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Scabiosa nitens R. et S. 
Scabiosa lucida Ait. non Vill. (PALHINHA, 1966; HANSEN & SUNDING, 1985). 

 
 

Esta espécie endémica dos Açores, foi observada pela primeira vez na ilha do  

Faial e na Terceira em 1838, sob o nome de Scabiosa nitens R. et S. (SEUBERT, 1844). 

Pelas dificuldades taxonómicas que esta planta apresentava na altura, foram-lhe 

atribuídos vários nomes dos quais salientamos Scabiosa lucida e Scabiosa neglecta 

assinalada por Drouet e Trelease  (GODMAN, 1870). 

A S. nitens. encontra-se actualmente distribuída pelas ilhas de Sta Maria, S. 

Miguel, Terceira, S. Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo (HANSEN & SUNDING, 1993).  

Segundo TUTIN (1964), esta espécie raramente se encontra fora do abrigo das crateras 

dos pequenos cones secundários nas partes superiores das florestas de louro e no 

Ericetum mais baixo. SJÖGREN (1973) refere que esta espécie provavelmente não 

aparece abaixo de 600 m. 

 

Distribuição 

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

Corologia 

Espécie endémica dos Açores.  

 

Protecção e status 

Espécie protegida 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 

populações muito fragmentadas com declínio contínuo da área, extensão ou qualidade 

do habitat.  

 

Tipo funcional  

Hemicriptófito subarrosetado de 25 a 60 cm (FRANCO, 1984). De acordo com 

os dados de campo, os indivíduos adultos desta espécie tem, em média, 55 cm (+/- 20 

cm) com um máximo observado de 1 m. São anuais ou vivazes (FRANCO, 1984). O 

estudo fenográfico efectuado a esta espécie não permite tirar conclusões acerca da 

duração do ciclo de vida desta espécie, pode-se apenas referir que as plântulas emergem 

pelo menos entre Julho e Novembro. O mesmo autor refere que o caule é herbáceo nas  
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espécies anuais, enquanto nas perenes, como esta, tende a ter alguma lenhificação na 

base. A inflorescência desta espécie são capítulos largamente pedunculados (FRANCO, 

1971). TUTIN et al. (1976), refere que a corola desta espécie é avermelhada a púrpura. 

 

Habitat 

As populações desta espécie tendem, pelo menos nos casos estudados, 

desenvolver-se em locais de média-baixa altitude (78% das populações ocorrem até aos 

500 m), no entanto foram inventariadas populações desta espécie entre os 20 e os 1010 

m de altitude. Em termos de declive parece haver uma preferência para locais de declive 

acentuado. Realça-se que todas as populações de S. nitens estudadas estavam expostas à 

luz sobre condições fotófitas. Esta espécie, de uma forma geral, parece tender a ocorrer 

em taludes (56%), nomeadamente em zonas de estradas (43%), ou em encostas (35%) 

mais ou menos pronunciados. Cerca de 10% das populações ocorriam em zonas de 

ribeiras. Em termos de substrato verificou-se que as populações estudadas se 

desenvolviam em meios essencialmente terrícolas (83%), com populações de S. nitens, 

ou algumas parcelas destas a ocorrer em substratos fissurículas ou saxícolas. No que diz 

respeito ao material basáltico observou-se um predomínio de basalto (24%) e solos 

evoluídos (35%). 

Uma quase total inexistência de estudos em relação a esta espécie realça o pouco 

que se conhece acerca da mesma. Esta falta poderá dificultar uma abordagem segura e 

uma descrição clara dos habitats para esta espécie. Além disso, a S. nitens apresenta 

uma grande amplitude em relação a uma série de factores ambientais, tais como altitude 

ou declive.  

Assim, procedeu-se a uma análise cluster com o objectivo de fazer a 

caracterização possível dos habitats das populações inventariadas. A análise do destes  

resultados permite de certa forma confirmar o comportamento oportunista que esta 

espécie parece ter. Também não obedece a factores fitossociológicos, quando muito 

poderá depender da fisiografia das formações dominantes. Um aspecto a concluir é que 

a espécie em estudo se desenvolve em prados de graminoídes caracterizados pela sua 

estabilidade, embora de natureza geológica e florística bastante diversa bastante 

diferente. Foi no entanto possível perceber diferenças entre os agrupamentos obtidos. 

O habitat (A), com uma altitude média de 545 m (tendo-se inventariado 

populações entre os 30 e os 1010 m), corresponde a prados abertos dominados por  
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Holcus rigidus, Tolpis azorica e Lysimachia azorica. Em termos geomorfológicos é 

extremamente diverso, sendo difícil de estabelecer uma regra, 12% são populações de 

costa, 24% de encosta, 35% em talude, 24% em paredes e estradas, entre outras. Esta 

diversidade reflecte-se quer a nível de geologia (29% basáltico, 24% solo evoluído e 

41% bagacina, entre outros), quer em substratos (41% saxícola e 71% terrícola). 

As duas populações que se definem como do habitat B são das flores e 

localizam-se entre os 300 e os 350 m de altitude. Correspondem a matos de Calluna 

vulgaris com Erica azorica com mosaicos bastante largos de gramíneas como o Holcus 

rigidus e Festuca petreae. As duas populações desenvolvem-se em taludes de estradas. 

Os indivíduos ocorrem quer em depósitos quer sobre as fissuras do material basáltico. 

O habitat (C), com populações entre os 80 e os 450 m (uma altitude média de 245 m), é 

caracterizado por serem todas populações de S. Jorge (embora não estejam incluídas 

todas as populações inventariadas nesta ilha). Este habitat é dominado por espécies que 

poderão indicar alguma perturbação, o Pteridium aquilinum, o Rubus inermis e outras 

como a Hedera helix spp. canariensis. Em termos de geomorfologia local dominam as 

populações de encosta (62.5%), nomeadamente de taludes (50%). Todas estas 

populações desenvolviam-se sob meio terrícola. 

O habitat (D), com uma altitude média de 345 m (com populações inventariadas 

entre 250 e 450 m), é tipicamente de taludes (88%) tendo sido todas as populações 

inventariadas em estradas e paredes. É muito diversa em termos de geologia e substrato, 

dominando neste último o solo evoluído (63%). Estas populações foram inventariadas 

em matos de Erica azorica. 

As duas populações incluídas no habitat definido como E, são dominados por 

espécies infestantes das quais se realça o Hedychium gardenerarum. São também 

populações de taludes onde a planta se desenvolve sob a rocha e sob meio terrícola. 

Uma análise final dos agrupamentos de populações desta espécie permite confirmar a 

ambiguidade da mesma em termos de habitat. 
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Ameaças 
 

Uma espécie com este comportamento oportuno, tipicamente de prados, mas 

cujas condições ambientais de desenvolvimento são ainda desconhecidas, torna difícil 

qualquer acção de protecção. Antes de mais é imperioso que se aposte mais no estudo 

da S. nitens. 

Em termos de ameaças antrópicas as populações desta espécie sofrem 

essencialmente a acção do herbivorismo (22%), limpezas camarárias (30%), avanço de 

exóticas (27%), abertura de caminhos (11%), passagem de pessoas (27%) e passagem 

de animais domésticos (14%). Realça-se ainda alguns casos de erosão (16%) e 

desabamentos (11%) sobre as populações desta espécie. 

Cerca de 32% das populações de S. nitens não sofriam qualquer tipo de ameaça. 

No que diz respeito às ameaças potenciais podemos realçar que as naturais predominam 

tais como erosão (19%) e desabamentos (21%). 
 

 

 
 Figura 1  - Principais agressões a que está sujeira a S. nitens. Outras agressões: alteração hidrológica, erosão genética, poluição 
orgânica, dejectos, recolha selvagem espécimes, abate de árvores, evolução do Habitat e isolamento biológico 
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Informação Ecológica 
Tabela 1: Avaliação do estado de Conservação/Populacional de Scabiosa nitens. 

Ilha SIC Espécie  População Conservação 

Flores Zona Central - Morro Alto Scabiosa nitens B B 
Corvo Costa e Caldeirão Scabiosa nitens C A 
Terceira Serra de Santa Bárbara e Pico Alto Scabiosa nitens C A 
Faial Monte da Guia Scabiosa nitens B 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 

 

 

 


