryopteris azorica e a Osmunda regalis.  

O habitat B corresponde a populações em locais abrigados e sombrios de 

florestas. A espécie dominante é o Laurus azorica, sendo frequente encontrar, com uma 
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grau de cobertura variável, outras plantas como o Ilex perado ssp. azorica e Vaccinium 

cylindraceum. 

Este habitat continua a estar associado com elevados índices de humidade, 

tendendo então a ocorrer em margem de ribeiras (47%) ou em locais de base, onde pode 

ocorrer retenção de água (60%). O material geológico é também extremamente variável, 

podendo realçar-se o basáltico (em 60% das populações), os depósitos indiferenciados 

(27%) e o solo evoluído (60%). Em termos de substrato, o mais frequente é o saxícola 

(67%) e o terrícola (93%). 

O habitat C diz respeito a formações de Ilex perado ssp. azorica e Erica azorica. 

Estes matos podem também ser de Euphorbias ou mesmo pequenos mosaicos 

dominados pela espécie em estudo. Cerca de 62% das populações deste habitat 

aparecem associados a ribeiras, com cerca de 23% nas encostas da mesma. Uma igual 

parcela de populações foram inventariadas em vales. O material geológico 

predominante continua a ser o basalto (77%), seguindo-se os de os depósitos 

indiferenciados (62%) e o solo evoluído (31%). Em ternos de substrato predomina o 

terrícola (85%) e o saxícola (77%). 

 

Ameaças 

Pelo facto de se desenvolverem em zonas de algum declive, mesmo que 

reduzido, estas populações ficam sujeitas à acção da erosão (40%) e desabamentos 

(17%). Uma das principais ameaças observada é o avanço de espécies exóticas (37%). 

Isto poderá dever-se à forte intervenção em zonas de ribeiras ou linhas de água, habitat 

da S. azorica. Cerca de 17% das populações não sofria qualquer tipo de agressão. Em 

termos de ameaças potenciais continua a ser de referir a erosão (23%), os desabamentos 

(30%), as doenças (45%), o pastoreio (18%) e o pisoteio (18%). 
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Figura 1– Ameaças encontradas para as actuais populações de S. azorica. Outras ameaças – arroteamento, 

herbivorismo, plantação de exóticas, abertura de caminhos, abate de árvores, limpezas camarárias, recolha selvagem espécimes, 

isolamento biológico, evolução do 

 

 

Informação Ecológica 

Outras 
agressões

Sem agressões 
detectadas

Erosão

Desabamentos

Alteração 
hidrológica

Avanço de 
exóticas 
naturais

Pastoreio 
marginal 

Pisoteio 
marginal

Passagem de 
pessoas

Poluição 
orgânica, 
dejectos

Tabela 1: Avaliação do estado de Conservação/Populacional de Sanicula azorica. 

Ilha SIC Espécie  População Conservação 

Pico Mistério da Praínha e Caveiro Sanicula azorica B C 
Pico Montanha do Pico Sanicula azorica B B 
Faial Caldeira e Capelinhos Sanicula azorica B B 
Terceira Serra de Santa Bárbara e Pico Alto Sanicula azorica C C 

 
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 

 


