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RESUMO
Santa Luzia é uma ilha com um grande potencial de biodiversidade terrestre,
principalmente de aves, possuindo espécies em risco de extinção e também endémicas a nível
mundial. Mesmo desabitada, a ilha tem vindo a sofrer impactos antropogénicos passando a
ser Reserva Marinha Parcial em 2014 a fim de preservar sua biodiversidade. Um estudo
comparativo da avifauna na ilha foi realizado em Junho (antes das chuvas) e Outubro (depois
das chuvas) de 2019. Transetos lineares foram realizados, registando diferenças na
abundância e distribuição das aves observadas nos períodos referidos. No total 82 transetos
foram realizados antes das chuvas sendo registadas 9 espécies. Depois das chuvas, 68
transetos foram realizados registando 16 espécies. Nesse estudo não foram registados
aumento na abundância na maioria da população das espécies por estarem adaptadas a
condições desérticas da ilha no que toca a reprodução das mesmas. Somente 4 espécies
mostraram aumento na sua abundância depois das chuvas porque iniciam o período de
reprodução.

Palavras-chave: Santa Luzia; avifauna; abundância; distribuição; precipitação.

ABSTRAT
Santa Luzia island have a great potential of terrestrial biodiversity, especially birds
with some species at risk of extinction and also endemic worldwide. Even uninhabited, the
island has been suffering anthropogenic impacts becoming a Partial Marine Reserve in 2014
in order to preserve its biodiversity. A comparative study of birdlife on the island was carried
out in June (before the rains season) and October (after the rains season) of 2019. Linear
transepts were performed, registering differences in the abundance and distribution of birds
observed in the referred periods. In total 82 transepts were performed before the rains season,
with 9 species recorded. After the rains season, 68 transepts were performed, registering 16
species. In this study, there was no increase in abundance in the majority of the population of
species because they are adapted to the desert conditions of the island with regard to their
reproduction. Only 4 species showed an increase in their abundance after the rains season
because they start the reproduction period.
Key words: Santa Luzia; birdlife; abundance; distribution; precipitation.
xi

1. INTRODUÇÃO
A ilha de Santa Luzia tem sido alvo de vários estudos direcionados a sua
biodiversidade terrestre e marinha, por possuir um habitat peculiar e ser desabitada. A sua
biodiversidade terrestre vem sofrendo graves impatos com a exploração dos recursos da ilha,
e com a prática de muitas atividades que ameaçam sua biodiversidade. Ações antropogénicas
e a introdução de espécies invasoras como ratos (Mus spp) e gatos (Felis catus) tem vindo a
destruir espécies nativas de aves, plantas e répteis (Geraldes et al., 2016; Semedo et al.,
2020). Como forma de controlar as ameaças e promover a sua conservação, no ano 2003,
Santa Luzia e os ilhéus Branco e Raso passam a categoria de Reserva Natural e Reserva
Integral, respetivamente (Áreas Protegidas, Decreto-Lei n°3/2003 de 24 de Fevereiro)
(RAMOS, 2013). No ano 2014, Santa Luzia adquiriu a categoria de Reserva Marinha Parcial,
como forma de possibilitar estudos científicos na ilha e impulsionar, em certa medida, o
turismo ecológico (Decreto Regulamentar n°40 de 2014) (MAHOT, 2014).
As aves são vertebrados terrestres, com uma grande riqueza de espécies. Apresentam
caraterísticas marcantes como penas, bicos, reprodução através de ovos (ovíparas), pernas
escamosas, membros superiores transformado em asas (o que lhes possibilita o voo),
possuem a capacidade de manter suas temperaturas corporais constantes através de calor
metabólico (endotérmicos), entre outros. A endotermia e o voo contribuíram muito para o
sucesso e diversificação na Terra (Bencke et al., 2019), podendo ser encontradas em todos os
ambientes terrestres e aquáticos, com exceção das profundezas dos oceanos (Salazar et al.,
2013). De acordo com o ambiente onde são encontradas, elas podem adaptar-se de modo a
satisfazer as suas necessidades, ou migrar quando as condições são desfavoráveis. As
migrações geralmente acontecem de forma cíclica, deslocando entre diferentes locais durante
o ano para reproduzirem e criar os juvenis. Durante a época de reprodução, os adultos voltam
ao local onde nasceram completando o ciclo. Desse modo, as aves migratórias têm a
disponibilidade de recursos ao longo de todo o ano (Efe, 1999). Devido a capacidade de se
deslocarem entre diferentes locais em busca de um habitat com as condições adequadas, elas
são consideradas importantes para medir a diversidade e a integridade dos ecossistemas
(Vallecillo et al., 2016).
As aves apresentam uma ampla diversidade de formas de hábitos alimentares. Podem
ser frugívoros, granívoros, insectívoros, nectarívoros, carnívoros, piscívoros, detritívoros ou
necrófagos e omnívoros (Bencke et al., 2019; Efe, 1999).
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Espécies de aves com distribuição confinada a um ecossistema insular são
consideradas vulneráveis à extinção, porque as populações tendem a ser pequenas e estão
expostas aos riscos impostos pelas condições ambientais. As mudanças populacionais são
explicadas pelo equilíbrio entre reprodução e mortalidade que nas ilhas são consideradas
fechadas com zero imigração e zero, ou mínimo, emigração (Dierickx et al., 2019).
A diversidade e a distribuição da avifauna em Santa Luzia têm-se variado por ser
relativamente pequena e pela fraca pluviosidade (Dierickx et al., 2019). A reprodução de
muitas espécies está associada com a ocorrência de precipitação, e a carência da mesma pode
colocar em risco de extinção de algumas espécies (Brooke, 2018).
O presente estudo justifica-se pela falta de informações atualizadas sobre a avifauna
associada a pluviosidade na ilha de Santa Luzia que impede que se avalie com precisão a sua
situação, e também fornecer bases científicas que servirão para implementar ações de
conservação.

2

1.1.OBJETIVOS
1.1.1. Objetivo geral
 Avaliar o estado de conservação e a evolução da avifauna da ilha de Santa
Luzia por meio de método de censo direto, ameaças a sua preservação e
estabelecer bases científicas para implementar ações de conservação.
1.1.2. Objetivos específicos
 Analisar espacialmente com índices ecológicos a distribuição das aves
associada aos diferentes habitats, zoneamento, geografia, altimetria e outros
fatores espaciais disponíveis;
 Fazer uma análise comparativa da distribuição das aves antes e depois do
período das chuvas;
 Comparar a distribuição e a abundância das aves em 2013/2014 com a
distribuição no ano 2019;


Mapear a distribuição das aves, recorrendo a ferramentas em SIG.
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2. METODOLOGIA
2.1. Descrição da área de estudo (Santa Luzia)
As ilhas de Cabo Verde estão localizadas no Oceano Atlântico, á cerca de 500 km da
Costa Ocidental Africana, entre os paralelos 17º 13’ e 14º 48’ de latitude Norte e entre os
meridianos 22º 42’ e 25º 22’ de longitude Oeste (Roque, 2010) (figura 1).
Com cerca de 35 km2, a ilha de Santa Luzia (SZ) é a única que se encontra desabitada.
Apresenta um clima quente e seco (Geraldes et al., 2016), com grandes variações na
pluviosidade, resultando em grandes períodos de seca á possíveis inundações (Ferreira,
1997). A ilha é constituída predominantemente por planícies, pequenas montanhas, dunas de
areia, praias e matéria basáltica (Roque, 2010), com uma pequena diversidade de vegetação
(Geraldes et al., 2016). A única fonte de água é decorrente das chuvas, notando-se uma
grande diferença na vegetação e consequentemente na população de aves (Rocha et al.,
2015). Essa condição confere uma elevada potencialidade a ilha, uma vez que a sua
biodiversidade bem como sua distribuição e abundância variam ao longo do ano.

Figura 1. Mapa da localização geográfica da ilha de Santa Luzia. Fonte: Joana Bores.
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2.2. Levantamento de dados
A coleta dos dados foi realizada nos meses de Junho e Outubro de 2019. Esses meses
correspondem aos períodos relevantes para a avifauna (antes e depois das chuvas
respetivamente), sendo relevante quando se pretende entender as respostas das populações
em períodos de seca e de chuva (Brooke, 2018; Brooke et al., 2012).
A ilha foi dividida em quadrículas de 1 km2 (figura 2), de modo a identificar as áreas a
serem amostradas.

2

Figura 2. Divisão da ilha de Santa Luzia em quadrículas de 1 km . Fonte: Joana Bores.

Para a obtenção das estimativas da densidade das aves, utilizou-se o método de transeto
linear (Bibby et al., 2000). Este método é muito utilizado e adequado em estudos que se
pretende conhecer as estimativas de abundância relativa de aves terrestres, bem como fazer
comparações dos padrões de distribuição e de preferência de habitats. O método consiste em
efetuar transetos de longitude conhecida anotando as aves que são avistadas e ouvidas e
outros dados referentes ao transeto (Bibby et al., 2000; Fuller & Langslow, 2009).
Os transetos foram realizados nos períodos de maior atividade das aves, que
corresponde as quatro primeiras horas a partir do nascer do sol, e as três últimas horas antes
5

do pôr-do-sol (Puente et al., 2006). Os transetos foram realizados a pé, caminhando a
velocidade constante, registando todas as aves vistas e/ou ouvidas.
As zonas a serem efetuadas os transetos, foram selecionadas pelo método de
amostragem sistemática, uma vez que a área de estudo já havia sido dividida em quadrículas,
de forma a abranger todo o tipo de habitat encontrado dentro de uma quadrícula (Lewis,
1970). As identificações das aves foram efetuadas utilizando bibliografia especializada, Guia
de Aves (Svensson et al., 2017).
No início e no final de cada transeto, foram registadas as coordenadas geográficas no
sistema UTM (datum local), usando GPS portátil (GARMIN GPS 73), como forma de
conhecer a localização em relação a quadrícula. A monitorização da avifauna foi realizada
através do método de censo direto pela contagem dos espécimes em si, e não de objetos a eles
relacionados (Lewis, 1970), utilizando binóculos Opticron Série Orgon 4 PC (10x42). Dois
transetos diurnos (com um comprimento de 500 m cada) foram efetuados nas quadrículas por
temporada, de modo a obter amostras significativas dos diferentes habitats. Devido ao difícil
acesso, não foi possível realizar os dois transetos previstos em algumas quadrículas.
Com base no estudo realizado por Puente (2006), os habitats foram divididos em
micro e macro-habitat para sua melhor caraterização. O micro-habitat foi caracterizado
quanto à altitude, granulometria do terreno, cobertura de pedras, rochas, gramíneas, matagais,
altura média da vegetação e espaçamento da vegetação. O macro-habitat foi caraterizado em
dunas, costa, ribeiras, montanhas e planícies. Todas as variáveis do habitat foram estimadas
visualmente.
Os dados referentes a localização geográfica dos transetos, caraterização do habitat,
da avifauna, entre outros, foram anotados num formulário de campo (Anexo I). Com o
objetivo de registrar os diversos habitats da ilha, assim como a avifauna nelas encontradas
durante o processo de amostragem, foram feitas fotografias das mesmas com a utilização de
uma máquina fotográfica Canon (Power Shot SXS40 HS).
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2.3. Análise e tratamento de dados
Os dados recolhidos foram armazenados utilizando a ferramenta

TM

MS-Excel 2010,

aplicativo informático do pacote do OFFICE 2010 da Microsoft. A ilha de Santa Luzia foi
previamente dividida em setores segundo a sua tipologia litorânea, altimetria e geografia, de
modo a facilitar a análise dos dados. Para efetuar as médias para o número das espécies nos
transetos, foi criado um buffer de 300 m em relação a linha da costa, selecionando os
transetos que se encontravam entre eles. Utilizando o programa Arc-Qis foram plotados os
transetos da primeira e segunda temporada. Os transetos que não foram incluídos nas análises
receberam a designação “OUT”.
Para calcular as médias gerais os valores para a espécie pardal-de-cabo-verde (Passer
iagoensis) não foram incluídos nos cálculos, por possuírem valores altíssimos em relação as
outras espécies, dificultando a interpretação dos gráficos.
O índice de diversidade de Shannon-Wiever e o cálculo da equitabilidade foram
calculados para os diferentes setores, através do programa Primer 6. O índice de ShannonWiever possui a seguinte fórmula (Luiza et al., 2018):
H’ = - Σ pi Log (pi)
Sendo pi a abundância relativa da espécie i (ni/N).
A fórmula para a equitabilidade é (Luiza et al., 2018):
J = H’/Log (s)
Sendo H’ o índice de Shannon-Wiever e s o número de espécies amostradas.
Para comparar a distribuição e abundância das aves antes e depois das chuvas, foi
calculado o índice quilométrico de abundância (IKA). Este índice é calculado através do
número de indicador de atividade pela unidade de esforço (Ordiz & Llaneza, 2010), no caso o
número total de aves observadas pela distância percorrida em metros por todos os transetos.
Para efetuar a comparação entre os dados do censo de 2013/2014 e o de 2019, também foi
calculado o IKA, mas antes foi feito a seleção dos transetos realizados nesse censo tendo em
conta as quadrículas e os transetos de 2019, como forma de ter um mesmo esforço para os
dois censos, uma vez que no censo de 2013/2014 a metodologia utilizada para a amostragem
não foi idêntica ao que foi utilizado no censo atual. Os valores do IKA foram plotados usando
o software QGis 3.4.4.
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3. RESULTADOS
3.1. Representação espacial da distribuição das aves e índices ecológicos
Um total de 82 transetos (antes das chuvas) e 68 (depois das chuvas) foram realizados
durante o estudo, no qual foram observadas um total de 16 espécies de aves durante as duas
temporadas (12 espécies na primeira e 15 na segunda) incluindo Passer iagoensis. As três
espécies com maior densidade foram o guincho (Pandion haliaetus) com uma média de 0,6
(±0,1) na primeira temporada e 0,9 (±0,2) na segunda temporada, a calhandra-do-raso
(Alauda razae) com uma média de 0,3 (±0,1) na primeira temporada e 0,5 (±0,2) na segunda
temporada e a calhandra-do-deserto (Ammomanes cincturus) com uma média de 0,3 (±01) na
primeira temporada e 0,3 (±0,1) na segunda temporada.
A garça-branca-grande (Ardea alba) foi observada apenas na primeira temporada.
Espécies como a rola-do-mar (Arenaria interpres), andorinha-dos-beirais (Delichon
urbicum),

andorinha-das-chaminés

(Hirundo

rustica)

e a calhandra-de-bico-grosso

(Ramphocoris clotbey) foram observadas apenas na segunda temporada (figura 3).

Figura 3. Representação da densidade média (± erro-padrão) total da avifauna da ilha de Santa Luzia, durante a
primeira e a segunda temporada. Legenda dos nomes: PAN HAL - Pandion haliaetus, ALA RAZ - Alauda
razae, AMM CIN - Ammomanes cincturus, CAL ALB - Calidris alba, FAL TIN - Falco tinnunculus, CHA
ALE - Charadrius alexandrinus, ARE INT - Arenaria interpres, DEL URB - Delichon urbicum, COR RUF Corvus ruficolis, EGR GAR - Egretta garzetta, NUM PHA - Numenius phaeopus, HIR RUS - Hirundo rustica,
ARD CIN - Ardea cinerea, ARD ALB - Ardea alba, RAM CLO - Ramphocoris clotbey.

Os maiores valores para o índice de diversidade de Shannon-Wiever foram
encontrados na Tipologia Litorânea de Baixas Rochosas (2,50) e Praias Arenosas (2,07),
sendo o menor valor do índice encontrado nas Praias de Calhau (0,93).
O maior valor da equitabilidade foi encontrado nas Baixas Rochosas (0,85), seguida
pelas Praias de Calhau (0,84) e o menor valor (0,68) nas Praias Arenosas (figura 4). A
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tipologia com maior somatório do comprimento total na ilha são as Baixas Rochosas com
15,5 km seguida pelas Praia Arenosas com 13,8 km, e com a menor distância (1,9 km) as
Praias de Calhau.

Figura 4. Índice de Shannon-Wiever e Equitabilidade, dos transetos realizados na temporada 1 e 2, das
tipologias litorâneas, apresentadas por diferentes cores. O OUT corresponde aos transetos que não foram
incluídos nos cálculos. São apresentadas na figura o somatório do comprimento das distâncias em km e em
percentagem de cada tipologia litorânea.

Tendo em conta as Geografias Litorâneas, o maior índice de diversidade de ShannonWiever, foi encontrada na zona Sul da ilha com um valor de 2,05 seguida pelas zonas Norte e
Oeste com os mesmos índices (2,01) e o menor índice (1,08) encontrado na zona Este.
Relativamente a Equitabilidade, o maior valor foi encontrada na zona Este (0,98)
seguida pela zona Norte (0,91) e o menor valor de 0,71 nas zonas Nordeste e Palmo (figura
5). Com 12 km, a região Norte apresenta o maior somatório de comprimento da ilha, seguida
pela região Oeste com 7,3 km, e a região com menor comprimento é a região Este com 4 km.

9

Figura 5. Índice de Shannon-Wiever e Equitabilidade, dos transetos realizados na temporada 1 e 2, das
geografias litorâneas, apresentadas por diferentes cores. O OUT corresponde aos transetos que não foram
incluídos nos cálculos. São apresentadas na figura o somatório do comprimento das distâncias em km e em
percentagem de cada geografia litorânea.

Considerando a Altimetria do Terreno, as zonas Baixas apresentam valores para o
índice de Shannon-Wiever ligeiramente superiores em relação as zonas Médias (2,68 e 2,63
respetivamente). O mesmo acontece para valores da Equitabilidade, sendo nas zonas Baixas
0,65 e nas Médias 0,64 (figura 6).
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Figura 6. Índice de Shannon-Wiever e Equitabilidade, dos transetos realizados na temporada 1 e 2, das
altimetrias do terreno, apresentadas por diferentes cores. O OUT corresponde aos transetos que não foram
incluídos nos cálculos. São apresentadas na figura o somatório do comprimento das distâncias em km e em
percentagem de cada altimetria do terreno.

Das espécies em estudo, 50% estão distribuídas nas zonas Paleárticas, 31% nas zonas
Holárticas, 13% tem uma distribuição restrita em Cabo verde, e somente 6% na zona Afrotropical (figura 7. A).
Das famílias de aves registadas no estudo, as com maiores representatividades foram
Alaudidae, Ardeidae e Scolopacidae todas com 19%, e com menor valor foi a Hirundinidae
com 12% (figura 7. B).
Segundo a IUCN, 88% das espécies encontradas estão em uma situação de
conservação pouco preocupantes, 6% são endémicos de Cabo Verde e 6% estão criticamente
em perigo (figura 7. C).
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Figura 7. (A) Representatividade percentual da distribuição geográfica mundial das espécies em estudo: AFROTROP- Afro-tropical, CV- Cabo Verde, PALEART- Paleártica, HOLART- Holártica. (B) Representatividade
percentual das famílias durante as duas temporadas, outras: Corvidae, Falconidae, Pandionidae, Passeridae. (C)
Representatividade percentual do estado de conservação das espécies segundo a IUCN: EN- endémico, LCpouco preocupante, CR- criticamente em perigo. Representadas por diferentes cores, ambas para as duas
temporadas.

Pela análise das percentagens de representatividade de cada categoria, as Limícolas
apresentaram as maiores observações (25%), seguida pelas Calhandras e Garças com os
mesmos valores percentuais (19%) e pelas Andorinhas com 12%. As categorias com menores
observações (6%) foram as de Corvo e Pardal (figura 8. A).
Tendo em conta as percentagens dos tipos de alimentação, as aves que se alimentam
de insetos possuem as maiores observações (36%), seguida com as mesmas percentagens os
invertebrado e peixes (25%) e com menores percentagens, as aves omnívoras e as que se
alimentam de sementes com 6% para ambas (figura 8. B).
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Figura 8. (A) Representatividade percentual das diferentes categorias tróficas: ANDOR- Andorinhas, ARAPAves de Rapina, CALHA- Calhandras, COR- Corvo, GAR- Garças, LIMIC- Limícolas, PAR- Pardal. (B)
Representatividade percentual dos tipos de alimentação: SEED- Sementes, FISH- Peixe, INSET- Insetos,
INVER- Invertebrados, OMNI- Omnívoro. Ambas para as duas temporadas.

3.2. Distribuição e abundância das aves antes e depois das chuvas
Analisando a distribuição e a abundância da espécie Alauda razae nos diferentes
períodos, houve maiores valores do IKA depois das chuvas. O menor valor do IKA antes
chuvas foi de 0,003 que foi encontrado em uma quadrícula (C2). Á Nordeste da ilha (G10) o
valor do IKA foi de 0,004. O maior valor para esse índice (0,006) foi encontrado em uma
quadrícula (B3). Depois das chuvas o menor valor foi de 0,003 na quadrícula G11. Nas
quadrículas B3 e E4 foram obtidos o mesmo valor do IKA que foi de 0,004. Na quadrícula
H11 foi obtido um valor de 0,006 e o maior valor foi de 0,011 (B2) (figura 9). As
localizações geográficas mencionadas em 3.2 e 3.3 estão relacionadas com as análises feita
anteriormente.
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Figura 9. Representação das quadrículas com valores do IKA para Alauda razae, no censo realizado antes das
chuvas (quadrados verdes) e depois das chuvas (círculos vermelhos).

Tendo em conta a distribuição e abundância da Ammomanes cincturus, nota-se que
durante o censo realizado antes das chuvas, foram encontrados os maiores valores do IKA.
Antes das chuvas o menor valor foi de 0,002 na quadrícula B2. Nas quadrículas C2, D2, E3,
E4, G11, G12, e H10 formam obtidos o valor de 0,003. Na quadrícula B4 foi obtido um valor
de 0,004 e o maior valor (0,005) encontrado nas quadrículas B3 e E2. O menor valor
encontrado depois das chuvas foi de 0,002 nas quadrículas B2, G11 e G12, e o maior valor
(0,003) encontrado na quadrícula B3 (figura 10).
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Figura 10. Representação das quadrículas com valores do IKA para Ammomanes cincturus, no censo realizado

antes das chuvas (quadrados verdes) e depois das chuvas (círculos vermelhos).

Pela distribuição e abundância do pilrito-das-praias (Calidris alba), nota-se que nos
dois períodos ele foi encontrado somente na região Palmo. Antes das chuvas o menor valor
do IKA (0,002) foi encontrado na quadrícula H6, 0,02 em G5 e o maior valor de 0,024 em
F4. Depois das chuvas o menor valor foi de 0,002 em H6 e o maior valor registado foi de
0,02 na quadrícula G5 (figura 11).
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Figura 11. Representação das quadrículas com valores do IKA para Calidris alba, no censo realizado antes das
chuvas (quadrados verdes) e depois das chuvas (círculos vermelhos).

Quanto a distribuição e abundância da espécie borrelho-de-coleira-interrompida
(Charadrius alexandrinus) antes das chuvas, registou-se o valor de 0,002 para o IKA na
quadrícula I8. Depois das chuvas o menor valor foi de 0,002 nas quadrículas G5 e I8, e o
maior foi de 0,004 na quadrícula F4 (figura 12).
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Figura 12. Representação das quadrículas com valores do IKA para Charadrius alexandrinus, no censo
realizado antes das chuvas (quadrado verde) e depois das chuvas (círculos vermelhos).

Antes das chuvas foram encontrados maiores valores do IKA, no que toca a
distribuição e abundância do corvo-do-deserto (Corvus ruficolis). O menor valor registado foi
de 0,002 na parte Norte da ilha (D6), e o maior valor foi de 0,004 nas quadrículas B5 e G6.
Depois das chuvas somente um valor do IKA foi encontrado (0,004) na parte Norte da ilha
correspondendo a quadrícula B5 (figura 13).
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Figura 13. Representação das quadrículas com valores do IKA para Corvus ruficolis, no censo realizado antes
das chuvas (quadrados verdes) e depois das chuvas (círculo vermelho).

Durante o censo realizado antes das chuvas, tendo em conta a distribuição e
abundância da garça-branca (Egretta garzetta), o menor valor do IKA foi de 0,002 na
quadrícula C1 e o maior valor foi de 0,012 na quadrícula D1, localizadas a Oeste da ilha.
Depois das chuvas, somente um valor do IKA (0,012) foi encontrado a Oeste da ilha em D1
(figura 14).
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Figura 14. Representação das quadrículas com valores do IKA para Egretta garzetta, antes das chuvas
(quadrados verdes) e depois das chuvas (círculo vermelho).

Quanto a distribuição e abundância do peneireiro (Falco tinnunculus) durante o censo
realizado antes das chuvas, o menor valor do IKA foi de 0,001 nas quadrículas C5, E5, G10,
H7 e H9 e o maior valor (0,002) nas quadrículas D6, G6, H12 e I9. Depois das chuvas apenas
um valor do IKA (0,002) foi registado em F4 e H12 (figura 15).
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Figura 15. Representação das quadrículas com valores do IKA para Falco tinnunculus, no censo realizado antes
das chuvas (quadrados verdes) e depois das chuvas (círculos vermelhos).

Antes das chuvas, o menor valor do IKA (0,001) quanto a distribuição e abundância
do Pandion haliaetus que foi registado nas quadrículas B2, C4, C5, E4 e H10. Nas
quadrículas F4, G8, G9 e G10 foram encontrados o valor de 0,002. O maior valor (0,004) foi
encontrado em A2, D6 e G5. Depois das chuvas o menor valor (0,001) foi encontrado nas
quadrículas B2, C4, C5, D3, D4, E2, E4, F7 e G11. Na quadrícula A3 foi encontrado o maior
valor de 0,008. Nas quadrículas F4, H6 e I9 foram registados o valor de 0,002. Em B3, C3 e
H10 foram encontrados o valor de 0,004 e nas quadrículas E5, I7, H11 e H12 foram
encontrados o valor de 0,005 (figura 16).
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Figura 16. Representação das quadrículas com valores do IKA para Pandion haliaetus, no censo realizado
antes das chuvas (quadrados verdes) e depois das chuvas (círculos vermelhos).

Levando em conta a distribuição e abundância do Passer iagoensis, antes das chuvas
o menor valor do IKA foi de 0,015 nas quadrículas E3, E4, E5 G7 G10 e H9. Nas quadrículas
B5, F4 e I7 foram encontrados o valor de 0,03. Em B3, G6 e H6 foram encontrados o valor
0,1. O maior valor registado nesse período foi de 0,16 em C4. Depois das chuvas o menor
valor foi de 0,006 em C3, C4 e E2. Nas quadrículas A2, C1 e I7 o valor do IKA foi de 0,012,
em B2, D3, D4, E3, F5 e G6 o valor foi de 0,02. Nas quadrículas E4 e E5 foi encontrado o
valor de 0,08. O maior valor foi de 0,16 em H6 (figura 17).
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Figura 17. Representação das quadrículas com valores do IKA para Passer iagoensis, no censo realizado antes
das chuvas (quadrados verdes) e depois das chuvas (círculos vermelhos).

3.3. Distribuição e abundância das aves em 2013/2014 e no ano 2019
Comparando o censo realizado em 2013/2014 e o realizado em 2019, pode-se
constatar que foram observadas seis espécies de aves em comum. Espécies como a corredeira
(Cursorius cursor) e a perdiz-do-mar (Glareola pratincola) foram observadas apenas no
censo de 2013/2014. As espécies Alauda razae, Ardea alba, Ardea cinerea, Arenaria
interpres, Calidris alba, Charadrius alexandrinus, Delichon urbicum, Hirundo rustica,
Numenius phaeopus e Ramphocoris clotbey apenas foram observadas no censo de 2019.
Em relação a distribuição e abundância da Ammomanes cincturus, no censo de
2013/2014 o menor valor do IKA (0,002) foi registado em B3, D2, E5, G11, H10 e G11. Nas
quadrículas B4, C2, D4 e G12 o valor foi de 0,003 e na quadrícula G10 o valor foi de 0,004.
Nas quadrículas G5 e E2 o valor foi de 0,006 e o maior valor foi de 0,01 em B2. No censo de
2019 o menor valor do IKA foi de 0,001 em C2, D2, E3, E4 e H10. Na quadrícula B2 foi
encontrado o valor de 0,0015, nas quadrículas B4, G11 e G12 foram encontrados o valor de
0,002. Em E2 foi encontrado o valor de 0,0025 e o maior foi de 0,004 em B3 (figura 18).
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Figura 18. Representação das quadrículas com valores do IKA para Ammomanes cincturus, no censo de
2013/2014 (círculos vermelhos) e do censo de 2019 (quadrados verdes).

Em relação a distribuição e abundância da Egretta garzetta, no censo de 2013/2014
houve somente um valor do IKA que foi de 0,003 na quadrícula B5. Durante o censo de 2019
o menor valor foi de 0,003 na quadrícula C1 e o maior foi de 0,006 em D1 (figura 19).
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Figura 19. Representação das quadrículas com valores do IKA para Egretta garzetta, no censo de 2013/2014
(círculo vermelho) e do censo de 2019 (quadrados verdes).

Em relação a distribuição e abundância do Corvus ruficolis no censo realizado em
2013/2014 o menor valor do IKA foi de 0,0001 na quadrícula H8. Nas quadrículas D2, D4,
G5, G6, G11 e H9 foram encontrados o valor de 0,002 e o maior foi de 0,004 em H6. No ano
2019 o menor valor do IKA foi de 0,001 em D6, na quadrícula G6 o valor foi de 0,002 e o
maior valor foi de 0,004 em B5 (figura 19).
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Figura 20. Representação das quadrículas com valores do IKA para Corvus ruficolis, no censo de 2013/2014
(círculos vermelhos) e do censo de 2019 (quadrados verdes).

A distribuição e abundância do Falco tinnunculus nos dois censos, os valores do IKA
são os mesmos, mudando apenas a distribuição. No censo de 2013/2014 o menor valor do
IKA foi de 0,0008 em G6, em B3 o valor foi de 0,0025 e o maior valor foi de 0,003 em C5 e
H6. No censo de 2019, o menor valor foi de 0,0008 nas quadrículas C5, E5, G10, H7 e H9,
nas quadrículas D6, F4, G6 e I9 o valor foi de 0,0025 e o maior valor foi de 0,003 em H12
(figura 21).
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Figura 21. Representação das quadrículas com valores do IKA para Falco tinnunculus, no censo de 2013/2014
(círculos vermelhos) e do censo de 2019 (quadrados verdes).

A distribuição e abundância do Pandion haliaetus nos dois censos, os valores do IKA
são os mesmos, mudando apenas a distribuição. No censo de 2013/2014 o menor valor do
IKA foi de 0,0005 nas quadrículas C2 e G7. Nas quadrículas B2, B4, C5,G6, H10, H11 e
H12 o valor foi de 0,001. Em H8 o valor foi de 0,0015, nas quadrículas B5 e G12 o valor foi
de 0,002 e o maior valor foi de 0,005 em G11. No censo de 2019 o menor valor foi de 0,0005
nas quadrículas B4, D3, D4, E2, F7 e G9, nas quadrículas C4, C5, E4, G8, G10 e I9 o valor
foi de 0,001. Na quadrícula C3 o valor foi de 0,0015, nas quadrículas A1, B3, D6, E5, F4,
G5, H6, H10, H11, H12 e I9 o valor foi de 0,002 e o maior valor foi de 0,005 em G11 (figura
22).
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Figura 22. Representação das quadrículas com valores do IKA para Pandion haliaetus, no censo de 2013/2014
(círculos vermelhos) e do censo de 2019 (quadrados verdes).

Em relação a distribuição e abundância do Passer iagoensis, no censo de 2013/2014 o
menor valor do IKA (0,002) foi registado em D2 e G8, na quadrícula G9 o valor foi de 0,003
e nas quadrículas B2, C4, C5, E5, G10, H8, H9 e H10 o valor foi de 0,005. Em H11 o valor
foi de 0,008, nas quadrículas E2 e F4 o valor foi de 0,01 e o maior valor foi de 0,02 nas
quadrículas B4, C2, C3, D4, E3, E4 e G6. Em 2019 o menor valor foi de 0,002 nas
quadrículas B2, C2, C3, E2, E3, G7, G10 e H9. Nas quadrículas A2, B5, C1 F4 o valor foi de
0,008 e nas quadrículas D3, D4, F5 I7 o valor foi de 0,02. Em B3, C4, E4, E5 G6 o valor foi
de 0,05 e o maior valor foi de 0,1 em H6 (figura 23).
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Figura 23. Representação das quadrículas com valores do IKA para Passer iagoensis, no censo de 2013/2014
(círculos vermelhos) e do censo de 2019 (quadrados verdes).
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4. DISCUSSÃO
4.1. Representação espacial da distribuição das aves e índices ecológicos
A análise bibliográfica mostra que a diferença na densidade total de aves na ilha de
SZ entre as duas temporadas está associada a migração de espécies á ilha, principalmente
vindas da região do Paleártico. Nessa região ocorre grandes correntes de migração com as
ilhas possuindo semelhanças (fauna) com outros lugares pertencentes a essa região, assim
muitas aves do Paleártico são encontradas no país em algumas épocas do ano (Barone, 2005).
A andorinha-dos-beirais e a andorinha-das-chaminés já foram observadas em outras ilhas do
país depois que ocorreram fortes chuvas, deixando a região depois de algumas semanas
(Hazevoet, 1997), podendo ter ocorrido o mesmo na ilha de SZ. A calhandra-de-bico-grosso
há muitos anos não fora observada (dados não publicados). Nesse caso ela pode não ser uma
ave migratória frequente da ilha, mas sim uma ave acidental (no presente estudo foi
observado somente um individuo uma única vez). A rola-do-mar foi observada somente na
segunda temporada, podendo estar na ilha não só nesse período. Por ser uma espécie que não
é atraída pelo observador e por terem sido observados muitas outras limícolas com suas crias
na ilha (Rocha et al., 2015), esta poderá estar nidificando na ilha.
Os resultados obtidos para a garça-branca-grande não condizem com o que foi
realmente observado na ilha. Fora do período de amostragem e noutras partes da ilha, ela foi
observada em maior numero. Estudos anteriores indicam que ela é uma ave residente da ilha
(Rocha et al., 2015).
Quanto ao índice de Shannon-Wiever e a Equitabilidade, nas diferentes tipologias
litorâneas nota-se que as Baixas Rochosas possuem diversidade e riqueza elevadas. A baixa
diversidade e a alta riqueza encontradas nas geografias litorâneas na zona Este são explicadas
pelo número reduzido de espécies observadas na segunda temporada. Na altimetria do
terreno, não foram registadas muitas diferenças quanto a diversidade e a riqueza de espécies.
Pelos critérios da IUCN, a maioria das aves em estudo encontram-se em uma situação
pouco preocupante a nível global. No caso do guincho em Cabo Verde, comum na parte
Norte do país (quantidade de presas e orientação do vento) vem sofrido pressão
antropogénica (apanha ilegal dos ovos e crias), colocando em risco a sua população (Naurois,
1984). Estudos recentes mostram uma tendência no aumento da população na maioria das
ilhas (Palma et al., 2020). O pardal-de-cabo-verde apesar de ser endémico do arquipélago é
encontrado em todas as ilhas e ilhéus em grandes quantidades. A nível do país sua situação
não é preocupante (Barone, 2005). Este dado pode ser observado nos elevados valores do
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IKA, encontrados tando no censo de 2013/2014 como no de 2019, mostrando ser a ave mais
comum na ilha e com maior distribuição.

4.2. Distribuição e abundância das aves antes e depois das chuvas
Assim como o estudo realizado por Dierickx et al., 2019, a distribuição e a
abundância da calhandra-do-raso foram afetados, pela positiva, com as chuvas. Quando
chove surgem as condições propícias para sua reprodução, o que leva ao crescimento da sua
população (Brooke, 2018; Brooke et al., 2012). Segundo Brooke et al., 2020, depois da
primeira translocação da ave á ilha de SZ, elas foram observadas nas mesmas quadrículas
(B2, C2 e H11) que foram observadas no presente estudo. Depois das chuvas, os valores do
IKA são maiores mostrando que o aumento da população da calhandra-do-raso esta
relacionado com chuvas, como aconteceu nos anos de 2009 e 2011 (Alves, 2019).
A distribuição da calhandra-das-dunas, não foi muito afetada pela positiva pela chuva.
Estudos mostram que ela não é totalmente dependente das chuvas para reproduzir. A
reprodução da espécie ocorre independentemente de estímulos externos (Bourne, 1954).
O pilrito-das-praias e o borrelho-de-coleira-interrompida, por serem limícolas e
possuírem habitat predominantemente nas praias, pode-se dizer que suas distribuições
mantiveram-se as mesmas.
A distribuição do corvo-do-deserto e da garça-branca-grande mostra que antes das
chuvas houve os maiores valores de abundância, o que indica que eles não dependem das
chuvas, ou que são prejudicadas com as chuvas, mas isso pode ser explicado porque despois
das chuvas eles foram muito observados fora da amostragem e eles já foram observados em
grandes quantidades pelas ilhas, o que mostra sua grande abundância nelas (Barone, 2000).
A distribuição e abundancia do guincho por ser uma ave marinha pelágica (Bourne,
1954) deveriam ser monitorizadas utilizando uma diferente metodologia em futuros estudos.
Monitorizar os ninhos um a um seria a melhor opção.
O pardal-de-cabo-verde é a espécies que possui os maiores valores de abundância. Na
quadrícula H6 (ponto utilizado por pescadores como arrastador e local de descanso) são
encontrados muitos pardais, que aproveitam os restos de alimentos.
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4.3. Distribuição e abundância das aves em 2013/2014 e no ano 2019
A diferença no número de espécies registradas nos dois censos é explicada
principalmente pelo facto do método utilizado no censo de 2019 ser mais adequado quando
se pretende fazer comparações de abundância e distribuição de aves em vários locais (Fuller
& Langslow, 2009). A diferença marcante em termos de diversidade entre as aves observadas
nos dois censos foi a presença da calhandra-do-raso no censo de 2019 (confinada ao ilhéu
Raso e que foi transcolada no ano 2018 para a ilha de SZ). Por essa razão ela está numa
situação de perigo crítico (Brooke et al., 2020).
A ilha de SZ possuía muitas espécies invasoras (gatos e ratos), sendo implementados
projetos de erradicação dos mesmos, possibilitando o aumento da população de algumas
aves. Tais projetos podem ter contribuído para uma maior abundância e distribuição de
espécie de aves no censo de 2019. Nota-se um aumento na abundância e distribuição de
espécies como peneireiro, pardal-de-cabo-verde e guincho analisando os resultados obtidos.
O aumento da população do peneireiro se deve ao facto da diminuição do número de gatos
levando ao aumento de outras aves que são presas do peneireiro. A população de pardais
aumentaram porque estavam presentes na dieta dos gatos, e com a eliminação/diminuição
deles os pardais aumentaram (Medina et al., 2012).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
As comparações dos resultados obtidos antes e depois das chuvas mostram que nem
todas as distribuições e abundâncias das espécies são afetadas positivamente com as chuvas.
Algumas espécies se adaptaram as condições desérticas da ilha, e são muito resistentes a
longos períodos de seca. Espécie como o pardal-de-cabo-verde é muito encontrada nas zonas
muito frequentadas por pessoas. O guincho foi muito observada nas quadrículas que ficam
próximas as montanhas ou ao mar. No alto das montanhas fazem seus ninhos e capturam suas
presas no mar.
Recomenda-se para estudos adicionais, o aumento no esforço de amostragens para a
monitorização da avifauna da ilha (para espécies nidificante e não nidificantes), de forma a
conhecer sua a diversidade, servir de base para futuros planos de conservação, uso académico
e auxiliar no entendimento das mudanças que possam ocorrer na diversidade de aves na ilha.
Outros fatores podem influenciar a distribuição e abundância, e que não foram incluídos no
estudo, mas que merecem atenção (granulometria do terreno, vegetação, entre outros). Planos
de seguimento das limícolas e garças devem ser criadas para entender a sua permanência na
ilha, já que foram registradas ao longo do presente estudo nas duas temporadas.
Aconselha-se a colocação de placas com fotos e nomes das aves nos locais
frequentados por pescadores, de forma a sensibilizá-los na conservação das aves.
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7. ANEXOS
Anexo I
Ficha de campo
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Anexo II
Tabela 1. Médias (± erro-padrão) de todas as espécies observadas na ilha de SZ, suas respetivas famílias,
distribuição mundial e seus estados de conservação segundo a IUCN, na temporada 1 (T1) e temporada 2 (T2).
CR- criticamente em perigo, LC- pouco preocupante.

T1 (07/2019) T2 (10/2019)
Família Espécies (nome científico)Destribuição IUCN Média ± EP Média ± EP
0,27 ± 0,13
Alauda razae Cabo verde CR
0,46 ± 0,23
Alaudidae
Ammomanes cincturus
Holártica LC
0,31 ± 0,12
0,27 ± 0,09
Ramphocoris clotbey
Holártica LC
0,02 ± 0,02
Ardea alba
Holártica LC
0,02 ± 0,02
Ardeidae
Ardea cinerea
Paleártica LC
0,02 ± 0,02
0,06 ± 0,04
Egretta garzetta
Paleártica LC
0,02 ± 0,02
0,13 ± 0,13
Charadriidae Charadrius alexandrinus
Paleártica LC
0,10 ± 0,07
0,08 ± 0,05
Corvus ruficolis
Paleártica LC
0,10 ± 0,09
0,04 ± 0,04
Corvidae
Falconidae
Falco tinnunculus
Paleártica LC
0,21 ± 0,06
0,04 ± 0,03
Delichon urbicum
Paleártica LC
0,08 ± 0,06
Hirundinidae
Hirundo rustica
Paleártica LC
0,06 ± 0,04
Pandionidae
Pandion haliaetus
Paleártica LC
0,56 ± 0,11
0,85 ± 0,15
Calidris alba
Holártica LC
0,25 ± 0,25
0,23 ± 0,21
Scolopacidae
Arenaria interpres
Holártica LC
0,08 ± 0,07
Numenius phaeopus Afro-tropical LC
0,06 ± 0,06
0,08 ± 0,05

Anexo III
Tabela 2. Índice de Shannon-Wiever (SW) e Equitabilidade (E), nas diferentes Tipologias Litorâneas (T. Lit.),
Geografias Litorâneas (Geo.) e Altimetria do Terreno (Alt.), na ilha de SZ. PNA-pontos não atribuídos, ou
OUT.

PNA
Baixas Rochosas
T. Lit. Litoral Escarpado
Praias Arenosas
Praias de Calhaus
PNA
Este
Noroeste
Geo.
Norte
Oeste
Palmo
Sul
Terreno Baixo
Alt.
Terreno Médio-Alto

SW
2,43
2,50
1,76
2,07
0,93
2,42
1,08
1,38
2,01
2,01
1,76
2,05
2,63
2,38

E
0,65
0,85
0,73
0,68
0,84
0,65
0,98
0,71
0,91
0,81
0,71
0,83
0,65
0,64
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Anexo IV
Tabela 3. Médias (± erro-padrão) das aves para as diferentes categorias tróficas (C.Tróf) e tipos de alimentação
(Ali), na ilha de SZ. N-número de espécies.

C. Tróf.

Ali.

Andorinhas
Aves de Rapina
Calhandras
Corvo
Garças
Limícolas
Peixe
Insectos
Invertebrados
Omnívoro

N Média ± EP
2 0,70 ± 0,12
2 1,41 ± 0,15
3 2,47 ± 0,60
1 2,25 ± 0,75
3 1,63 ± 0,63
4 3,15 ± 2,34
4 1,36 ± 0,15
6 1,52 ± 0,34
4 1,65 ± 0,86
1 1,50 ± 0,00

Anexo V
Espécies observadas durante o estudo realizado em SZ, agrupadas por família.

Alaudidae

Alauda razae

Ammomanes cincturus

Ramphocoris clotbey
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Ardeidae

©Joana Bores
©Joana Bores

©Joana Bores

Ardea alba

Charadriidae

Ardea cinerea

Egretta garzetta

Corvidae

Falconidae

©Joana Bores

Charadrius alexandrinus

Corvus ruficolis

Falco tinnunculus

Hirundinidae

©Boris Belchev
©Joana Bores

Delichon urbicum

Hirundo rustica

39

Pandionidae

Passeridae

©Joana Bores

Pandion haliaetus

Passer iagoensis

Scolopacidae

Arenaria interpres

Calidris alba

Numenius phaeopus
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