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«… onde os giestais em flôr aromatizavam e enfeitam,
um lago formado das águas
que das alturas correm para o mar,
separado dele por uma serra de areias
coroada de canaviais;
e, a meio do lago, um ilheu arborisado,
vivenda de pássaros, onde as galinhas de água,
de ouvideiras brancas, se escondem e aninham
e os patos grasnam,
arrastando-se vagarosos por sobre as águas estagnadas
em cujo fundo lodoso se agitam
as iroses ligeiras, de cor escura,
descendência inofensiva de cobras.»

(Prosa poética de Gervásio Lima – retirada de Melo, 2004)
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Resumo
Um paul é considerado um tipo de zona húmida. Segundo a Convenção de Ramsar as zonas
húmidas são "zonas de pântano, charco, turfeira ou água, natural ou artificial, permanente ou
temporária, com água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo águas
marinhas cuja profundidade na maré baixa não exceda os seis metros”. São locais
considerados como ecossistemas de elevada produção primária capazes de servir de suporte á
avifauna que os utilizam como áreas de refúgio e nidificação.
Na ilha Terceira, na zona da Praia da Vitória, existem 3 pauis, o Paul da Praia da Vitória, o Paul
da Pedreira do Cabo da Praia e o Paul do Belo Jardim. O primeiro situa-se na proximidade do
centro urbano da cidade da Praia da Vitória, tornando-o único no contexto da Região da
Macaronésia. O segundo, localiza-se junto á zona industrial do Cabo da Praia, adjacente ao
Parque de Combustíveis da Ilha Terceira. O Paul do Belo Jardim, associado a uma zona balnear,
localiza-se junto ao porto de pescas do Cabo da Praia e encontra-se num estado
consideravelmente degradado. Relativamente ao presente estudo, considerou-se os dois
primeiros.
É de uma enorme importância a existência de zonas húmidas localizadas em zonas costeiras
como é o caso dos 3 pauis existentes na zona da Praia da Vitória, devido a estes serem um
primeiro ponto de repouso e alimentação às aves que ali efectuam uma primeira paragem
após uma longa viagem.
A elaboração do projecto compreendeu um tempo de análise, desde Fevereiro de 2011 a Maio
do mesmo ano, onde foi definido um percurso para ambos os pauis. Ao longo do percurso
foram marcadas cinco paragens de no máximo dez minutos, a observação das espécies nos
locais escolhidos foi efectuada por aferição visual, no acto das paragens foram feitas recolhas
de dados e, sempre que possível documentação fotográfica.
Para a discussão e interpretação dos resultados obtidos nas observações efectuadas nos pauis
recorreu-se a índices de riqueza específica e diversidade. Através da recolha de dados nos
percursos foi possível verificar que a espécie mais observada no Paul da Praia foi a gaivota
(Larus michahellis atlantis) e no Paul da Pedreira do Cabo da Praia foi o Borrelho – de – coleira
– interrompida (Charadrius alexandrinus)
Palavras – chave: Paul; Zona húmida; Convenção de RAMSAR; Paul da Praia da Vitória; Paul da Pedreira do Cabo da
Praia; Macaronésia.

10

Abstract
A Marsh is considered a type of wetland. According to the Ramsar Convection, wetlands are
"areas of marsh, fen, peat land or water, whether natural or artificial, permanent or
temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including marine waters
whose depth at low tide does not exceed the twenty feet." These habitats are considered high
primary production ecosystems capable of supporting birds that will use them both as shelter
and nesting areas.
On Terceira Island, in the area of Praia da Vitoria, there are three marshes. These are located
at Praia da Vitória, Pedreira do Cabo da Praia, and Belo Jardim. The first one is located near the
center of the city of Praia da Vitoria, making it unique in the context of the Macaronesian
Region. The second, is located near the industrial area of Cabo da Praia, adjacent to Terceira
Fuels’ Park. The Belo Jardim marsh, is associated with a bathing area, located near the fishing
port of Cabo da Praia and is in a state of considerable disrepair. In the present study, we
considered the first two.
The importance of the wetlands located in coastal areas such as these three marshes in the
area of Praia da Vitoria is very high mainly, due to these being a first point of rest and feed for
migrating birds.
The project preparation included an analysis time, from February to May 2011, where a path
was defined for both marshes. Along the way were five scheduled stops at most ten minutes
and, species observation in selected places was carried out by visual assessment, along with
data collection and, whenever possible, photographic documentation.
For the results discussion and interpretation obtained in the observations made in the
marshes, we used a richness and diversity index of species. By collecting data on the routes we
observed that the species most often seen in Praia da Vitoria marsh were the gull (Larus
michahellis atlantis) and in the marsh of Pedreira do Cabo da Praia the Borrelho - de - coleira interrompida (Charadrius alexandrinus).

Keywords - Marsh; wetland; Ramsar Convention; Macaronesia.
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Capitulo I – Introdução
De acordo com o definido pela convenção de RAMSAR, as zonas húmidas são «áreas de
pântano, charco, turfeira ou apenas água, que pode ter uma origem natural ou artificial,
permanente ou temporária, estagnada ou corrente, e doce, salobra ou salgada, (…) áreas
ocupadas por água do mar, situadas a menos de seis metros de profundidade na maré baixa».
A classificação das zonas húmidas é um processo difícil e complexo, dada a multiplicidade de
factores que determinam o seu aparecimento. De acordo com Farinha et al. (2001), as zonas
húmidas podem ser classificadas em Marinho, Estuário, Lacustre, Fluvial e Palustres.
Até há pouco tempo as zonas húmidas foram consideradas terras inúteis, de fraco rendimento
económico e sem grande utilidade social, sendo drenadas ou utilizadas como receptáculo de
efluentes urbanos industriais. Com o passar do tempo e com a mudança das mentalidades foi
possível verificar que este tipo de zonas tem uma grande produtividade primária, estando a
sobrevivência de inúmeras espécies dependentes da existência deste tipo de ecossistemas
(Rianço, 2006).
Actualmente as zonas húmidas são dos ecossistemas mais ricos e produtivos do mundo, em
termos de diversidade biológica, possuindo grandes concentrações de aves aquáticas,
mamíferos, repteis, anfíbios, peixes e invertebrados, sendo a água o elemento estruturante
destes ecossistemas. Estes espaços têm associados muitos valores e funções, tais como o
controlo de inundações (retendo o excesso de água), a reposição de águas subterrâneas, a
regulação do ciclo da água, entre outros. Realçam-se igualmente pelos valores culturais,
turísticos e recreativos, sendo actualmente muito procuradas para a prática de ecoturismo
(Pacheco, 2011).
São inúmeras as zonas húmidas identificadas na Região Autónoma dos Açores, existindo zonas
húmidas costeiras (com influência marinha) e zonas húmidas terrestres (sem influência
marinha directa). Atendendo à importância de todas as zonas húmidas designadas na Região e,
em particular das lagoas por serem reservas estratégicas de água, tornou-se urgente e
prioritário a adopção de medidas concretas para a sua preservação e gestão, nomeadamente a
inserção dessas medidas nos planos de ordenamento de bacias hidrográficas de lagoas e
planos de ordenamento da orla costeira, reiterando-se assim, o interesse público na protecção
destes ecossistemas sensíveis do ambiente insular (Pacheco, 2011).
As zonas húmidas requerem urgentemente acções específicas de gestão activa integrada, com
vista à sua conservação e recuperação (Farinha & Trindade, 1994).
12

Com o passar dos anos tem-se verificado uma perda significativa de espaços deste tipo,
relacionada com a sua afectação a actividades recreativas, à reconversão para a agricultura

ou urbanização, a alterações no regime hídrico, à extracção de água para consumo, à
desflorestação das margens e a fenómenos de contaminação. Segundo a United States
Environmental Protection Agency – (USEPA) (2003), calcula-se que no século passado
se tenham perdido mais de 50% da superfície de zonas húmidas existentes em todo o
mundo, devido a actividades do Homem.
Devido a actualmente as zonas húmidas fazerem parte da política central de
conservação da natureza, foi estabelecido uma série de leis e convenções, com o
intuito de preservar as existentes e tentar recuperar as degradadas. Segue-se alguma
da legislação utilizada para conservar estas zonas:


Convenção de RAMSAR;



Iniciativa de MedWet;



Programa CORINE (Coordination of Information of the Environment);



Directiva HABITATS;



Directiva AVES (Directiva Comunitária 79/409/CEE);



Convenção de Bona;



Convenção de Berna;



Lei n.º 11/87 de 7 de Abril (Lei de Bases do Ambiente).

Um paul é uma zona húmida, normalmente localizada perto da costa, onde a água do mar
comunica com a água das chuvas, formando um local óptimo para as aves descansarem e
fazerem os seus ninhos (Mestrado de Educação Ambiental, 2008).
O trabalho em causa, tendo em conta a metodologia adoptada, segue uma caracterização
geral ecológica do Paul da Praia da Vitória e do Paul da Pedreira do Cabo da Praia nos
seguintes objectivos específicos:


Descrever de forma qualitativa a Flora;



Descrever de forma qualitativa e quantitativa a Fauna;



Analisar os resultados de biodiversidades obtidos, comparando-os com a informação
edafo-climática das zonas húmidas estudadas no período deste projecto.
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Capitulo II – Descrição/ Caracterização das Áreas de estudo
1. Informações gerais de Localização
O Arquipélago dos Açores localiza-se no nordeste do Oceano Atlântico entre os 36⁰ e 43⁰ de
latitude Norte e os 25⁰ e 31⁰ de longitude Oeste, situando-se sobre a Dorsal Média Atlântica. É
constituído por nove ilhas divididas por três grupos distintos: Ocidental (Flores e Corvo);
Central (Faial, Graciosa, Pico, S. Jorge e Terceira); Oriental (S. Miguel e S. Maria) (Anónimo b,
2011).
A ilha Terceira encontra-se situada no grupo central com uma área de cerca de 402,2 Km2 (em
29 km de comprimento e 18 km de largura). O ponto mais alto da Ilha Terceira situa-se na
Serra de Santa Bárbara, a cerca de 1022 metros de altitude (Anónimo, 2010).
A Praia da Vitória é uma cidade e Concelho localizada na parte leste da ilha Terceira e conta
com cerca de 6 200 habitantes, sendo sede de um município com 162,29 km² de área e 20 252
habitantes (2001), subdividido em 11 freguesias (Anónimo a, 2010).
No presente projecto, as áreas em estudo situam-se na Cidade da Praia da Vitória, uma no
centro urbano da Cidade e outra na freguesia vizinha do Cabo da Praia, sendo estas,
respectivamente, o Paul da Praia da Vitória e o Paul da Pedreira do Cabo da Praia (Figura 1).

Figura 1. Localização do Paul da Praia da Vitória e do Paul da Pedreira do Cabo da Praia na Ilha
Terceira, Açores (©Google-Earth, 2011).

O Paul da Praia da Vitória situa-se no centro urbano da Cidade da Praia da Vitória, extremo
oriental da ilha Terceira. Dispõe-se numa zona deprimida, delimitada no sector oriental pela
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Serra do Facho, no quadrante sul pelo oceano, na zona oeste por uma pequena elevação
associada a um derrame lávico e a norte pela zona declivosa que acompanha a estrada militar
(Rodrigues, 2003).
No que respeita às coordenadas geográficas, o paul da praia localiza-se nas coordenadas 38⁰
44’ N e 27⁰ 04’W, apresentando uma área de aproximadamente, 44000m2 (Rodrigues, 2003).
O paul da Pedreira do Cabo da Praia situa-se na zona industrial junto ao Porto Comercial da
Praia da Vitória, na freguesia do Cabo da Praia. Nesse mesmo local é possível admirar a
interacção entre a natureza e a industrialização, pois lado a lado convive o Paul do Cabo da
Praia com o Parque de Combustíveis e o Matadouro Industrial.
No que respeita às coordenadas geográficas, o paul da pedreira localiza-se a uma latitude,
longitude média de 38⁰ 42’ N e 27⁰ 02’W.
O Paul da Pedreira do Cabo da Praia apresenta uma forma quase quadrada, com cerca de
300m de largura por 500m de comprimento (Mestrado de Educação Ambiental, 2008).
2. Introdução / Resenha Histórica
2.1.

Paul da Praia da Vitória

O Paul da Praia, como é actualmente conhecido, foi em tempos uma lagoa de grandes
proporções, quiçá a maior que a ilha conheceu, com cerca de 350 metros de comprimento e
200 de largura (Figura 2) (Melo, 1994). Segundo a Historia, o Paul era formado por um grande
complexo dunar onde, por subida do nível freático ou entrada de água do mar, se formavam
complexos lagunares de água salobra que albergavam grande diversidade biológica (Rocha,
2002).

Figura 2. Fotografia antiga do Paul da Praia da Vitória antes das modificações
efectuadas no mesmo. Foto cedida pela Câmara Municipal da Praia da Vitória.
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O Paul encontrava-se implantado no centro do núcleo urbano da cidade da Praia da Vitória,
constituindo, por isso, uma importante referência toponímica, sendo a actual Rua Conde Vila
Flor ou Rua de Baixo, conhecida antigamente como a Primeira Rua do Paul (Miguel, 2004).
Desde a época da colonização que o Paul é considerado um risco á saúde, quer devido à
degradação ambiental que existia, quer devido ao risco que representava. Embora a Cidade da
Praia tenha crescido de costas voltadas para o Paul e tendo-se feito várias tentativas para o
eliminar, alguns praienses recordam-no como sendo fonte de subsistência, favorecendo a
captura de sardinhas, tainhas e pequenas enguias e até servindo de zona de criação de gado,
ocupando na época das chuvas, uma área de grandes proporções com cerca de 350 metros de
comprimento e 200 de largura (Miguel, 2004).
Em 1926 ocorreram as primeiras obras que alteraram significativamente o Paul e a sua área
envolvente, em 1951 segundo a Direcção Geral dos Serviços Florestais começaram as obras de
encerramento do Paul. Em 1961 este já se encontrava parcialmente enterrado. Apesar dos
diversos projectos nunca terem sido concluídos, o Paul aos poucos foi sendo entulhado,
mantendo algumas das suas características de zona húmida até meados da década de 80
(Rocha, 2002).
Foram vários os nomes pelos quais o Paul foi conhecido, em 1572 por “Paul”, a 3 de Novembro
de 1686 pelo óbito de Manuel Pires por “Paul da Criação dos Borbas” e atualmente é
conhecido por “Paul da Praia da Vitória” (Melo, 1994).
Cinco foram os cronistas que escreveram e complementaram a informação sobre o Paul, o
mais antigo foi Gaspar Frutuoso antes de 1591, que referia o Paul, situado entre a areia e as
casas, como uma lagoa formada pelas enchentes do mar. Era ali que segundo ele os habitantes
da Praia alagavam os seus linhos e davam de beber ao gado (Melo, 1994).
Segundo Frutuoso no Paul existia um ilhéu, o “Ilhéu do Paul” (Figura 3), com meio alqueire de
terra, onde lá se semeava e existia um pombal, permanecendo pelo menos até 1970. Frei
Diogo das Chagas foi outro dos cronistas que escreveu sobre o Paul em 1661, segundo este o
Paul era muito largo e comprido. Já em 1717 o Padre António Cordeiro escreveu que para ir ao
Ilhéu do Paul “…não se ia senão de barco ou com a água pelo peito”. Mais tarde, em 1858
Ferreira Drummond registou e confirmou a existência do Ilhéu, do pombal e das enguias, mas
foi Gervásio Lima que maravilhou todos os Praienses com a sua prosa poética onde descrevia o
Paul (Melo, 1994).

16

Figura 3. Fotografia antiga do Ilhéu do Paul da Praia da Vitória -Foto cedida
pela Câmara Municipal da Praia da Vitória

Ao longo dos tempos o Paul tem sido fortemente ameaçado por pressões urbanas, por um
lado devido à localização geográfica, por outro, devido ao desenvolvimento da Cidade da Praia
da Vitória. Pressões que quase levaram á extinção do Paul. Mas graças à sua capacidade de
resistência, como é típico destas zonas, ainda manteve características de zona húmida, apesar
de confinadas a uma zona muito pequena (Figura 4).

Figura 4. Fotografia do Paul antes da sua recuperação. Foto
cedida pela Câmara Municipal da Praia da Vitoria.

Em 2001 o Paul era apenas um fracção do que era antigamente, compreendendo uma faixa de
água pouco profunda, de 50 metros de comprimento cujas dimensões laterais mudavam com a
maré, mantido pela emersão do nível freático e pelo canal de drenagem que faz a ligação ao
mar, canal este aberto para a marina da Praia da Vitória.
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O Paul é considerado por diversos ornitologistas que o visitaram, como um local privilegiado
para a avifauna, sendo a galinha d’ água (Gallinula chloropus) umas das espécies mais
importantes e emblemáticas existentes no Paul, sendo residente e nidificante (Rocha, 2002).
2.2.

Paul da Pedreira do Cabo da Praia

Relativamente ao Paul da Pedreira é escassa a informação existente embora se saiba que este
é uma zona lacustre Açoriana localizada no concelho da Praia da Vitória, precisamente na
freguesia do Cabo da Praia.
Este paul surgiu com o início da construção do porto oceânico da Praia da Vitória, em 1983, em
que foram necessárias grandes quantidades de rocha. Para tal foi construída a pedreira
localizada a escassos 50 metros do mar, tendo sido profundamente escavada, de tal modo que
penetrou no lençol de água costeiro e deixou o interior da pedreira mais baixo.
Desde que se aterrou o Paul da Praia da Vitória, várias espécies de aves migratórias, quer
europeias, norte-americanas ou mesmo africanas, começaram a ser vistas nessa zona
(Mestrado de Educação Ambiental, 2008).
Recentemente foi descoberto o perigo do mar destruir a barreira e entrar na pedreira, devido
à erosão costeira, principalmente nas tempestades mais fortes, onde dão à costa ondas de
mais de 10metros.
Actualmente a pedreira está inactiva, mas já neste milénio deu-se a instalação do Parque de
Combustíveis e do Matadouro Industrial no extremo virado a Sudoeste - Oeste da pedreira
(Figura 5), o que levou à redução do espaço do paul e com isso o espaço para a nidificação de
algumas aves.

Figura 5. Fotografia aérea do Paul da Pedreira do Cabo da Praia – ©Luís Gordinho
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A proximidade industrial exerce uma forte pressão sobre a área do Paul, reduzindo
enormemente a comunidade biológica, tanto a fauna como a flora, cuja viabilidade de
permanência é ainda imprevista.
No entanto existe actualmente um projecto que tem como objectivo principal a inversão da
situação actual ou seja a transformação daquilo que, até agora, tem sido encarado como uma
restrição ao desenvolvimento do paul.
Embora com uma importância expressiva para as aves e para os amantes de observação de
aves, o Paul da Pedreira do Cabo da Praia não é um local propriamente muito atractivo
paisagisticamente. Após o desarmamento da pedreira, este local ficou ao abandono, tendo
aumentado consideravelmente a quantidade de lixo depositado. A poluição visual no local
trata-se do excesso de elementos ligados à industrialização, como os grandes depósitos de
Lixo.
A poluição sonora no local é o efeito provocado pela difusão do som num tom demasiado alto,
sendo acima do tolerável pelos organismos no meio ambiente. Essa poluição afugentou a
presença de muitas aves, pois desde que se implantou na vizinhança o Matadouro Industrial e
o Parque de Combustíveis, poderá ter ocorrido uma diminuição drástica da quantidade de aves
que nidificavam ou repousavam lá, este facto está ligado intimamente à poluição sonora que
se verifica actualmente no Paul.
O Paul da Pedreira do Cabo da Praia é considerado o melhor local da Europa para observação
de limícolas do Neárctico e do Paleárctico ocidental, sendo possível também observar patos,
garças e aves marinhas. Este é também o local mais importante na região para a nidificação do
borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus).
Todos estes factos têm motivado a vinda de um número crescente de birdwatchers aos Açores,
essencialmente na época baixa, entre Outubro e Março, altura em que a maior parte destas
espécies visitam a região. Um dado importante a reter é o facto de mais de noventa por cento
destes visitantes são de nacionalidade estrangeira. Também são conhecidos visitantes
habituais, que todos os anos visitam as ilhas na procura de “raridades”, permanecendo por
vezes durante semanas no arquipélago.
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3. Dados edafo-climáticos
De acordo com Azevedo (2001), o clima do Arquipélago dos Açores é essencialmente ditado
pela localização geográfica das ilhas no contexto da circulação global atmosférica e oceânica e
pela influência da massa aquática da qual emergem.
São vários os factores determinantes do clima das zonas estudadas, a localização geográfica da
ilha Terceira, a baixa altitude, a proximidade ao mar, a localização dos pauis, a geomorfologia e
orientação dos locais onde os pauis se inserem, a topografia do local, o tipo do solo e o
coberto vegetal.
Todos os dados edafo-climaticos apresentados na Figura 6 representam uma pesquisa e
interpretação de dados concretos retirados do website do Climaat (www.climaat.angra.uac.pt)
de Fevereiro a Maio de 2011.

Figura 6. Valores médios mensais de Temperatura (⁰C), Humidade relativa (%) e Precipitação total (mm) na Zona da
Praia da Vitória entre Fevereiro e Maio de 2011.

Os valores apresentados correspondem a valores médios mensais da temperatura, humidade
relativa e da precipitação total, nos meses de trabalho.
No que respeita á temperatura média mensal do ar na ilha Terceira, mais precisamente na
zona da Praia da Vitória, varia entre os 15⁰ e os 16⁰ C. Relativamente à humidade relativa esta
registou números mais elevados no mês de Fevereiro chegando aos 84,2% de humidade,
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mantendo-se entre os 15% e os 16% entre os meses de Março e Maio. Por fim os valores mais
elevados da média da precipitação acumulada total registaram-se no mês de Março atingindo
os 0,86mm, e o valor menor no mês de Fevereiro.
4. Dados físico-químicos do Paul da Praia da Vitória
Durante os meses de estudo, ou seja, Fevereiro, Março, Abril e Maio foram realizadas pela
Câmara Municipal da Praia da Vitória umas quantas saídas ao Paul da Praia da Vitória com o
intuito de monitorizar os indicadores ambientais do mesmo Paul.
Esses dados foram cedidos pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e deram origem a três
gráficos (pH, Salinidade e Temperatura da água respectivamente), apresentados na Figura 7.

Figura 7. Gráficos de pH, Salinidade e Temperatura referentes ao Paul da Praia da Vitoria

De acordo com o demonstrado na Figura 7, verifica-se que o pH durante os meses de estudo
apresentou valores mais elevados no mês de Abril registando um pH entre 9,2 e 9,4 e valores
mais baixos no mês de Fevereiro, registando um pH de 8,6.
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Os valores de temperatura da água nos quatro meses de estudo resultam de medições
efectuadas através de um conductivimetro. A Figura 7 apresenta a média das temperaturas da
água recolhidas por mês, verificando-se assim que a temperatura da água sofreu um acréscimo
de mês para mês entre Fevereiro e Maio.
No que diz respeito à salinidade da água do paul há que ter em conta que embora as variações
da salinidade sejam evidentes (M. Ávila, como pessoa) é lícito supormos que a precipitação e a
evaporação influenciem os seus valores médios.
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Capitulo III - Metodologia
Tendo em conta os objectivos propostos, definiu-se um percurso tanto para o Paul da Praia da
Vitória, (Figura. 8) como para o Paul da Pedreira do Cabo da Praia (Figura. 9), onde foram
realizadas no máximo cinco paragens estratégicas, que se prolongaram entre cinco a dez
minutos, conforme o local. Das cinco paragens, duas encontram-se situadas junto à água dos
pauis para possibilitar a visualização de ictiofauna. Esta observação foi efectuada por aferição
visual junto às margens do Paul da Praia da vitória, onde existem condutas de ligação do Paul
ao mar (paragem 2 e 4) por onde há entrada e saída de água salgada dependendo da variação
da maré, podendo ocorrer passagem de algumas espécies de peixes. No acto das paragens
foram feitas recolhas de dados e, sempre que possível documentação fotográfica.

Figura 8. Imagem aérea do Paul da Praia da Vitória com o percurso e paragens a efectuar.

Figura 9. Imagem aérea do Paul da Pedreira do Cabo da Praia com o percurso e paragens a efectuar.
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Para a devida identificação da Avifauna, Ictiofauna e Flora recorreu-se sempre que necessário
a binóculos, a fotografias e a manuais específicos tais como Sutton (2001), Press (2001, 2002),
Schafer (2005), Streeter et al. (2009), no que diz respeito à Flora, Flegg (2001), Svensson et al.
(2009), para identificação da Avifauna e Nelson (2006), para a identificação da Ictiofauna.
Semanalmente foram planeadas seis saídas de campo, divididas em três dias, três a realizar no
período da manhã e três no período da tarde, os dias escolhidos para a realização destas
mesmas saídas foram assinalados na Quadro I.
Quadro I - Planeamento semanal de Fevereiro a Maio.

Manha

Tarde

Segunda
Paul da
Pedreira
do Cabo
da Praia
Paul da
Praia da
Vitória

Terça

Quarta

Quinta

Paul da
Praia da
Vitória
Paul da
Pedreira
do Cabo
da Praia

Sexta
Paul da
Pedreira
do Cabo
da Praia

Sábado

Domingo

Paul da
Praia da
Vitória

A necessidade de realizar monitorizações em ambos os períodos do dia deveu-se ao facto de
existirem espécies de aves que poderiam estar mais activas de manhã, enquanto outras
estariam mais activas de tarde. Este calendário cumpriu-se semanalmente semana sim,
semana não em relação às saídas de campo, ou seja, na semana em que na quarta de manhã a
monitorização foi realizada no Paul da Praia da Vitória, na semana seguinte no período da
manhã desse mesmo dia, foi feita no Paul da Pedreira do Cabo da Praia.
No quadro II apresenta-se uma calendarização dos trabalhos efectuados na preparação da
metodologia a adoptar e dos trabalhos a efectuar.
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Quadro II – Calendarização dos trabalhos efectuados na preparação da metodologia a adoptar e dos trabalhos a
efectuar.
Out

Trabalho de Campo

Inventário
De Flora
Inventário
De Fauna

Nov

X

X

Revisão Bibliográfica e
Introdução dos dados
Redacção e revisão
Entrega do Projecto

Dez

X

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jun

X

X

X

É de salientar que o período de preparação do projecto objectivou a aquisição de
conhecimentos e informação sobre os ecossistemas a estudar, de forma a adoptar a melhor
metodologia possível, dai esta ter sofrido alteração durante o mesmo.
Foram aplicados índices de riqueza específica e diversidade de forma a comparar a
Biodiversidade entre os meses de amostragem e os diferentes locais. Aplicaram-se os índices
Margalef, o de Mienhinick, o de Shannon-Winer e o de Berger-Parker não só por serem os mais
adequados como também por facilitarem comparações com dados de outros locais.


Índice de Margalef (Rodrigues, 2008)

Este índice assume uma relação funcional entre o número de espécies e o número total de
indivíduos, sendo dado pela expressão:

Em que α corresponde à diversidade, N ao número de espécies presentes S é o número de
espécies amostradas e Log corresponde ao logaritmo neperiano do número.


Índice de Mienhinick (Rodrigues, 2008)

Tal como o índice de Margalef este relaciona o número de espécies com o número total de
indivíduos (abundância), podendo aumentar consoante o tamanho da amostra, sendo dado
pela expressão:

Em que S corresponde ao número total de espécies e N ao número total de indivíduos.
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Índice de Shannon-Wiener (Rodrigues, 2008)

Este índice fornece informação sobre a distribuição das espécies consideradas símbolo e o
tamanho de uma população como probabilidade. A vantagem deste índice é o facto de ter em
consideração o número de espécies e as espécies dominantes, é desenvolvido quer por
considerar uma única espécie ou por ter uma equitabilidade considerável. É dado pela
expressão:

Em que pi representa a soma dos indivíduos/total de indivíduos e PilogPi é a soma dos
indivíduos/log (soma dos indivíduos).


Índice de Berger-Parker (Rodrigues, 2008)

Este índice determina o contributo da espécie dominante num dado local e é dado pela
expressão:

Em que o Nmax é o número de indivíduos da espécie mais abundante e NT é o número total de
indivíduos na amostra.
Foram usados quatro índices em vez de apenas um, uma vez que os índices utilizados dão
importância a diferentes factores, segundo Ludwig & Reynolds (1988), o índice de ShannonWiener é provavelmente, o mais utilizado em ecologia de comunidades.
Por outro lado, e uma vez que um dos objectivos consiste em comparar comunidades em áreas
geográficas distintas, a utilização do índice de Shannon-Wiener, dada a sua popularidade e a
extensão da sua utilização (p.ex. Santos & Nash 1995; Rosa et al. 1997), é o que mais se
adequa a este tipo de comparações também por assumir que os indivíduos são
casualisticamente amostradas de uma população (Magurran, 1988).
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Capitulo IV – Resultados
1.

Paul da Praia da Vitória

1.1. Avifauna e Ictiofauna
1.1.1. Registos de Observações
O quadro III mostra todas as espécies observadas entre o dia 15 de Fevereiro e o dia 15 de
Maio de 2011, ao longo do percurso efectuado no paul da Praia da Vitória.
Quadro III- Observações realizadas de 15 de Fevereiro a 15 de Maio de 2011 no Paul da Praia da Vitória, o número de dias em
que os tipos de avifauna foram observados e número de indivíduos por dia (* A – II / Fx: Anexo II / Figura x).

No quadro III a numeração de 1 a 19 diz respeito á ordem dos dias e não ao dia específico do
mês, por exemplo no caso da espécie Anas penelope, foi avistado um único individuo no
primeiro dia, um no sexto e dois indivíduos no sétimo dia de amostragem, o que vai
corresponder a 3 dias de avistamento, estes registos podem ser vistos com mais pormenor no
Anexo – I, Figura – 1.
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1.1.2.

Índices de riqueza específica e diversidade

Para melhor estudar a avifauna e a ictiofauna existente no Paul da Praia da Vitória recorreu-se
è utilização de quatro diferentes índices de riqueza específica e diversidade, o índice de
Margalef (Dmg), o índice de Mienhinick (Dmn), o índice de Berger-Parker (d) e o índice de
Shannon-Wiener (H’) (Figura 10).

Figura 10. Gráficos de índices de riqueza específica e diversidade nos quatro meses de estudo no Paul da Praia da Vitória
(Margalef; Miehinick; Shannon-Wiener; Berger-Parker).

Segundo a Figura 10, o mês com uma maior diversidade de acordo com o índice de Margalef
(Dmg) é o mês de Maio com uma diversidade de 13,84 e o mês com menor diversidade é o
mês de Abril com 9,37, já o índice de Mienhinick (Dmn) apresenta valores entre 1,21 e 3,25
sendo o mês de Abril referente ao mês com o menor valor e o de Maio ser referente ao de
maior valor de diversidade, no que diz respeito ao índice de Berger-Parker (d), este regista um
índice de 0,17 no mês de Março sendo este o valor menor e um índice de 0,31 no mês de
Maio, sendo este o maior, por fim o índice de Shannon – Wiener (H’) regista valores entre os
0,13 no mês de Março e 0,16 no mês de Maio.
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1.2. Flora
Segundo E. Dias et al. (1991), foram identificadas 135 espécies das quais 50 encontram-se nos
terrenos encharcados do Paul e 20 nas áreas envolventes.
Durante o período de estudo entre Fevereiro e Maio de 2011 foi possível observar no percurso
realizado uma elevada diversidade de espécies.
Quadro IV- Lista de espécies de Flora existentes no percurso definido no Paul da Praia da Vitória (* A – II / Fx: Anexo
II / Figura x).

Nome Cientifico

Nome Comum

Figuras

Anagallis arvensis
Arctotheca calendula
Arundo donax
Bromus catharticus
Cichorium intybus
Cortaderia selloana.
Cynodon dactylon
Daucus carota
Ipomoea indica
Juncus effusus
Juncus acutus
Lagurus ovatus
Laurus azorica
Lavatera cretina
Lotus parviflourus
Mentha suaveolens
Morella faya
Pappaver rhoeas
Physalis peruviana L.
Pittosporum undulatum
Polypogon monspeliensis
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Plantago major
Pteridium aquilinium
Rapistrum rugosum
Resada luteola
Ricinus communis
Sherardia arvensis

Morião
Erva gorda
Cana
Bromo de Schrader
Almeirão
Pluma
Gramão
Salsa burra
Bons dias
Junco
Junco agudo

A-II/F-44
A-II/F-45
A-II/F-47
A-II/F-50
A-II/F-52
A-II/F-54
A-II/F-55
A-II/F-56
A-II/F-61
A-II/F-62
A-II/F-63
A-II/F-64
A-II/F-66
A-II/F-67
A-II/F-70
A-II/F-72
A-II/F-73
A-II/F-75
A-II/F-77
A-II/F-78
A-II/F-79
A-II/F-80
A-II/F-81
A-II/F-82
A-II/F-83
A-II/F-84
A-II/F-85
A-II/F-86
A-II/F-88

Sonchus asper
Tolpis azorica
tolpis suculenta
Trifolium repens
Tropaeolum majus
Verbena bonariensis
Verbena officinalis
Vicia sp.

Louro
Malva Bastarda
Trevo amarelo
Mentrastro
Faia da terra
Papoila
Tomate de capucho
Incenso
Engorda ratos
Tanchais
Tanchagem maior
Feto ordinário
Rinchão
Lirio dos tintureiros
Ricino
Granza dos campos
Serralha aspera
Serralha
Serralha
Trevo branco
Chagas de cristo
Giribão

A-II/F-89
A-II/F-92
A-II/F-93
A-II/F-94
A-II/F-95
A-II/F-96
A-II/F-97
A-II/F-98

No total foram observadas 37 espécies no Paul da Praia da Vitória, a observação da flora foi
apenas uma observação qualitativa, ou seja, foi dada importância apenas aos diferentes tipos
de espécies e não ao número de indivíduos por espécie.
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2.

Paul da Pedreira do Cabo da Praia

2.1. Avifauna
2.1.1. Registos de observações
O quadro V, mostra todas as espécies observadas entre o dia 15 de Fevereiro e o dia 15 de
Maio de 2011, ao longo do percurso efectuado no paul da Pedreira do Cabo da Praia
O quadro V- Observações realizadas de 15 de Fevereiro a 15 de Maio de 2011 no Paul da Pedreira do Cabo da Praia, o número de
dias em que os tipos de avifauna foram observados e número de indivíduos por dia (* A – II / Fx: Anexo II / Figura x).

No quadro V a numeração de 1 a 14 diz respeito à ordem dos dias e não ao dia específico do
mês, por exemplo no caso da espécie Anas crecca esta foi avistada no primeiro dia, no
segundo dia, no sexto dia e no sétimo dia de amostragem, o que vai corresponder a 4 dias de
avistamento, estes avistamentos podem ser vistos com mais pormenor no Anexo – I, Gráficos –
2.
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2.1.2. Índices de riqueza específica e diversidade
Para melhor estudar a avifauna no Paul da Pedreira do Cabo da Praia recorreu-se á utilização
de quatro diferentes índices de riqueza específica e diversidade, o índice de Margalef (Dmg), o
índice de Mienhinick (Dmn), o índice de Berger-Parker (d) e o índice de Shannon-Wiener (H’)
(Figura 11).

Figura 11. Gráficos de índices de riqueza específica e diversidade nos quatro meses de estudo no Paul da
Pedreira do Cabo da Praia (Margalef; Mienhinick; Shannon-Wiener; Berger-Parker).

Segundo a Figura 11, o mês com uma maior diversidade segundo o índice de Margalef (Dmg) é
o mês de Maio com uma diversidade de 23,26 e o mês com menor diversidade é o mês de
Março com 9,35, já o índice de Mienhinick (Dmn) apresenta valores entre 0,97 e 7,22 sendo o
mês de Março referente ao mês com o menor valor e o de Maio referente ao mês de maior
valor de diversidade, no que diz respeito ao índice de Berger-Parker (d), este regista um índice
de 0,15 no mês de Março sendo este o valor menor e um índice de 0,21 no mês de Maio,
sendo este o maior, por fim o índice de Shannon – Wiener (H’) regista valores entre os 0,12 no
mês de Março e 0,14 nos meses de Abril e Maio.
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2.2. Flora
No quadro VI encontra-se uma lista das espécies observadas no percurso realizado entre
Fevereiro e Maio de 2011, de forma a recolher dados dobre a flora existente no local para
efectuar este projecto.
Quadro VI- Lista de espécies observadas no percurso do Paul da Pedreira do Cabo da Praia (* A – II / Fx: Anexo II /
Figura x).
Nome Cientifico
Ageratina adenophora

Nome Comum

Figuras
A-II/F-43

Anagallis arvensis
Arrhenatherum elatius
Arundo donax
Brachypodium sylvaticum
Brisa minor
Common Centaury
Convolvulus arvensis
Daucus carota
Echium plantagineum L.
Frankenia sp.

Morião

A-II/F-44
A-II/F-46
A-II/F-47
A-II/F-48
A-II/F-49
A-II/F-51
A-II/F-53
A-II/F-56
A-II/F-57
A-II/F-58
A-II/F-59
A-II/F-60
A-II/F-62
A-II/F-63
A-II/F-64
A-II/F-65
A-II/F-68
A-II/F-69
A-II/F-70
A-II/F-71
A-II/F-72
A-II/F-74
A-II/F-75
A-II/F-76
A-II/F-78
A-II/F-79
A-II/F-80
A-II/F-81
A-II/F-82
A-II/F-83
A-II/F-85
A-II/F-86
A-II/F-87
A-II/F-88
A-II/F-89
A-II/F-90
A-II/F-91
A-II/F-92
A-II/F-93
A-II/F-94
A-II/F-97

Gnaphalium luteo
Hordeum murium
Juncus effusus
Juncus acutus
Lagurus ovatus
Lantana camara
Leontodon taraxacoides
Lotus parviflourus
Medicago lupulina
Mentha suaveolens
Calamintha sylvatica
Oenothera rosea
Pappaver rhoeas
Paspalum dilatatum
Pittosporum undulatum
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Plantago major
Polypogon monspeliensis
Pteridium aquilinium
Resada luteola
Ricinus communis
Rostratia cristata
Sherardia arvensis
Sonchus asper
Sonchus tenerrimus
Tetragonia tetragnioides
Tolpis azorica
tolpis suculenta
Trifolium repens
Verbena officinalis

Cana
Sargasso manso
Bole-bole menor
Corriola
Salsa burra
Invejosa
Perpetua silvestre
Cevada dos ratos
Junco
Junco agudo
Silvado do inferno
Leituga-dos-montes
Trevo amarelo
Luzerna-preta
Mentrastro
Neveda
Papoila
Capim
Incenso
Engorda ratos
Tanchais
Tanchagem maior
Feto ordinário
Lírio dos tintureiros
Ricino
Granza dos campos
Serralha aspera
Serralha da praia
Espinafres da Nova Zelândia
Serralha
Serralha
Trevo branco
Giribão

No total foram observadas 42 espécies no Paul da Pedreira do Cabo da Praia, a observação da
flora foi apenas uma observação qualitativa, como aconteceu no Paul da Praia da Vitória, ou
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seja, foi dada importância apenas aos diferentes tipos de espécies e não ao número de
indivíduos por espécie.

3. Análise Comparativa
Em relação à ictiofauna, não é possível efectuar uma comparação entre o Paul da Praia e o
paul da Pedreira do Cabo da Praia uma vez que esta só foi observada no primeiro local. Neste
existe pelo menos um canal de ligação directa com o mar, havendo assim a entrada e saída de
espécies. As espécies aquáticas observadas no período entre Fevereiro e Maio de 2011 foram,
para além do Camarão (Palaemon sp.), a Enguia (Anguilla anguilla) e a Tainha (Chelon
labrosus). No que respeita ao Paul da Pedreira do Cabo da Praia à partida não há qualquer
acesso directo ao mar senão por infiltração da água salgada no solo.
No estudo efectuado á avifauna recorreu-se a índices de riqueza específica e diversidade para
melhor interpretar o que se passava nos Pauis. Obtidos os diversos valores para cada mês
inserido no período de observação, foram elaborados gráficos comparativos de índices por
mês nos diferentes locais de estudo.
A Figura 12 diz respeito aos índices de riqueza específica e diversidade, nos dois Pauis, no mês
de Fevereiro.

12,00

11,46
10,25

Fevereiro

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00

2,11
1,30

Paul da Praia da Vitória
0,150,13

0,280,18

Paul Pedreira Cabo da Praia

0,00

Figura 12. Gráfico comparativo de índices de riqueza especifica e diversidade, no Paul da Praia e no Paul da Pedreira
no mes de Fevereiro.

Segundo a Figura 12 o Paul da Praia da Vitória em todos os índices apresenta valores
superiores aos do Paul da Pedreira do Cabo da Praia, no índice de Margalef o Paul da Praia da
Vitória tem um valor de 11,46 enquanto o Paul da Pedreira do Cabo da Praia tem um valor de
10,25. O índice de Mienhicik apresenta um valor de 2,11 para o Paul da Praia e 1,30 para o
Paul da Pedreira, o índice de Mienhick apesar de também dar importância á relação entre o
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número de espécies e o número total de indivíduos como o índice de Margalef este pode
variar consoante o tamanho da amostra.
O índice de Shannon-Wiener dá importância ao número de espécies e a quais são as que
dominam no local de amostragem tendo em conta que o Paul da Praia obteve um valor de
0,15 e o Paul da Pedreira um valor de 0,13.
Por fim, o índice de Berger-Parker determina o contributo da espécie dominante para o local
de estudo, onde o Paul da Praia obteve um valor de 0,28 e o Paul da Pedreira um valor de 0,18.
A Figura 13 diz respeito aos índices de riqueza específica e diversidade, nos dois Pauis, no mês
de Março.

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

9,429,35

Março

Paul da Praia da Vitória
1,230,97

0,130,12

0,170,15

Paul Pedreira Cabo da Praia

Figura 13. Gráfico comparativo de índices de riqueza especifica e diversidade, no Paul da Praia e no Paul da Pedreira
no mes de Março.

Segundo a Figura 13 o Paul da Praia da Vitória em todos os índices apresenta valores que,
apesar de superiores aos do Paul da Pedreira do Cabo da Praia, são muito próximos. No índice
de Margalef o Paul da Praia da Vitória tem um valor de 9,42 enquanto o Paul da Pedreira do
Cabo da Praia tem um valor de 9,35. O índice de Mienhicik apresenta um valor de 1,23 para o
Paul da Praia e de 0,97 para o Paul da Pedreira. O índice de Shannon-Wiener no mês de Março
para o Paul da Praia obteve um valor de 0,13 e o Paul da Pedreira um valor de 0,12.
Por fim o índice de Berger-Parker no Paul da Praia obteve um valor de 0,17 e o Paul da
Pedreira um valor de 0,15.
A Figura 14 representa os índices de riqueza específica e diversidade, nos dois pauis, no mês
de Abril.
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Figura 14. Gráfico comparativo de índices de riqueza especifica e diversidade, no Paul da Praia e no Paul da Pedreira
no mes de Abril.

Segundo a Figura 14 o Paul da Praia da Vitória apresenta valores superiores aos do Paul da
Pedreira do Cabo da Praia apenas no índice de Berger-Parker e valores inferiores no índice de
Margalef e no índice de Mienhinick. No índice de Shannon-Wiener o valor obtido é igual para
ambos os pauis, O índice de Margalef tem um valor de 9,38 para o Paul da Praia e de 12,21
para o Paul da Pedreira do Cabo da Praia. O índice de Mienhicik apresenta um valor de 1,21
para o Paul da Praia e de 2,11 para o Paul da Pedreira O índice de Shannon-Wiener no mês de
Abril obteve um valor de 0,14 para ambos os pauis.
Por fim, o índice de Berger-Parker no Paul da Praia obteve um valor de 0,22 e no Paul da
Pedreira um valor de 0,19.
A Figura 15 representa os índices de riqueza específica e diversidade nos dois pauis relativos
ao mês de Maio.
25,00
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20,00
15,00
10,00
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Paul da Praia da Vitória
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Paul Pedreira Cabo da Praia

Figura 15. Gráfico comparativo de índices de riqueza especifica e diversidade, no Paul da Praia e no Paul da Pedreira
no mes de Maio
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Segundo a Figura 15 o Paul da Pedreira do Cabo da Praia apresenta nos dois primeiros índices
valores superiores aos do Paul da Praia da Vitória. No índice de Margalef o Paul da Praia da
Vitória tem um valor de 13,84 enquanto o Paul da Pedreira do Cabo da Praia tem um valor de
23,56. O índice de Mienhicik apresenta um valor de 3,25 para o Paul da Praia e 7,22 para o
Paul da Pedreira. O índice de Shannon-Wiener no mês de Maio para o Paul da Praia obteve um
valor de 0,16 e no Paul da Pedreira um valor de 0,14.
Por fim o índice de Berger-Parker no Paul da Praia obteve um valor de 0,31 e o Paul da
Pedreira um valor de 0,21.
No que respeita à flora existente nos dois Pauis, esta é semelhante em 22 espécies (Anagallis
arvensis, Arundo donax, Daucus carota, Juncus effusus, Juncus acutus, Lotus parviflourus,
Mentha suaveolens, Pappaver rhoeas, Pittosporum undulatum, Plantago coronopus, Plantago
lanceolata, Plantago major, Pteridium aquilinium, Resada luteola, Ricinus communis, Sherardia
arvensis, Sonchus asper, Sonchus tenerrimus, Tolpis azorica, Tolpis suculenta, Trifolium repens,
Verbena officinalis).
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Capitulo V – Discussão e Considerações Finais
É de salientar que devido às condições climatéricas em alguns dos dias de amostragem não foi
possível efectuar as devidas saídas, dai o número de amostragens nos pauis não ser igual. Este
facto poderá ter influenciado de certa forma o número total de espécies/indivíduos avistados,
afectando assim os resultados dos diferentes índices de diversidade.
Em termos de espécies o Paul da Praia da Vitória tem um maior número de espécies enquanto
o Paul da Pedreira do Cabo da Praia tem menor número de espécies mas os grupos são de
maior número de indivíduos.
Em relação aos índices, os dois pauis apresentam valores relativamente próximos o que indica
uma biodiversidade de ambos muito semelhante apesar do Paul da Praia da Vitoria
ser um Paul de origem natural que foi recentemente recuperado enquanto o Paul da Pedreira
do Cabo da Praia é de origem artificial, é de Salientar que ambos são zonas Lagunares
costeiras de dimensões consideráveis, de águas pouco profundas e de salinidade variáveis.
Segundo McLeod et al. (2005) e ALFA, (2006), este habitat é pouco frequente na Europa e em
Portugal está definido como em mau estado de conservação.
Segundo a European Commission, (2007), a salinidade pode variar de água salobra a salgada,
dependendo dos níveis de precipitação, evaporação e através da adição de água marinha
associada á maré. Actualmente não há conhecimento de estudos de salinidade no Paul da
Pedreira ao contraio do que acontece no Paul da Praia da Vitoria, embora sejam visíveis
entradas de água salgada por infiltração, no Paul da Pedreira, no Paul da Praia da Vitoria para
além da infiltração de água salgada esta também tem entrada directa no paul através de
canais de acesso directo à marina da Praia da Vitoria.
Um dos vários locais possível de comparar com os pauis estudados é sem dúvida a Lagoa de
Santo André, esta tal como o Paul da Pedreira situa-se junto de um complexo portuário e
industrial.
A lagoa de Santo André situa-se no litoral do concelho de Santiago do Cacém, esta no seu
corpo central ocupa uma superfície de 150ha a 360ha dependendo da época do ano,
ocupando no total uma área aproximada de 500ha (Fonseca, 1989), tal como o Paul da Praia
da Vitoria, esta lagoa tem acesso ao mar, mas de forma diferente, enquanto o Paul tem um
acesso directo com o mar, o acesso da lagoa ao mar é apenas estabelecido regularmente, ou
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seja, o acesso é realizado por meio de um canal artificial, normalmente no final de Março ou
durante o mês de Abril, esse mesmo canal fica aberto por um tempo variável, acabando por se
fechar naturalmente, fora esse período, a lagoa pode ainda entrar esporadicamente em
contacto com o mar, sobretudo quando este galga o cordão dunar (Freitas et al., 1999).
O Paul da Praia da Vitoria em comparação com esta lagoa mantém um teor de salinidade
equilibrado ao longo do ano, enquanto a lagoa de Santo André para além de possuir uma
evolução temporal da salinidade, ou seja, controlada pela precipitação, varia o teor de
salinidade bruscamente aquando da abertura da mesma com o mar, ou seja, segundo Tavares
et al. (2007), quando a lagoa é artificialmente aberta à uma redução repentina do nível da
água dando-se logo um aumento significativo da salinidade.
Mais um aspecto comum em ambos os locais é o facto de haver a presença de juncais, que
ocorrem nos solos alagados das margens.
No que diz respeito á perturbação, os três são locais com alguma perturbação, ou seja, o Paul
da Pedreira sofre a perturbação da Zona Industrial e principalmente do Parque de
Combustíveis do Cabo da Praia, o Paul da Praia da Vitoria sofre perturbações das mais variadas
provenientes da cidade por se encontrar no seu centro urbano, por fim a lagoa de Santo André
sofre igualmente perturbações principalmente por parte do Homem, pois segundo Silveira et
al. (2009), para além da pesca, tem lugar outras actividades humanas como a agricultura, a
pecuária, a silvicultura e o turismo. A actividade agrícola é principalmente de subsistência
como antigamente também acontecia no Paul da Praia da Vitoria, já o turismo é uma das
actividades em desenvolvimento em ambos os locais e é vincadamente sazonal, verificando-se
em Julho e Agosto um aumento acentuado de visitantes face ao resto do ano, no Paul da Praia
por este fazer parte de uma zona de lazer e na Lagoa por esta ser utilizada na altura do verão
como praia balnear, existindo segundo Palma, (1993), um numero elevado de pessoas em
trânsito ao longo das dunas da mesma.
A pesca realizada na lagoa de Santo André é direccionada sobretudo à captura de enguias
(Anguilla anguilla), embora esta espécie existe actualmente no Paul da Praia da Vitória,
segundo Melo, (1994), a sua pesca data apenas de antes de 1591.
Em termos de Avifauna, de acordo com Silveira et al. (2009), a lagoa de Santo André possui um
registo de 42 espécies de aves aquáticas, oito dessas existentes no Paul da Praia da Vitoria e
seis existentes no Paul da Pedreira do Cabo da Praia, segundo Catry, (1993), a lagoa de Santo
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André situa-se entre as mais importantes zonas húmidas nacionais para as aves, o que também
acontece com o Paul da Pedreira mas em termos Internacionais.
A presença significativa de galeirões (Fulica atra), ou seja, foi a segunda espécie com mais
presença no Paul da Praia ao longo do período de estudo pode estar relacionada com o facto
de o Paul ter uma riqueza elevada de biomassa vegetal, como acontece na lagoa de Santo
André, segundo Silveira et al. (2009), a biomassa vegetal faz parte da alimentação dos
galeirões. Outra característica importante desta espécie é a sua capacidade de mergulho que
lhe permite explorar estes mesmos recursos no fundo do paul.
O paul da Praia da Vitoria bem como a lagoa de Santo André são zonas com falta de locais de
profundidade reduzida, ao contrário do que acontece com o Paul da Pedreira do Cabo da
Praia, o que faz com que aves limícolas ocorram em números reduzidos, ou até mesmo nulos
no caso do Paul da Praia, pois estas aves necessitam de locais de profundidades reduzida para
se alimentarem.
Em termos de Flora a lagoa de Santo André segundo o Plano de Ordenamento da Reserva
Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, (2005), é um local que conta com 488
espécies de plantas vasculares distribuídas por 79 famílias, estando 25 dessas espécies
presentes no Paul da Pedreira do Cabo da Praia e 21 presentes no Paul da Praia da Vitoria.
Não só em Portugal existem locais possíveis de comparar com os pauis em estudo também do
lado oposto do Oceano existem zonas de grande diversidade biológica, como é o caso das
lagoas costeiras dos municípios do Sul do litoral Catarinense, no Brasil, nessa zona litoral são
doze as principais lagoas (Urussanga Velha, Freitas, Jacaré, Rincão, Faxinal, Mãe luzia, Dourada,
Serra, Caverá, Fora, Sombrio e Braço Morto), de acordo com Anónimo c, (2011), constata-se
que as doze lagoas apresentam estados de conservação diferenciados. Embora os pauis sejam
em muitos aspectos semelhantes a outras zonas húmidas Nacionais e até Internacionais são
várias as diferenças existentes entre eles tornando-os únicos.
Locais como estes (Paul da Praia da Vitória, Paul da Pedreira do Cabo da Praia, lagoa de Santo
André) necessitam que haja uma compreensão de toda a biodiversidade existente resultando
assim uma gestão contínua desses locais, a conservação dos mesmos deve ser activamente
prosseguida, uma vez que compreender os complexos processos destes locais, implica
perceber as interligações que existem entre os diferentes compartimentos de sistemas
dinâmicos associados à produtividade, como o papel da actividade humana na manutenção de
um sistema capaz de albergar uma tão elevada biodiversidade.
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No caso dos pauis da Praia da Vitória bem como no caso da lagoa de Santo André, apenas o
conhecimento da utilização destes mesmos locais pelas aves, com o consequente cautelar dos
impactos e alterações drásticas nesses espaços, poderá fazer com que o turismo ornitólogo, ou
seja, o turismo para observação de aves possa vir a tornar-se sustentável e quem sabe uma
fonte de rendimento para a população local.
Não foi possível tirar fotografias a todas as espécies de Avifauna no Paul da Pedreira do Cabo
da Praia, devido a factores como a distância entre o ponto de observação e o local onde as
espécies se encontravam.
Numa eventual repetição desta metodologia, deverá ser ajustado e realizado as seguintes
alterações:


A observação de flora deverá ser feita apenas uma vez por mês e no início do
respectivo mês, isso seria mais que suficiente em ambos os Pauis;



No Paul da Pedreira do Cabo da Praia deverá haver um estudo mais exaustivo sobre a
existência de possíveis canais de ligação directa com o mar suficientemente grandes
para ocorrer passagem de espécies da Ictiofauna;



Também no Paul da Pedreira do Cabo da Praia, o percurso deverá ser alterado
abrangendo a zona mais interna da Pedreira de forma a haver uma maior aproximação
às espécies e uma melhor avaliação do comportamento das mesmas e do potencial
ecológico deste local.
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Capitulo VII- Anexos
1. Anexo I
a) Avistamentos
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Gráfico - 1. Gráfico total de dias de avistamento no Paul da Praia da Vitória por espécie.
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Gráfico -2. Gráfico total de dias de avistamento no Paul da Pedreira do Cabo da Praia por espécie.
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2. Anexo II
a) Espécies de Avifauna avistadas
Anas crecca

F1. Anas crecca foto retirada de:
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&sstr=9&id=V00006.

Anas discors

F2. Anas discors foto retirada de:
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&start=1&end=40&sstr=9
&id=V00097.
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Anas penélope

©2011 – Sofia Goulart

F3. Anas penélope Foto de Sofia Goulart.

Anas sp.
©2011 – Sofia Goulart

F4. Anas sp. Foto de Sofia Goulart.

48

Anser anser cf. domesticus
©2011 – Sofia Goulart

F5. Anser anser cf. domesticus, foto de Sofia Goulart.

Ardea cinerea
©2011 – Sofia Goulart

F6. Ardea cinerea foto de Sofia Goulart.
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Ardea herodias

F7. Ardea herodias, foto retirada de:
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&start=1&end=40&sstr=9
&id=V00170.

Arenaria interpres
©2011 – Sofia Goulart

F8. Arenaria interpres, foto de Sofia Goulart.
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Aythya sp.

©2011 – Sofia Goulart

F9. Aythya sp., foto de Sofia Goulart.

Bucephala albeola

©2011 – Sofia Goulart

F10. Bucephala albeola, foto de Sofia Goulart.
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Calidris alba

©2011 – Sofia Goulart

F11. Calidris alba, foto de Sofia Goulart.

Calidris alpina

F12. Calidris alpina, foto retirada de:
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&start=41&end=80&sstr=9&id=V00
270.
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Calidris canutus

F13. Calidris canutus, foto retirada de:
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&pesquisar=&sstr=9
&id=V00272&dis=pico.

Calidris ferrugínea

F14. Calidris ferrugínea, foto de Carlos Pereira retirada de: http://azores.avesdeportugal.info/.
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Calidris fuscicollis

F15. Calidris fuscicollis, foto retirada de:
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&sstr=9&dis=faial&fld=Codigo
Especie&id=V00274.

Carduelis carduelis
©2011 – Sofia Goulart

F16. Carduelis carduelis, foto de Sofia Goulart.
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Charadrius alexandrinus

©2011 – Sofia Goulart

F17. Charadrius alexandrinus, foto de Sofia Goulart.

Charadrius semipalmatus
©2011 – Sofia Goulart

F18. Charidius semipalmatus, foto de Sofia Goulart.
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Charadrius hiaticula

F19. Charadrius hiaticula, foto retirada de:
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&sstr=9&id=V00231.

Clidonias leucopterus

F20. Clidonias leucopterus, foto de Carlos Pereira retirada de:
http://azores.avesdeportugal.info/.
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Columba livia

F21. Columba livia, foto de Sofia Goulart.

Columba palumbus

F22.Columba palumbus, foto de Carlos Ribeiro retirada de: http://azores.avesdeportugal.info/.
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Erithacus rubecula

F23. Erithacus rubecula, foto de Pedro Rodrigues retirada de:
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&sstr=9&id=V00036.

Egretta garzetta
©2011 – Sofia Goulart

F24. Egretta garzetta, foto de Sofia Goulart.
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Estrilda astrild

F25. Estrilda astrild, foto de Carlos Ribeiro retirada de http://azores.avesdeportugal.info/.

Fulica atra

F26. Fulica atra, foto de Sofia Goulart.
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Galinulla choropus
©2011 – Sofia Goulart

F27. Galinulla choropus, foto de Sofia Goulart.

Larus michahellis atlantis

F28. Larus michahellis atlantis, foto de Sofia Goulart.
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Limosa lapponica

F29. Limosa lapponica, foto retirada de:
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&pesquisar=&sstr=9&id=V00286&di
s=pico.

Limosa limosa
©2011 – Sofia Goulart

F30. Limosa limosa, foto de Sofia Goulart.
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Motacilla cinerea
©2011 – Sofia Goulart

F31. Motacilla cinerea, foto de Sofia Goulart.

Numenius phaeopus

F32. Numenius phaeopus, foto de Carlos Pereira retirada de: http://azores.avesdeportugal.info/.
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Passer domesticus
©2011 – Sofia Goulart

F33. Passer domesticus, foto de Sofia Goulart.

Philomachus pugnax

F34. Philomachus pugnax, foto de Carlos Pereira retirada de: http://azores.avesdeportugal.info/.

63

Serinus canarius

F35.Serinus canarius, foto de Carlos Ribeiro retirada de: http://azores.avesdeportugal.info/.

Sturnus Vulgaris

F36.Sturnus vulgaris, foto de Carlos Ribeiro retirada de:
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&sstr=9&id=V00041.
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Sylvia atricapilla
©2011 – Sofia Goulart

F37. Sylvia atricapilla, foto de Sofia Goulart.

Tringa flavipes
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©2011 – Sofia Goulart

F38. Tringa flavipes, foto de Sofia Goulart.

Turdus merula
©2011 – Sofia Goulart

F39. Turdus merula, foto de Sofia Goulart.

b) Espécies de Ictiofauna /outras
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Anguilla anguilla

F40. Anguilla anguilla, foto de Sofia Goulart.

Chelon labrosus

F41. Chelon labrosus, foto de Sofia Goulart.

Palaemon sp.
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F42. Palaemon sp., foto de Sofia Goulart.

c) Espécies de Flora
Ageratina adenophora
©2011 – Sofia Goulart

F43. Ageratina adenophora, foto de Sofia Goulart.
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Anagallis arvensis

©2011 – Sofia Goulart
F44. Anagallis arvensis, foto de Sofia Goulart.

Arctotheca calendula

©2011 – Sofia Goulart
F45. Arctotheca calendula, foto de Sofia Goulart.

Arrhenatherum elatius
69

F46. Arrhenatherum elatius, foto retirada de: http://www.ruhr-unibochum.de/boga/html/Arrhenatherum_elatius_Foto.html.

Arundo donax

©2011 – Sofia Goulart

F47. Arundo donax, foto de Sofia Goulart.
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Brachypodium sylvaticum

F48. Brachypodium sylvaticum, foto retirada de: http://www.calipc.org/ip/management/plant_profiles/Brachypodium_sylvaticum.php.

Brisa minor

©2011 – Sofia Goulart

F49. Brisa minor, foto de Sofia Goulart.

Bromus catharticus
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F50. Bromus catharticus, foto retirada de:
http://sites.google.com/site/florasbs/poaceae/cevadilha.

Calamintha sp.

©2011 – Sofia Goulart
F51. Calamintha sp., foto de Sofia Goulart.
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Cichorium intybus
©2011 – Sofia Goulart

F52. Cichorium intubus, foto de Sofia Goulart.

Common Centaury
©2011 – Sofia Goulart

F53. Common centaury, foto de Sofia Goulart.
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Convolvulus arvensis

©2011 – Sofia Goulart
F54. Convolvus arvensis, foto de Sofia Goulart.

Cortaderia selloana

©2011 – Sofia Goulart

F55. Cortaderia selloana, foto de Sofia Goulart.
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Cynodon dactylon

F56. Cynodon dactylon, foto retirada de:
http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/science/Evolutionary_Ecology_Research/Ecology_of_Cumberlan
d_Plain_Woodland/woodland_ecology/impacting_events/resprout_picture_gallery.

Daucus carota

©2011 – Sofia Goulart
F57. Daucus carota, foto de Sofia Goulart.
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Echium plantagineum L.

©2011 – Sofia Goulart
F58. Echium plantagineum L., foto de Sofia Goulart.

Frankenia sp.

©2011 – Sofia Goulart

F59.Frankenia sp., foto de Sofia Goulart.
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Gnaphalium luteo

©2011 – Sofia Goulart

F60. Gnaphalium luteo, foto de Sofia Goulart.

Hordeum murinum

F61. Hordeum murinum, foto retirada de: http://digilander.libero.it/ipdid/photos-eng/hordeummurinum---wild-barley.htm.
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Ipomoea indica

©2011 – Sofia Goulart
F62. Ipomoea indica, foto de Sofia Goulart.

Juncus effusus

F63. Juncus effusus, foto retirada de: http://www.habitas.org.uk/flora/species.asp?item=2221.
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Juncus acutus

F64. Juncus acutus, foto retirada de:
http://www.horta.uac.pt/species/plantae/Juncus_acutus/Juncus_acutus.htm.

Lagurus ovatus
©2011 – Sofia Goulart

F65. Lagurus ovatus, foto de Sofia Goulart.
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Lantana camara

©2011 – Sofia Goulart
F66. Lantana camara, foto de Sofia Goulart.

Laurus azorica
©2011 – Sofia Goulart

F67. Laurus azorica, foto retirada de
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&sstr=4&id=F00196
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Lavatera cretina

©2011 – Sofia Goulart
F68. Lavatera cretina, foto de Sofia Goulart.

Leontodon taraxacoides

F68. Leontodon taraxacoides, foto retirada de: http://www.plantidentification.co.uk/skye/compositae/leontodon-taraxacoides.htm.
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Lotus parviflourus

©2011 – Sofia Goulart
F70. Lotus parviflourus, foto de Sofia Goulart.

Medicago lupulina

©2011 – Sofia Goulart
F71. Medicago lupulina, foto de Sofia Goulart.
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Mentha suaveolens

F72. Mentha suaveolens, foto retirada de: http://www.acbesancon.fr/crdp/flore/LAMIACEAE/especes/mentha_suaveolens.htm.

Myrica faya

©2011 – Sofia Goulart
F73. Myrica faya, foto de Sofia Goulart.
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Oenothera rosea

F74. Oenothera rosea, foto de Sofia Goulart.

Pappaver rhoeas
©2011 – Sofia Goulart

F75. Pappaver rhoeas, foto de Sofia Goulart.
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Paspalum dilatatum

F76. Paspalum dilatatum, foto retirada de: http://www.mylawnadvice.com/othergrass.html.

Physalis peruviana L.
©2011 – Sofia Goulart

F77. Physalis peruviana L., foto de Sofia Goulart.
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Pittosporum undulatum
©2011 – Sofia Goulart

F78. Pittosporum undulatum, foto de Sofia Goulart.

Plantago coronopus

F79. Plantago coronopus, foto retirada de:
http://www.biopix.com/photo.asp?photoid=69423&photo=plantago-coronopus.
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Plantago lanceolata

F80. Plantago lanceolata, foto retirada de: http://www.plantidentification.co.uk/skye/plantaginaceae/plantago-lanceolata.htm.

Plantago major

F81. Plantago major, foto retirada de:
http://www.biopix.com/photo.asp?photoid=46223&photo=plantago-major.
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Polypogon monspeliensis

F82. Polypogon monspeliensis, foto retirada de:
http://swbiodiversity.org/seinet/taxa/index.php?taxon=840.

Pteridium aquilinium
©2011 – Sofia Goulart

F83. Pteridium aquilinium, foto de Sofia Goulart.
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Rapistrum rugosum

©2011 – Sofia Goulart
F84. Rapistrum rugosum, foto de Sofia Goulart.

Resada luteola

©2011 – Sofia Goulart
F85. Resada luteola, foto de Sofia Goulart.
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Ricinus communis

©2011 – Sofia Goulart
F86. Ricinus communis, foto de Sofia Goulart.

Rostratia cristata

F87. Rostratia cristata, foto retirada de: http://flora-aragon.blogspot.com/2008/03/rostrariacristata.html.
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Sherardia arvensis

F88. Sherardia arvensis, foto retirada de: http://www.plantidentification.co.uk/skye/rubiaceae/sherardia-arvensis.htm.

Sonchus asper
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F89. Sonchus asper, foto retirada de:
http://www.oldthingsforgotten.com/bearcreekpark/bearcreekpark.htm.

Sonchus tenerrimus

F90. Sonchus tenerrimus, foto retirada de: http://sophy.u-3mrs.fr/photohtm/TI13764.HTM.
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Tetragonia tetragnioides

©2011 – Sofia Goulart
F91. Tetragonia tetragnioides, foto de Sofia Goulart.

Tolpis azorica

F92.Tolpis azorica, foto retirada de: http://br.olhares.com/tolpis_azorica_foto57429.html.
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tolpis suculenta

F.92. Tolpis suculenta, foto retirada de: http://www3.uma.pt/biopolis/planta.php?id=720.

Trifolium repens

©2011 – Sofia Goulart
F93. Trifolium repens, foto de Sofia Goulart.
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Tropaeolum majus

F94. Tropaeolum majus, foto retirada de:
http://www.cepolina.com/photo/tropaeolum_majus_leaf.htm.

Verbena bonariensis
©2011 – Sofia Goulart

F95. Verbena bonariensis, foto de Sofia Goulart.
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Verbena officinalis

F96. Verbena officinalis, foto retirada de:
http://vergeldelashadas.com/2009/09/30/verbena-verbena-officinalis/.

Vicia sp.
©2011 – Sofia Goulart

F97. Vicia sp., foto de Sofiia Goulart.
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