1. Considerações gerais
O presente anexo pretende explanar a implementação da Acção C2 ao
longo de 2005 e 2006, com a reconstrução da distribuição dos indivíduos de
cagarra Calonectris diomedea borealis amostrados, através dos dados recolhidos
por dispositivos armazenadores de informação (data‐loggers). Dando relevância
aos métodos utilizados para a fixação dos data‐loggers, tratamento dos dados
recolhidos por cada um dos tipos de dispositivo (compass ou GPS‐loggers) e
exposição das principais áreas de distribuição das aves amostradas nos
diferentes anos, colónias, locais, arquipélagos (Figura 1) e período da época
reprodutora.
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Figura 1. Principais áreas de trabalho de campo projectadas para a aplicação dos
compass‐loggers, baseadas na sua localização geográfica e grupos de colónias mais
importantes. Os círculos amarelos assinalam os principais grupos amostrados em 2006

A partir de testes efectuados no processo de calibração dos dispositivos
(compass‐loggers; Figura 1 – Acção C2), denota‐se a boa precisão deste tipo de
registadores (Figura 2) Da mesma forma, os resultados da aplicação de compass
e GPS‐loggers em alcatrazes Morus bassanus no Canadá, demonstraram a
precisão relativamente boa deste tipo de dispositivo de armazenamento de
informação (Figura 3).
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Figura 2. Representação esquemática dos testes de calibração efectuados com os
compass‐loggers.

57.5

57

Bird 1 comp
Bird 1 GPS
Bird 2 comp
Bird 2 GPS
Bird 3 comp
Bird 3 GPS

56.5

56

55.5

55
-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

Figura 3. Comparação entre os trajectos de Alcatraz Morus bassanus reconstruídos a
partir da utilização de GPS e compass‐loggers. (Dados submetidos para publicação)

A partir dos registos dos compass‐loggers (Figura 4) foi possível confirmar
que o padrão de voo da cagarra é muito próximo dos também procelariiformes
albatrozes (Sachs 1993, 2005). Existe então um movimento ascendente (soaring)
de maior gasto energético, aproveitando de seguida os ventos laterais da
superfície do mar (shear wind) para ganho de velocidade e poupança energética
(Figura 5). Este comportamento em voo bastante diferente das espécies onde até
aqui se tinham aplicado estes dispositivos acresceu alguma dificuldade à
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interpretação dos diferentes comportamentos da ave ao longo das viagens de
procura de alimento, para classificação dos períodos em que a ave estava na
água ou em voo. Só desta forma é possível reconstruir com a maior precisão
possível a viagem global dos indivíduos amostrados. De facto os dados dos
compass‐loggers permitem distinguir com elevada precisão temporal os
diferentes comportamentos da ave em toda a sua viagem de prospecção de
alimento, obtenção do mesmo, descanso no mar, etc, isto leva‐nos a podermos
apresentar diferentes localizações do indivíduo em alto‐mar com diferentes
graus de importância em termos de conservação e portanto em termos de
prioridades para zonas protegidas em alto‐mar. Sendo que as localizações onde
se efectuaram eventos de pesca (mergulhos) serão as mais importantes em
termos de áreas importantes para as aves. De referir ainda que neste tipo de
dispositivos o balanço entre a capacidade da memória e o período de recolha
dos dados é crucial. Ou seja, quanto maior o período de recolha de dados,
maior a longevidade da memória do dispositivo, mas menor a probabilidade de
detecção de eventos de pesca esporádicos ou tempos exactos de alterações do
comportamento (p.e. a ave na água levanta voo) e isto são pontos essências para
diminuir o erro na reconstrução do trajecto no humanamente possível. A
longevidade da memória dos compass‐loggers estabelece que este apenas
recolherá dados durante cerca de 1 dia se a frequência de recolha dos mesmos
for de 1 segundo (frequência mínima à qual o dispositivo recolhe dados). À
medida que se aumenta 1 segundo à frequência incrementa‐se 4 dias à
longevidade da memória.
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Figura 4. Aspecto do software MT‐Comp para análise dos diferentes comportamentos
das aves e reconstrução dos trajectos de procura de alimento. 1 – Pousada na água em
descanso; 2 – Voo direccional para determinada área de interesse (longos voos
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“soaring” planados); 3 – Voo com alimento localizado (voos planados “soaring”
curtos); 4 – Eventos de pesca.

Figura 5. Esquematização do voo padrão de cagarra Calonectris diomedea borealis. 1 –
voo ascendente (maior perda energética); 2 – posicionamento lateral em favor dos
ventos superficiais; 3 – aproveitamento dos ventos superficiais para ganho de
velocidade (menor perda energética); 4 – voo rasante à superfície da água para novo
ciclo de aproveitamento dos ventos laterais. Esquema retirado de Sachs (2005).

Embora a compreensão de que de alguma forma as cagarras aproveitam
os ventos superficiais para maximizar a poupança energética enquanto em voo,
registamos que esta espécie não parece ser afectada por ventos contrários.
Através do cálculo da relação entre a direcção do vento e a direcção de voo
escolhida pela ave (wind tail component, Fransson 1998) deu negativa (Figura 6).
Isto vem provavelmente apoiar o facto de esta espécie ser bastante resiliente a
voos contrários, pela maximização do aproveitamento dos já mencionados
ventos da superfície do mar (shear soaring, Schneider 1991) tal como foi
comprovado por Spear & Ainley (1997a) pela preferência deste grupo dos
procelariiformes em voarem contra o vento.
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Figura 6. Representação gráfica da relação da direcção da ave em voo, com a
velocidade e direcção do vento (Tail Wind Component).

Em Setembro de 2006 aplicaram‐se com sucesso GPS‐loggers em cagarras,
de forma muito similar à aplicação dos compass‐loggers nas caudais, mas neste
caso no centro de gravidade da ave – o dorso (Figura 7).
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Figura 7. Vista detalhada do aspecto de um GPS‐logger (A), colocado no dorso da
Cagarra (B) e removido do dorso (C).

A aplicação de GPS‐loggers em Setembro de 2006 permitiu obtermos um
valor exacto da velocidade média de voo de 9.86 ± 1.72 m/s (4.86 – 15.11 m/s),
calculado a partir da velocidade instantânea recolhida por estes dispositivos
(Figura 8). Sendo que este valor está próximo do obtido por Ristow et al. (2000)
de 7.5 m/s, a partir da aplicação de PTTs (transmissores de satélite) em
Calonectris diomedea diomedea em migração e por Alerstam et al. (1993) de 10 m/s
para Albatroses através da utilização de um radar e observação a partir de um
barco em mar‐alto. Também Spear & Ainley (1997b) obtiveram um valor de 13.2
± 3.6 m/s para este grupo de procelariiformes voando em contra‐vento. A
obtenção deste valor reveste‐se portanto de vital importância, uma vez que o
mesmo tem que ser incluído no software de análise MT‐COMP para a
reconstrução do trajecto de alimentação do indivíduo (anterior Figura 4). Sendo
que com um valor calibrado para a espécie e área de distribuição regular (área
da Macaronésia), diminuímos grandemente o erro da nossa análise.
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Figura 8. Distribuição das frequências de velocidade de voo de cagarra obtidas através
da aplicação de 23 GPS‐loggers nas Berlengas, Setembro de 2006.

2. Período pré‐incubação
O período reprodutor que antecede a postura reveste‐se de singularidade
para o caso das fêmeas, enquanto os machos ficarão em áreas mais próximas à
colónia, fazendo visitas regulares em guarda da cavidade (vulgo ninho), as
fêmeas realizam um êxodo pré‐postura para gestação do ovo de cerca de 20 dias
(estimado na Selvagem grande, Jouanin et al. 2001). Dado o pouco
conhecimento dos padrões de distribuição das fêmeas e até dos machos desde a
sua chegada (em meados de Março) às colónias de reprodução, e a recuperação
efectiva dos compass‐loggers garantida através deste teste em 2006 (Figura 9) a
equipa de trabalho continuará em 2007 o investimento na amostragem desta
fase do ciclo reprodutor (ver capítulo 5).
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Figura 9. Kernel dos eventos de pesca de uma fêmea de cagarra, com uma viagem de 1
dia na altura da pré‐postura. Abril de 2006.

3. Aplicação de compass‐loggers em cagarras no período de
incubação
A distinção entre os dois períodos reprodutores na altura de exposição
dos dados deve‐se ao facto de o comportamento dos indivíduos ser
diferenciado entre estas duas fases do seu ciclo reprodutor. Para o período de
incubação esperam‐se à partida viagens mais longas, de duração média em alto‐
mar de 8 dias, algo que se veio a verificar, com um máximo de 19 dias em mar
aberto atingido por um indivíduo das Desertas.

3.1. Açores
3.1.1. Capelo (Faial, grupo central dos Açores)
Na colónia próxima da povoação do Capelo – Faial, os dispositivos
colocados nas aves recolheram dados binários de direcção de voo e temperatura
de 4 em 4 segundos. Relativamente à distribuição alimentar dos indivíduos, as
fêmeas registam um ponto muito forte de ocorrência a norte das ilhas Corvo e
Flores (Figura 10), enquanto os machos apresentam 2 pontos muito utilizados
para alimentação a noroeste do Corvo – Flores e mais um junto à ilha do Faial
na direcção do vulcão dos Capelinhos (Figura 11).
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Figura 10. Kernel dos eventos de pesca de 4 fêmeas de cagarra da colónia do Capelo
em Junho de 2006. Total de 5 viagens de alimentação efectuadas em Junho de 2006.

Figura 11. Kernel dos eventos de pesca de 4 machos de cagarra da colónia do Capelo
em Junho de 2006. Total de 5 viagens de alimentação efectuadas em Junho de 2006.
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Numa visão global à distribuição dos indivíduos anteriores, pode‐se
afirmar que a direcção predominante tomada para alimentação foi a noroeste,
havendo uma preferência crescente pela alimentação a norte do conjunto de
ilhas Corvo – Flores (Figura 12). Esta informação será em termos futuros
combinada com mapas de batimetria de escala mais fina, e com bancos
importantes para a distribuição da ictiofauna e cetáceos, informações que vêm
sendo recolhidas pelo Departamento de Oceanografia e Pescas dos Açores
(Morato et al. 2006).

Figura 12. Kernel dos eventos de pesca de 8 indivíduos de cagarra da colónia do
Capelo em Junho de 2006. Total de 10 viagens de alimentação efectuadas em Junho de
2006.

As viagens mais curtas, de 1 dia de duração, produziram locais de
alimentação mais próximos da colónia reprodutora, sendo que os indivíduos
procuraram algumas possíveis áreas de upwelling (onde a batimetria decresce
rapidamente de 500 para 1000 m) e nos quais a produtividade e distribuição da
ictiofauna serão elevadas (Yen et al. 2004; Figura 13). Já nas viagens de maior
duração os indivíduos efectuaram deslocações mais longas utilizando áreas
mais distantes da colónia para procurar alimento e efectivar os eventos de pesca
(Figura 14).
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Figura 13. Kernel dos eventos de pesca das 3 viagens de 1 dia em alto‐mar realizadas
por cagarras da colónia do Capelo em Junho de 2006.

Figura 14. Kernel dos eventos de pesca das 7 viagens de 6 a 11 dias realizadas por
cagarras da colónia do Capelo em Junho de 2006.
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3.1.2. Morro de Castelo Branco (Faial, grupo central dos
Açores)
Na colónia próxima da povoação do Morro de Castelo Branco – Faial, os
dispositivos colocados nas aves recolheram dados binários de direcção de voo e
temperatura de 4 em 4 segundos. A distribuição alimentar das fêmeas revela 2
locais mais utilizados para eventos de pesca a norte e noroeste do grupo central
dos Açores (Figura 15). Nesta colónia, embora tivéssemos colocado compass‐
loggers também em machos estes não chegaram a ser relevados pelas fêmeas nos
turnos de incubação, até próximo da data em que teríamos que abandonar a
ilha para efectuar novas campanhas noutros locais, por isso foram removidos
antes do dito relevo e viagem de alimentação se terem processado.

Figura 15. Kernel dos eventos de pesca de 4 fêmeas de cagarra da colónia do Morro de
Castelo Branco. Total de 6 viagens de alimentação efectuadas em Junho de 2006.

Considerando as 4 viagens de 1 dia de duração
As viagens mais curtas, de 1 dia de duração, produziram locais de
alimentação mais próximos da colónia reprodutora, sendo que os indivíduos
procuraram algumas possíveis áraes de upwelling (onde a batimetria decresce
rapidamente de 500 para 1000 m) e nos quais a produtividade e distribuição da
ictiofauna serão elevadas (Figura 16). Já nas viagens de maior duração os
indivíduos efectuaram deslocações mais longas utilizando áreas mais distantes
da colónia para procurar alimento e efectivar os eventos de pesca (Figura 17).
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Figura 16. Kernel dos eventos de pesca das 4 viagens de 1 dia em alto‐mar realizadas
por cagarras da colónia do Morro de Castelo Branco em Junho de 2006.

Figura 17. Kernel dos eventos de pesca das 2 viagens de 10 dias em alto‐mar realizadas
por cagarras da colónia do Morro de Castelo Branco em Junho de 2006.
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3.1.3. Ilhéu da Praia (Graciosa, grupo central dos
Açores)
Aquando da execução da acção C1?? (radio‐tracking), a equipa de trabalho
colocou uma pequena amostra de compass‐loggers em algumas cagarras que
também se reproduzem neste ilhéu a nordeste da ilha da Graciosa. O período
de recolha de informação foi em tudo semelhante ao utilizado para as
amostragens no Faial (de 4 em 4 segundos) no mesmo mês de Junho. A fêmea
amostrada seleccionou maioritariamente para os seus eventos de pesca 2 áreas a
nordeste da Graciosa (Figura 18) enquanto os machos dispersaram um pouco
mais no seu comportamento alimentar para oeste e este das anteriores áreas
mencionadas (Figura 19).

Figura 18. Kernel dos eventos de pesca de 1 fêmea de cagarra da colónia do ilhéu da
Praia – Graciosa. Total de 2 viagens de alimentação efectuadas em Junho de 2006.

14

Figura 19. Kernel dos eventos de pesca de 2 machos de cagarra da colónia do ilhéu da
Praia – Graciosa. Total de 2 viagens de alimentação efectuadas em Junho de 2006.

A distribuição alimentar global dos indivíduos amostrados na anterior
colónia apresenta‐se como um somatório das áreas utilizadas por machos e
fêmeas, dado o equilíbrio numérico entre as duas amostras (Figura 20).
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Figura 20. Kernel dos eventos de pesca de 3 indivíduos de cagarra da colónia do ilhéu
da Praia – Graciosa. Total de 4 viagens de alimentação efectuadas em Junho de 2006.

Com um dia de distribuição em alto‐mar, a cagarra do ilhéu da Praia
seleccionou para alimentação uma área a este do ilhéu de Baixo (Graciosa), mais
uma vez, provavelmente por se tratar de uma área de elevada produtividade
(Figura 21). Nas viagens de longa duração (enquanto o parceiro se encontra no
ninho a incubar) as cagarras, com mais liberdade temporal para procurarem
recursos, prospectaram mais distante da colónia, seleccionando diversas áreas
para mergulhos de captura das presas, principalmente a latitudes mais elevadas
que a colónia (Figura 22).

Figura 21. Kernel dos eventos de pesca da viagem de 1 dia em alto‐mar realizada por
uma cagarra da colónia do ilhéu da Praia em Junho de 2006.
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Figura 22. Kernel dos eventos de pesca das 3 viagens de 10 a 12 dias em alto‐mar
realizadas por cagarras da colónia do ilhéu da Praia em Junho de 2006.

3.2. Madeira
3.2. Desertas
No arquipélago da Madeira, os nossos esforços de colocação de compass‐
loggers centraram‐se na ilha da Deserta grande, pertencente a um conjunto de 3
ilhas: a norte o ilhéu chão e a sul a ilha do Bugio. A frequência de recolha de
dados foi nesta situação aumentada para 5 segundos, numa perspectiva
também de percebermos qual o efeito do incremento no vazio de dados de
temperatura, na nossa interpretação do comportamento dos indivíduos e de
possibilitarmos uma longevidade de memória do dispositivo de perto dos 20
dias. Foi assim comprovado que este período permite distinguir com precisão
os diferentes comportamentos da ave, não se perdendo aparentemente mesmo
os mergulhos mais esporádicos e não sequenciados.
Relativamente à distribuição das aves, as fêmeas distribuíram‐se de
forma muito mais dispersa (Figura 23) que os machos (Figura 24),
seleccionando para alimentação áreas desde norte da Madeira (em latitudes
próximas dos 47°N) até sudeste (entre os arquipélagos da Madeira e Canárias,
próximo das ilhas Selvagens). Já os machos amostrados, ficaram muito mais
próximo da colónia (entre as Selvagens e a ilha da Madeira), utilizando também
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de uma forma algo regular algumas áreas a norte do arquipélago para eventos
de pesca (Figura).

Figura 23. Kernel dos eventos de pesca de 7 fêmeas de cagarra da colónia das Desertas.
Total de 7 viagens de alimentação efectuadas em Junho de 2006.

Figura 24. Kernel dos eventos de pesca de 2 machos de cagarra da colónia das
Desertas. Total de 6 viagens de alimentação efectuadas em Julho de 2006.
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A distribuição global de todos os indivíduos das Desertas, revela‐se
muito dispersa, com os locais de maior quantidade de eventos de pesca a ser em
diversas áreas junto à colónia mas também muito afasta da mesma (Figura 25).
Este padrão de distribuição poderá dever‐se a uma carência na abundância de
peixe em áreas mais próximas durante o mês de Julho ou as áreas seleccionadas
são apenas mais ricas em recursos e por isso seleccionadas para alimentação
pelos indivíduos? São este tipo de questões que vamos tentar ver clarificadas
através do cruzamento destes dados com as diferentes variáveis oceanográficas
estáticas (p.e. batimetria) e dinâmicas (p.e. concentração de clorofila; Ballance et
al. 2006).

Figura 25. Kernel dos eventos de pesca de 9 indivíduos de cagarra da colónia das
Desertas. Total de 13 viagens de alimentação efectuadas em Julho de 2006.

Á semelhança das áreas anteriormente explanadas, também neste local as
aves em viagens de um dia seleccionaram para alimentação, zonas mais
próximas da colónia de nidificação (Figura 26). Sendo interessante registar que
além do entorno do complexo Deserta grande – ilhéu chão ter sido
seleccionado, (tal como a sul da ilha da Madeira de uma forma menos intensa)
também a área a sul do Bugio foi preferida para eventos de pesca. Todo o
entorno deste complexo de ilhas apresenta bastante abundância e riqueza
específica, não sendo de estranhar a selecção por parte das cagarras para
alimentação. Mais uma vez, quando os indivíduos dispuseram de mais tempo
para prospecção em mar alto, preferiram as áreas de latitudes superiores e a
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este do arquipélago, sobrepondo‐se apenas levemente com as longitudes típicas
da Zona Económica Exclusiva (ZEE) dos Açores (‐25° WW; Figura 27)

Figura 26. Kernel dos eventos de pesca das 4 viagens de 1 dia em alto‐mar realizadas
por cagarras da colónia das Desertas em Julho de 2006.

Figura 27. Kernel dos eventos de pesca das 9 viagens de 3 a 19 dias realizadas por
cagarras da colónia das Desertas em Julho de 2006.
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4. Aplicação de compass‐loggers em cagarras no período de
alimentação às crias
Nesta fase do ciclo reprodutor era esperado um maior investimento por
parte dos adultos em viagens mais curtas para alimentação das crias
(principalmente enquanto estas atravessam os primeiros dias de vida e a fase
exponencial do seu crescimento). Estas viagens curtas seriam intervaladas a
tempos com viagens de maior duração em alto‐mar para reposição da condição
corporal dos progenitores (Granadeiro et al. 1998).

4.1. Açores
4.1.1. Capelo (Faial, grupo central dos Açores)
A segunda campanha efectuada nesta área (colónia do Capelo) reveste‐se
de especial interesse, pois permitiu‐nos saber se a distribuição dos indivíduos
da mesma colónia (e em alguns casos os mesmo indivíduos amostrados durante
a incubação) seria diferente neste período em relação ao período de incubação.
O período de recolha de dados utilizado para esta colónia foi de 4 segundos
(longevidade da memória de 16 dias) e o trabalho de campo foi efectuado
durante o mês de Agosto de 2006.
Relativamente à distribuição alimentar dos adultos, as fêmeas (Figura 28)
dispersaram mais para norte do arquipélago (embora em áreas diferentes das
utilizadas no período de incubação, ver Figura 11), levando‐nos a supor que
isso se possa dever a alterações sazonais nos parâmetros oceanográficos
(temperatura da superfície do mar e clorofila), que provocam mudanças
espaciais nas áreas de maior produtividade e por sua vez na distribuição das
presas das cagarras. é esta a análise que pretendemos efectivar, logo que
tenhamos os ficheiros de variáveis ambientais disponíveis para cruzar com a
distribuição dos indivíduos.
Na distribuição dos machos, um ponto semelhante com as fêmeas a intensa
utilização da área mais próxima e a oeste do Capelo e também alguma selecção
de locais de pesca mais a norte do Faial, embora até latitudes menores que as
utilizadas pelas fêmeas (Figura29).

21

Figura 28. Kernel dos eventos de pesca de 4 fêmeas de cagarra da colónia do Capelo.
Total de 10 viagens de alimentação efectuadas em Agosto de 2006.

Figura 29. Kernel dos eventos de pesca de 6 machos de cagarra da colónia do Capelo.
Total de 21 viagens de alimentação efectuadas em Agosto de 2006.

As zonas seleccionadas pelos adultos desta colónia deram relevância a
áreas a norte do Faial, sendo que os adultos prospectaram até latitudes

22

próximas dos ‐49° W, portanto cerca de 11° a norte do local da colónia onde a
cria se desenvolvia e estava a ser alimentada. Mas a área mais utilizada para
eventos de pesca foi sem dúvida próximo da colónia (a oeste da colónia), algo
de natural sendo que os progenitores estão na fase de alimentação da progenie
e necessitam entregar alimento aos filhotes de forma célere (Figura 30).

Figura 30. Kernel dos eventos de pesca de 10 indivíduos de cagarra da colónia do
Capelo. Total de 31 viagens de alimentação efectuadas em Agosto de 2006.

Nas viagens diárias, os indivíduos seleccionaram locais muito próximos
da área a oeste do vulcão dos Capelinhos (Figura 31), à semelhança do que
tinha sucedido nas viagens diárias do período de incubação (ver Figura 32).
Enquanto nas viagens de 2 a 11 dias de duração, os adultos seleccionaram áreas
mais dispersas a norte do grupo central e próximo das ilhas do Corvo e Flores
(a este destas). De modo geral, estas viagens deverão ter sido para incremento
ou manutenção da condição corporal dos progenitores que naturalmente a vão
perdendo dada a tarefa de diária ou quase diariamente alimentarem as suas
crias (Figura).
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Figura 31. Kernel dos eventos de pesca das 22 viagens de 1 dia em alto‐mar realizadas
por cagarras da colónia do Capelo em Agosto de 2006.

Figura 32. Kernel dos eventos de pesca das 9 viagens de 2 a 11 dias realizadas por
cagarras da colónia do Capelo em Agosto de 2006.

4.2. Madeira
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4.2.1. Desertas
Um raciocínio em tudo semelhante ao subcapítulo anterior foi o que nos
levou a apostar em mais um campanha na ilha Deserta grande em Setembro de
2006. Neste caso o período de recolha de dados para o qual programamos os
nossos compass‐loggers foi de 3 segundos (12 dias de memória) e o trabalho de
campo foi efectivado no mês de Setembro de 2006.
A distribuição das fêmeas neste período teve uma área de intensa
utilização alimentar a nordeste da Madeira (Figura 33), um pouco diferente do
que havia sucedido durante a incubação onde as fêmeas dispersaram mais e
seleccionaram mais áreas para eventos de pesca, inclusive a sudeste do
arquipélago da Madeira (Figura 23). Este facto deverá prender‐se com a
necessidade de obtenção rápida de alimento para as crias e tendo os indivíduos
encontrado uma área ideal, com abundância de presas, utilizaram‐na
repetidamente poupando tempo na prospecção. De alguma forma deverá ter
sido isto que se passou também com os machos amostrados neste período/
local, uma vez que os mesmo preferiram de uma forma regular, a área de cor
mais carregada a sul da ilha da Madeira (Figura 34) um pouco à semelhança do
que tinha sucedido durante a incubação (Figura 24).

Figura 33. Kernel dos eventos de pesca de 5 fêmeas de cagarra da colónia das Desertas.
Total de 6 viagens de alimentação efectuadas em Setembro de 2006.
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Figura 34. Kernel dos eventos de pesca de 1 macho de cagarra da colónia das Desertas.
Total de 1 viagem de alimentação efectuada em Setembro de 2006.

Na globalidade dos eventos de pesca realizados pelos 6 adultos
monitorizados, torna‐se evidente então a preferência por uma área a sul da
Madeia e a nordeste da mesma (Figura 35), como foi anteriormente referido e
discutido, isto deverá dever‐se à necessidade parental de nutrir os filhotes com
alimento para garantir o sucesso reprodutor com a sobrevivência da progenie.
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Figura 35. Kernel dos eventos de pesca de 6 indivíduos de cagarra da colónia do
Capelo em Junho de 2006. Total de 7 viagens de alimentação efectuadas em Setembro
de 2006.

Os kernel das viagens de 1 dia (maioritariamente para alimentação às
crias, Figura 36) e de 2 a 12 dias (para reposição da condição corporal, Figura
37) são em tudo similares aos kernels anteriores, com a novidade de uma zona
de relativa importância para eventos de pesca a norte da Madeira.
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Figura 36. Kernel dos eventos de pesca das 3 viagens de 1 dia em alto‐mar realizadas
por cagarras da colónia das Desertas em Setembro de 2006.

Figura 37. Kernel dos eventos de pesca das 4 viagens de 2 a 12 dias realizadas por
cagarras da colónia do Capelo em Setembro de 2006.

4.3. Berlengas
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4.3.1. Estudo‐piloto da aplicação de compass‐loggers em
2005
No ano de 2005 foi então realizado o estudo‐piloto com compass‐loggers
em cagarras nas Berlengas (já exposto no anterior relatório preliminar) com
elevado sucesso, pois conseguimos transformá‐lo numa primeira campanha
com 16 aves amostradas. O período de recolha de dados binários de direcções
de voo e valores de temperatura variou entre 1 e 2 segundos. A permanência na
ilha para amostragem restringiu‐se aos primeiros 15 dias do mês de Setembro.
As fêmeas apresentaram 2 pontos fortes da sua distribuição a sudoeste
da ilhas das Berlengas (Figura 38) e os machos utilizaram mais intensamente a
área a norte do arquipélago (Figura 39), próximo de um dos locais mais
utilizados pela frota pesqueira portuguesa nesta área da costa portuguesa,
nomeadamente o “canhão da Nazaré”.

Figura 38. Kernel dos eventos de pesca de 7 fêmeas de cagarra da colónia das
Berlengas. Total de 11 viagens de alimentação efectuadas em Setembro de 2005.
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Figura 39. Kernel dos eventos de pesca de 9 machos de cagarra da colónia das
Berlengas. Total de 13 viagens de alimentação efectuadas em Setembro de 2005.

No global dos mergulhos efectuados pelos indivíduos amostrados nas
Berlengas, a área de utilização mais intensa parece ser próximo da colónia a sul
– sudoeste, sendo que mais a sudoeste e a norte desta área mais utilizada,
também foram efectuados muitos eventos de pesca. No fundo esta distribuição
de Kernel terá como explicação a preferência pela zona de upwelling próximo
das Berlengas, como zona de maior produtividade e abundância de presas
(Figura 40).

30

Figura 40. Kernel dos eventos de pesca de 16 indivíduos de cagarra da colónia das
Berlengas. Total de 24 viagens de alimentação efectuadas em Setembro de 2005.

Quando os indivíduos despenderam apenas um dia no mar para adquirir
alimento para a prol, preferiram notoriamente uma área segura de abundância
de presas, o já referido “canhão da Nazaré” (Figura 41). Quando os adultos
passaram mais tempo no mar, recorreram a outras áreas, também de
abundância mas provavelmente com maior incerteza na distribuição das presas
(Figura 42).
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Figura 41. Kernel dos eventos de pesca das 16 viagens de 1 dia em alto‐mar realizadas
por cagarras da colónia das Berlengas em Setembro de 2005.

Figura 42. Kernel dos eventos de pesca das 8 viagens de 2 a 3 dias realizadas por
cagarras da colónia das Berlengas em Setembro de 2005.

4.3.2. Aplicação de compass‐loggers em 2006
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Repetindo o esforço de amostragem efectuado no ano anterior para o
mesmo período e época do ano (Setembro de 2006), também neste ano
amostramos 16 indivíduos com compass‐loggers a recolherem informação de 2
em 2 segundos
A distribuição alimentar das fêmeas focalizou‐se principalmente numa
área próxima das Berlengas, a norte, mas também mais a norte até latitudes
próximas dos 41°N (Figura 43). Também os machos preferiram áreas perto das
Berlengas, mas mais a sul da ilha (Figura 44). Demonstrando alguma
diferenciação no comportamento e escolha de áreas para alimentação entre
sexos.

Figura 43. Kernel dos eventos de pesca de 6 fêmeas de cagarra da colónia das
Berlengas. Total de 7 viagens de alimentação efectuadas em Setembro de 2006.
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Figura 44. Kernel dos eventos de pesca de 10 machos de cagarra da colónia das
Berlengas. Total de 11 viagens de alimentação efectuadas em Setembro de 2006.

A distribuição global dos 16 indivíduos amostrados neste período e ano
foi muito próxima, em termos de áreas utilizadas, da verificada em 2005 (Figura
40). De facto parece existir alguma similitude inter‐anual na selecção de áreas
para eventos de pesca, com os adultos a investirem preferencialmente em áreas
mais próximas à colónia de cria (Figura 45). Para 2007 temos projectada a
amostragem neste arquipélago durante o período da incubação de forma a
perceber se este padrão se mantém também entre diferentes fases do ciclo
reprodutor.
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Figura 45. Kernel dos eventos de pesca de 16 indivíduos de cagarra da colónia das
Berlengas. Total de 18 viagens de alimentação efectuadas em Setembro de 2006.

Mesmo quando se faz a distinção entre viagens diárias (Figura 46) e
viagens de 2 a 5 dias (Figura 47) as áreas seleccionadas para eventos de pesca
pelos adultos são muito semelhantes. De facto, parece existir abundância e
diversidade específica de presas suficiente em locais próximos da colónia, não
necessitando os adultos de efectuar longas deslocações para adquirir alimento
para eles próprios e para alimentar a prol.
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Figura 46. Kernel dos eventos de pesca das 5 viagens de 1 dia em alto‐mar realizadas
por cagarras da colónia das Berlengas em Setembro de 2006.

Figura 47. Kernel dos eventos de pesca das 13 viagens de 2 a 5 dias realizadas por
cagarras da colónia das Berlengas em Setembro de 2006.
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4.3.3. Estudo‐piloto na aplicação de GPS‐loggers em
cagarras
Como foi atestado anteriormente, a aplicação de GPS‐loggers revestiu‐se
de crucial importância para o sucesso da análise e reconstrução dos trajectos de
distribuição no mar dos dados de compass‐loggers (p.e. para o conhecimento da
velocidade média de voo para a espécie nesta área do Atlântico). No entanto,
como referido na acção C2, o ganho de maior precisão nas localizações é
contraposto pela perda dos dados de comportamento dos indivíduos. Assim
sendo, com estes dispositivos apenas temos conhecimento da distribuição em
alto‐mar dos adultos, sem conhecimento do grau de importância dessas
posições.
Com os GPS‐loggers a recolherem informação de forma contínua (5 em 5
segundos) a bateria apenas permitiu a recolha de informação de distribuição
dos indivíduos até 3 dias em mar alto. Sendo que para as fêmeas a área mais
utilizada foi em redor da colónia reprodutora (Figura 48), embora alarga‐se a
sua ocorrência até à área em frente à desembocadura do rio Tejo e os machos
(de amostra reduzida) concentraram‐se em 2 áreas a sudoeste das Berlengas
(Figura 49).

Figura 48. Kernel da distribuição das fêmeas monitorizadas em Setembro de 2006, com
recurso a GPS‐loggers com frequência de recolha de posições de 5 segundos.
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Figura 49. Kernel da distribuição dos machos monitorizados em Setembro de 2006,
com recurso a GPS‐loggers com frequência de recolha de posições de 5 segundos.

Comparando os dados globais da distribuição dos 9 indivíduos
monitorizados de forma contínua (Figura 50), apercebemo‐nos que a sua
distribuição não foi muito diferente da registada para outros indivíduos em
2006 (Figura 45) e até em 2005 (Figura 40) aquando do estudo‐piloto com a
espécie. De alguma forma estes dados vêm atestar a boa precisão dos compass‐
loggers quando aplicados nesta espécie – cagarra.
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Figura 50. Kernel da distribuição global dos indivíduos monitorizados em Setembro de
2006, com recurso a GPS‐loggers com frequência de recolha de posições de 5 segundos.

Quando a frequência de recolha de dados foi alargada até 2 horas, a
bateria já permitiu recolher dados de distribuição até aos 7 dias. No caso das
fêmeas, concentraram‐se mais em torno da colónia (embora a amostra seja
reduzida, Figura 51) enquanto os machos se chegaram a deslocar até a uma área
em frente ao Cabo de São Vicente (Figura 52) embora a suas áreas de maior
preferência tenham sido próximas da colónia.
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Figura 51. Kernel da distribuição das fêmeas monitorizadas em Setembro de 2006, com
recurso a GPS‐loggers com frequência de recolha de posições de 2 horas.

Figura 52. Kernel da distribuição dos machos monitorizados em Setembro de 2006,
com recurso a GPS‐loggers com frequência de recolha de posições de 2 horas.

Apesar da área de distribuição se ter alargado até ao Cabo de São Vicente
(na primeira vez que amostramos um indivíduo desta colónia a fazer uma
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viagem de 7 dias), a área em redor da colónia aparece mais uma vez como
muito importante para os eventos de pesca destes indivíduos (Figura 53).

Figura 53. Kernel da distribuição global dos indivíduos monitorizados em Setembro de
2006, com recurso a GPS‐loggers com frequência de recolha de posições de 2 horas.

4.3.4. Comparativos
colónias, locais, arquipélagos

entre

períodos

reprodutores,

Observando as seguintes distribuições de Kernel, para os indivíduos
amostrados no mesmo local (Faial) em colónias diferentes, parece existir
alguma competição intra‐específica por espaços de alimentação (embora ténue).
De facto, Apesar de alguma sobreposição na distribuição alimentar, nas áreas
próximas da colónia, os locais mais frequentados estão bastante separados
(Figura 54).
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Figura 54. Kernel comparativo da distribuição alimentar de adultos do Capelo (N = 8) e
Morro de Castelo Branco (N = 4). Colónias diferentes da mesma ilha.

Mesmo entre colónias do grupo central e de diferentes locais (ilhas) essa
segregação espacial parece existir, apesar de mais uma vez ela não ser total,
pois existe uma zona central na qual as distribuições alimentares dos
indivíduos se sobrepõem parcialmente (Figura 55).
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Figura 55. Kernel comparativo da distribuição alimentar de adultos do Capelo e Morro
de Castelo branco (N = 12) e ilhéu da Praia ‐ Graciosa (N = 3). Locais diferentes do
mesmo arquipélago.

Tentou‐se também responder à questão: será que os adultos de uma
mesma colónia apresentam fidelidade a certas áreas quando efectuam eventos
de pesca? Ou será que a sua distribuição varia durante o evoluir temporal do
ciclo reprodutor? Analisando o kernel seguinte, facilmente se depreende que
apesar de alguma sobreposição nos locais seleccionados a distribuição
alimentar dos adultos de uma mesma colónia (Capelo, Faial) durante a
incubação (Junho) é diferente daquela seleccionada aquando da alimentação às
crias (Julho, Figura 56).

Figura 56. Kernel comparativo da distribuição alimentar de adultos do Capelo (Faial –
Açores) durante a incubação (N = 8) e alimentação às crias (N = 10).

No comparativo entre o período da incubação e alimentação às crias,
para a colónia das Desertas, arquipélago da Madeira, de notar que os
indivíduos preferiram zonas alimentares mais próximas da colónia (talvez
impelidos pela necessidade de alimentarem de forma rápida as suas crias), mas
também algumas áreas a latitudes distantes (provavelmente viagens para
reposição da condição corporal), havendo até alguma sobreposição nas áreas
maior quantidade de eventos de pesca para o período da incubação e
alimentação às crias (Figura 57).
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Figura 57. Kernel comparativo da distribuição alimentar de adultos da Deserta grande
(Desertas – Madeira) durante a incubação (N = 9) e alimentação às crias (N = 6).

A distribuição dos indivíduos de diferentes arquipélagos (considerando
a súmula dos dados dos períodos reprodutores da incubação e alimentação às
crias) revelam alguma segregação intra‐específica por áreas em alto‐mar, não
tendo havido nenhuma sobreposição das principais áreas seleccionadas para
eventos de pesca. Com a amostragem prevista em 2007 para a ilha de Santa
Maria (grupo mais a oriente do arquipélago) iremos confirmar se esta
competição se mantém para a área seleccionada mais a ocidente pelos
indivíduos das Desertas (Figura 58).
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Figura 58. Kernel comparativo da distribuição alimentar global de adultos da Madeira
(Desertas) e Açores (Faial).

Os resultados globais das principais áreas de eventos de pesca para os
períodos de incubação (principalmente Junho e Julho) e alimentação às crias
(principalmente Agosto e Setembro) vêm de alguma forma acrescer dados a
uma área do Atlântico Norte (nomeadamente entre Portugal continental e os
arquipélagos dos Açores e Madeira) para a qual existem poucos dados de
censos no mar, pelos poucos embarques que se deslocam nesta área (Figura 59).
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Figura 59. Kernel comparativo entre o período da incubação e alimentação às crias,
para as principais áreas de eventos de pesca dos indivíduos de todas as colónias
amostradas em 2006.

5. Considerações finais e planificação futura
Os resultados apresentados anteriormente, revestem‐se de crucial
importância dado apresentarem informação para áreas muitas vezes de difícil
acesso (como referido anteriormente). No entanto é intuito da equipa do
projecto cruzar posteriormente estes dados com os valores das variáveis
oceanográficas e ambientais que se considerarem importantes, de forma a
modelar e obter uma grandeza da relação existente entre estas variáveis e a
ocorrência dos indivíduos em determinada área (Garthe et al. 2007),
possibilitando o extrapolar e discutir destes resultados em zonas não
prospectadas ou que tenham sido sujeitas a um menor esforço de amostragem.
De acordo com os resultados das análises de Kernel, existem diferenças
relativamente óbvias nos locais utilizados para alimentação por indivíduos de
diferentes colónias de cria. Como tal, reveste‐se de elevada importância avançar
para a amostragem em novos locais das principais áreas de estudo (Figura 60).
Nomeadamente, para 2007 projectamos campanhas de amostragem em:
‐ Ilhéu de Santa Maria (grupo oriental do arquipélago dos Açores);
‐ Ilha do Corvo (grupo ocidental do arquipélago dos Açores);
‐ Ilha Selvagem grande (grupo sul do arquipélago da Madeira);
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‐ Ilha Berlengas (mais próximo do continente Português).
Em Abril de 2007 pretende‐se aplicar 5‐6 geolocators, 4‐5 compass‐loggers e
2 pressure‐loggres (registam a temperatura e pressão – possível inferência da
profundidade de mergulho) em cagarras nas Berlengas. Pretende‐se com isto
investir mais na compreensão dos padrões de selecção de habitat dos
indivíduos neste período de pré‐incubação (da sua chegada à área reprodutiva
até iniciarem o período de incubação). Neste período, as fêmeas efectuam um
característico êxodo pré‐postura, pouco estudado para esta espécie até à data
(Jouanin et al. 2001).
Nas campanhas de 2007 serão utilizados de forma permanente 4 pressure‐
loggers com o intuito de acrescer amostra aos dados de 6 indivíduos recolhidos
em 2005 e 2006, de forma a compreender melhor os padrões de mergulho desta
espécie nos diferentes locais de reprodução. Esta informação é relevante dado
que nos permitirá inferir e compreender melhor as escolhas alimentares deste
predador de topo que afectarão necessariamente o seu status corporal.
No geral, pretende‐se manter o esforço na amostragem de um número de
indivíduos próximo do atingido em 2006, sendo que para as campanhas deste
ano teremos ainda ao nosso dispor alguns dos mais recentes GPS‐loggers (Ocean
& Earth Technologies), com os quais teremos maior precisão nas localizações
adquiridas (erro médio de 4 m) mas omitirão o comportamento da ave. Não
poderemos identificar locais de alimentação, apenas distribuição dos
indivíduos, mas poderão ser dados relevantes para identificação de áreas
importantes para as aves através da modelação dos mesmos.
Trabalhar os dados de pressure‐loggers recolhidos em 2005 (N=3) e 2006
(N=3), juntamente com os que se irão recolher em 2007, para o estabelecimento
de um perfil de mergulho para as cagarras amostradas em diferentes anos,
arquipélagos, locais, colónias e entre sexos.
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AÇORES
Grupo ocidental
Berlengas
Grupo central

Grupo oriental

MADEIRA
Desertas
Selvagens

Figura 60. Principais áreas de trabalho de campo projectadas para a aplicação dos
compass‐loggers, baseadas na sua localização geográfica e grupos de colónias mais
importantes. Os círculos amarelos assinalam os principais grupos a amostrar em 2007.
A vermelho os locais já sujeitos a amostragem em 2006.
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