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• Um conhecimento apropriado sobre a distribuição e ocorrência dos seres vivos
constitui um aspecto fundamental para que sejam tomadas medidas de gestão
adequadas, com o intuito da sua conservação bem como dos seus respectivos
habitats.
• As aves pela sua conspicuidade e pelo seu papel fundamental a nível ecológico,
sobretudo no equilíbrio dos ecossistemas, enquanto bioindicadores ambientais e
pela sua beleza física e cantos surpreendentes, são espécies que atraem a atenção
das pessoas possuindo assim, grande importância a nível ecológico, cultural, social
e económico.

Galinha-d’água

Uma das
poucas espécies
aquáticas
residentes dos
Açores

Chave
Bandeira
Indicadora

1) Determinar os locais de ocorrência da espécie na ilha Terceira;
2) Conhecer as flutuações sazonais na abundância populacional;
3) Caracterizar os seus locais de nidificação, contabilizando os juvenis e, se
possível, os seus ninhos e ovos;

4) Caracterizar os seus habitats, de forma a determinar as tipologias de habitat
utilizadas;
5) Verificar as principais ameaças à sobrevivência da espécie;
6) Gerar um conjunto de medidas de gestão que permitam melhorar o estado de
conservação da espécie e dos seus habitats

A escolha das lagoas a prospectar esteve assente em vários factores:
•Tipo de habitat descrito para espécie na literatura
•Habitats que mantivessem água permanente durante o seu período de nidificação
•Lagoas que não ultrapassassem os 700 metros de altitude

Parâmetros de caracterização das lagoas monitorizadas:

• Tipologia das Zonas Húmidas (regime hídrico: permanente/temporário)
• Tipo de água (doce/ salgada)
•pH
• Oxigénio dissolvido
• Temperatura da água
• Precipitação total
• Temperatura mínima do ar
• Temperatura média do ar
• Temperatura máxima do ar
• Cobertura vegetal estruturante (macrófitas com folhas flutuantes; macrófitas
emergentes; vegetação exótica (margem); vegetação natural (margem))
• Perturbações - índice de perturbação
• Potencial de interesse de observação

Censos semanais
Período da manhã
Amostragem por pontos (dois em cada)
Contabilização de adultos, crias e juvenis
PPV- 2vezes por semana
LG- 1 vez por semana

Paul da Praia da Vitória e
Lagoa do Ginjal

Figura 1 e 2: Localização dos pontos de observação

Médias aritméticas por dia/por mês

Nº de indivíduos

• Análise classificativa hierárquica (análise de cluster)
• Classificação aglomerativa (ascendente)
• Distância euclideana como coeficiente de similaridade
• Complete Linkage como método de formação de grupos
• Programa Community Analysis Package 1.41
(Henderson & Seaby, 1999)
• 7 factores: Precipitação total, temperatura mínima,
• média, máxima do ar, oxigénio, pH e temperatura da água

Semelhanças entre as
lagoas

Figura 3: Distribuição da galinha-d’água na ilha Terceira

Figura 4: Análise classificativa hierárquica das lagoas estudadas, a partir de uma matriz de 7 varáveis

• 3 grupos distintos

Figura 5: Valores de oxigénio dissolvido das lagoas
monitorizadas

Figura 6: Valores de pH das lagoas monitorizadas

Caracterização das zonas húmidas monitorizadas

Figura 7: Valores de precipitação total

Figura 9: Valores de temperatura máxima do ar

Figura 8: Valores de temperatura mínima do ar

Figura10: Valores de temperatura média do ar

Figura 11: Valores de temperatura da água

Quadro 1: Perturbações detectadas nas lagoas estudadas
Pastoreio
Actividades de recreio
Caça
Patos domésticos
Deposição de lixo

PP
0
3
0
3
1

LG
3
2
3
0
0

LPP
3
0
3
0
0

LC
0
0
2
0
0

LF
0
3
0
3
1

A1
2
1
3
0
1

LN
0
3
2
0
1

LVF
0
1
0
0
0

Figura 12: Índice de perturbação das lagoas monitorizadas

LPP
3
0
3
0
0

Do índice de perturbação
calculado para cada lagoa
monitorizada, aferiu-se que
o valor do índice de
perturbação nas lagoas
onde se verificou a ausência
da espécie eram iguais ou
mais baixos que as lagoas
onde a espécie nidifica.

Quadro 2: Cobertura de vegetação e elementos estruturantes das lagoas estudadas
PP

LG

LPB

LC

LF

A1

LN

LVF

LPP

Macrófitas folhas flutuantes

0

3

3

0

2

2

0

0

2

Macrófitas emergentes

3

1

3

0

0

1

1

1

2

Vegetação exótica (margem)

1

0

0

1

1

2

0

2

2

Vegetação natural (margem)

1

0

0

3

0

3

2

2

2

Ilhas

2

0

0

0

0

0

1

2

3

Muros de pedra

1

3

0

0

0

0

1

0

1

Dos dados recolhidos relativos à cobertura de vegetação estruturante concluiu-se
que não consistia num factor limitante para a existência da espécie de estudo,
uma vez que este factor não é determinante para a ocorrência da espécie.

Paul da Praia da Vitória:

• Nº médio de indivíduos adultos superior
no ano de 2011 (Janeiro a Junho);
• Julho e Agosto superior no ano de 2010;

Figura 13: Número médio de indivíduos adultos no Paul da
Praia da Vitória em 2010 e 2011

Lagoa do Ginjal:
• amostragem não é tão completa;

• Julho o nº médio de indivíduos adultos é
o mesmo e no mês de Agosto um nº
superior em dobro relativamente ao mês

de Agosto no ano seguinte;
Figura 14: Número médio de indivíduos adultos na Lagoa do
Ginjal em 2010 e 2011.

Quadro 3: Época de nidificação da Galinha-d’água no ano de 2010

Comparando a época de
nidificação entre os dois
locais, verificou-se:

Ano 2010
Abril
Paul da
Praia da
Vitória

Posturas
Nascimento
de crias
Observação
de Juvenis

Lagoa do
Ginjal

Posturas
Nascimento
de crias
Observação
de Juvenis

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Quadro 4: Época de nidificação da Galinha-d’água no ano de 2011

• no Paul da Praia inicia as
posturas mais cedo (Abril) que
na Lagoa do Ginjal (Maio) e,
por
consequência
o
nascimento das crias ocorre
mais cedo e durante um
período de tempo mais longo
(Maio até Julho/Agosto);

Ano 2011
Abril

Paul da Praia da
Vitória

Posturas
Nascimento de
crias
Observação de
Juvenis

Lagoa do Ginjal

Posturas
Nascimento de
crias
Observação de
Juvenis

Maio

Junho

Julho

Agosto

• relativamente à observação
de juvenis, no Paul da Praia
podem ser observados durante
mais tempo que na Lagoa do
Ginjal (Junho a Outubro)

Figura 15: Número médio de crias no Paul da Praia da
Vitória em 2010 e 2011.

Figura 16: Número médio de crias na Lagoa do Ginjal
em 2010 e 2011.

Figura 17: Número médio de indivíduos juvenis no
Paul da Praia da Vitória

Figura 18: Número médio de indivíduos juvenis na
Lagoa do Ginjal

Figura 19: Total de indivíduos da Galinha-d’água na Lagoa do
Ginjal e no Paul da Praia da Vitória em 2010 e 2011.

• Paul da Praia com nº médio de indivíduos superior;

Porquê?

• juvenis tenderem a dispersar;
• impactos intensivos (caça e pastoreio
marginal) que levam à perda de habitats
propícios para a nidificação;

Figura 20: Total de espécies observadas

Figura 21: Potencial de interesse para observação de aves

A potencialidade do Paul e Lagoa do Ginjal para a observação de
aves diverge, mas ambas as zonas húmidas podem ser colocadas
e potenciadas nos roteiros de observação de aves da ilha Terceira.
Esta potencialidade pode ser uma mais valia para a recuperação e
manutenção do habitat da Galinha-d’água;

• As zonas húmidas referidas constituem áreas com
utilizações múltiplas, sendo de extrema importância a
execução de uma plano de gestão adequado de forma a
manter um harmonioso equilíbrio entre as diversas
utilizações, tendo em conta a sua importância enquanto
habitat para a galinha-d’água e outras espécies.

Com base nos conhecimentos produzidos neste
trabalho, sobre a distribuição, ecologia e
dinâmica populacional da Galinha-d’água foi
possível apresentar algumas linhas orientadoras
que possam servir de base a futuros planos de
intervenção.
Quadro 5: Linhas orientadoras de gestão
Conservação Conservação da
do Habitat
Galinha-d'água
×
Criação de margens suaves nas actuais ilhas existentes, de forma a
permitir a alimentação das aves limícolas
×
×
Criação de uma nova ilha
Linhas orientadoras de gestão

• Melhorar as condições de
habitat da Galinha-d’água,
garantindo um estatuto de
conservação favorável na
fauna dos Açores;
• Melhorar a potencialidade
para observação de aves;
• Aumentar a mais valia
económica para a ilha

Paul da
Praia da
Vitória

Lagoa do
Ginjal

Aumentar a circulação de água no interior do Paul
Retirar os patos domésticos uma vez que o seu excremento
constitui um poluidor para a água do Paul
Minimizar as actividades de recreio não relacionadas com o meio
natural
Elaborar um programa de sensibilização ambiental que abranga
diferentes faixas etárias

×
×
×

×

×

×

Condicionar o pastoreio na zona da lagoa e envolvente
Proibir a caça na bacia hidrográfica, colocar sinalização no local
com respectiva informação e publicação no calendário venatório

×

×

Proibir a extracção de água da lagoa

×

×

×

• encontra-se distribuída e nidifica em apenas dois locais na ilha Terceira;
• nº de indivíduos superior no Paul da Praia ;
• realização de posturas inicia-se mais cedo no Paul (Abril)
• observação de juvenis durante um período mais alargado no Paul (Junho a
Outubro);
• tanto a vegetação como as perturbações não constituem um factor
limitante para a existência da espécie, contudo podem afectar a capacidade
de carga dos habitats.
• existe um conjunto de parâmetros climáticos condicionados pela altitude
que influenciam a distribuição da Galinha-d’água.
• os habitats da Galinha-d’água são também zonas importantes para
observação de aves que é uma potencialidade acrescida que pode ser
utilizada em prol da gestão e conservação destas áreas;
• as zonas húmidas com altitudes até cerca de 300 metros foram sempre as
mais afectadas dada a intervenção humana no território, que levou à sua
diminuição, fragmentação e destruição. Constituindo estas o habitat da
Galinha-d’água é de extrema importância uma gestão adequada para a sua
conservação.

Obrigado pela vossa atenção!

