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SUMÁRIO EXECUTIVO
 As populações de corvos-marinhos Phalacrocorax carbo têm conhecido um grande
incremento na Europa, incluindo Portugal, em consequência de medidas de
protecção generalizadas que foram adoptadas nas últimas décadas.
 Os corvos-marinhos são aves de grande porte, predadores generalistas de peixes, e
quando presentes em grande número potencialmente podem ter um impacto
significativo nas populações de presas. Estes factos combinados têm levado ao
surgimento e agravamento de conflitos com pescadores e piscicultores, um pouco
por toda a parte onde os corvos-marinhos são numerosos.
 O estuário do Sado é uma das principais áreas de invernada desta espécie em
Portugal. É também uma zona importante para a piscicultura nacional. Além disso,
é uma área importante para a avifauna num contexto internacional (IBA) e uma
Zona de Protecção Especial (ZPE) declarada pelo Estado Português.
 Os piscicultores do Sado queixam-se do impacto dos corvos-marinhos nas suas
explorações. Os valores económicos e de biodiversidade presentes neste conflito
justificam pois estudos mais detalhados dos corvos-marinhos no estuário do Sado,
como aqueles apresentados no presente relatório.

Variação dos efectivos populacionais e distribuição dos corvos-marinhos no
estuário do Sado
 Durante 2012 e 2013 foram realizadas 9 contagens nos dormitórios mais
importantes do estuário do Sado (ilhas do Ratão e Cavalo). O número mínimo de
indivíduos nos dormitórios foi registado em Outubro (659 aves) tendo aumentado
para 4671 aves na primeira quinzena de Novembro. A partir do final de Dezembro,
o número de aves decresceu para cerca de metade, tendo-se mantido estável (ca.
2000 aves) até ao final do inverno (meados de Março). Este padrão sugere que
uma parte significativa da população de corvos-marinhos dispersou para outras
áreas a meio do período de invernada. Os números de aves contados neste estudo
são os mais altos alguma vez registados no estuário, devendo reflectir um aumento
dos efectivos invernantes no nosso país.
 Foram efectuados 2 transectos ao longo do curso do rio. Contudo, este método
mostrou-se inadequado para quantificar o número total de aves no estuário, bem
como para identificar as suas principais áreas de alimentação.
 Também com o objectivo de descrever a distribuição dos corvos-marinhos no
estuário, foram efectuadas contagens (de 15 em 15 minutos, durante todo o dia)
em 11 pontos representativos distribuídos pelo estuário. As maiores densidades de
Pág.
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aves em alimentação foram registadas no sector nordeste do estuário (zona da
Gâmbia e do Zambujal), onde foram observados bandos com 400 e 450 indivíduos,
respectivamente. As áreas seleccionadas pelas aves são igualmente próximas das
zonas de piscicultura mais importantes do estuário, tendo sido observados grandes
bandos a sobrevoar as instalações de produção piscícola.

Dieta e impacto dos corvos-marinhos nas comunidades ictiológicas
 Foram analisadas 411 regurgitações de corvos-marinhos, recolhidas em Fevereiro,
Março de 2012 e também mensalmente entre Outubro de 2012 e Fevereiro de
2013. Foram identificadas 2053 presas, pertencentes a mais de 20 espécies de
peixes distribuídas por 14 Famílias.
 A dieta dos corvos-marinhos foi dominada por taínhas, alcarrazes e afins
(Sparidae), charrocos e linguados e afins. Em termos de biomassa consumida, as
taínhas dominaram claramente, sendo seguidas de longe por charrocos e
alcarrazes.
 Douradas e robalos, duas espécies dominantes nas pisciculturas do estuário do
Sado, apresentaram uma contribuição de apenas 1,5% da biomassa consumida. A
contribuição de linguados, é um pouco maior, mas inferior aos 5% de biomassa.
Peixes pelágicos como o biqueirão ou o peixe-rei são abundantes no estuário do
Sado e podem ter sido subestimados na dieta dos corvos-marinhos.
 As principais presas dos corvos-marinhos no estuário são espécies de pouco ou
nenhum valor comercial, existindo poucos indícios que apontem para uma
competição importante com a pesca artesanal que tem lugar no baixo Sado.
 O modelo bioenergético utilizado neste estudo (baseado num total de 368,640
corvos-marinhos.dia, entre Abril 2012 e Março 2013) sugere um consumo médio
diário de peixe por cada corvo-marinho de cerca de 853g (podendo variar entre
463 e 1243g).
 O consumo anual de peixe foi estimado em cerca de 314 toneladas (podendo variar
entre 170-458 toneladas), incluindo 2,8 toneladas de douradas e 1,9 toneladas de
robalos. Assim, o consumo global destas espécies parece pouco importante face à
produção global das pisciculturas (cerca de 160 toneladas em 2011). O consumo de
linguados (14,2 toneladas) poderia ser considerado importante, mas muito
provavelmente inclui grandes quantidades de animais capturados no estuário e
não nas pisciculturas.

Presença de corvos-marinhos nas pisciculturas
 Foram monitorizadas de forma contínua duas pisciculturas (semi-intensiva e
extensiva, no Faralhão e na Mitrena, respectivamente) entre os meses de
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Novembro de 2012 e Janeiro de 2013. O esforço de amostragem representa cerca
de 480 horas de observação com câmaras de filmar automáticas.
 Em 87,5% dos dias analisados, foram observadas aves a alimentar-se na
piscicultura extensiva, enquanto na piscicultura semi-intensiva esse valor foi de
28,0%. As taxas de chegada de aves foram igualmente distintas: 12,2 aves/hora
(máximo de 47 aves) na piscicultura extensiva e 1,9 aves/hora (máximo de 21
aves), na semi-intensiva. Estes valores sugerem uma presença de cerca de 120 e 20
corvos-marinhos por dia, nos dois tipos de piscicultura, respectivamente. Não foi
possível estimar o tempo de permanência das aves nas pisciculturas.
 Apesar dos métodos de evitamento usados na piscicultura semi-intensiva, as aves
conseguem aceder aos tanques, aterrando ao longo dos fios ou pousando primeiro
nos cômoros e depois passando para os tanques.
 Apesar da presença regular, o número de aves a entrar na piscicultura semiintensiva foi relativamente baixo, sugerindo um impacto reduzido nas produções.
Nas pisciculturas extensivas o impacto dos corvos-marinhos poderá ser significativo
quando não forem instalados métodos de espantantamento e/ou evitamento.

Conclusões
 As populações invernantes de corvos-marinhos no baixo Sado são numericamente
importantes e continuam em crescimento. Actualmente, estas populações não
parecem ser competidoras importantes relativamente à pesca artesanal.
 A duração deste estudo e os meios disponíveis para o realizar são insuficientes para
produzir estimativas rigorosas do impacto dos corvos-marinhos em pisciculturas.
Em geral, o impacto não parece ser importante, mas não é de excluir a
possibilidade de que certas pisciculturas sofram uma predação mais significativa,
com consequências económicas não negligenciáveis.
 O controle da população invernante ao nível do estuário em geral não é uma
medida praticável sem impactos severos na restante biodiversidade. A gestão
deste problema tem que ser feita localmente, ao nível das pisciculturas mais
afectadas.
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1. INTRODUÇÃO
O Corvo-marinho-de-faces-brancas (Phalacrocorax carbo) é uma espécie de
distribuição muito ampla, ocorrendo em todos os continentes, com excepção da
América do Sul e da Antárctida. A população global desta espécie está actualmente
estimada em ca. 1.400.000-2.900.000 indivíduos (BirdLife International 2012). Na
Europa é uma ave comum, embora no sul o seja sobretudo durante a época fria.
O primeiro registo de nidificação em Portugal do corvo-marinho ocorreu em
2007, na barragem de Alqueva (Almeida 2008) e a partir dessa data tem sido registado
regularmente nessa zona, embora sempre em números reduzidos. Contudo, esta
espécie é muito numerosa durante o Inverno, sendo abundante de Outubro a
Fevereiro, com valores máximos em Dezembro e Janeiro. Na época fria, o corvomarinho inverna em todo o tipo de habitats aquáticos, desde a costa marinha aberta
(e até em ilhas, como nas Berlengas), até a zonas estuarinas e lagunares costeiras, bem
como barragens, açudes, rio e ribeiras do interior, desde que desprovidas de mata
ripícola muito frondosa sobre o espelho de água.
Actualmente, os mais importantes locais de concentração conhecidos em
Portugal situam-se nos estuários do Tejo e do Sado e a na Ria Formosa, locais que
albergam regularmente alguns milhares de indivíduos. Nalgumas albufeiras do interior
também se podem observar concentrações muito significativas, por vezes até mais de
um milhar de indivíduos, como por exemplos nas albufeiras do Caia e de Alqueva
(Catry et al. 2010).
O número de corvos-marinhos invernantes em Portugal conheceu um
incremento dramático ao longo das últimas décadas. Refira-se, a título ilustrativo que
contagens realizadas no estuário do Tejo e na Ria de Aveiro, em Janeiro de 1981,
resultaram na detecção de 126 e 7 indivíduos, respectivamente (Teixeira 1981). Tal
contrasta com as muitas centenas ou mesmo milhares de indivíduos que hoje
invernam naqueles locais. Em 1984, Teixeira (1981) estimou a população invernante
em Portugal em cerca de 1000 indivíduos. Já em 1997 a mesma população foi
estimadas em 10.000 a 12.000 aves (Grade & Granadeiro 1997), sendo muito provável
que actualmente o número de invernantes seja ainda mais elevado, porventura
aproximando-se da ordem de grandeza das 20.000 aves. Note-se a este propósito que
há, mesmo em pequenas ribeiras do centro e sul do país, numerosos dormitórios que
chegam a juntar mais de uma centena de aves, mas que são muitos deles
desconhecidos e nunca são recenseados.
Este aumento do número de corvos-marinhos invernantes entre nós é reflexo
directo de um incremento generalizado da populaçõe europeia (BirdLife International
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2004), consequência da protecção que lhe tem sido conferida. Tradicionalmente esta
ave aquática era amiúde perseguida, quer nas zonas de nidificação quer nos quartéis
de invernada, ao passo que hoje em dia encontra refúgios seguros na maior parte da
sua área de distribuição. A recaptura em Portugal de aves anilhadas em países como o
Reino Unido, a Irlanda, a França, a Holanda, a Dinamarca e a Alemanha (Catry et al.
2010) confirma que as nossas aves têm origem em regiões onde têm sido
documentados incrementos populacionais significativos (BirdLife International 2004).
O corvo-marinho é uma ave exclusivamente piscívora, caçadora muito eficiente,
capaz de capturar uma enorme diversidade de presas, normalmente preferindo as
espécies mais abundantes no seu ambiente. Sendo uma ave de grande porte, as suas
necessidades energéticas são consideráveis. Acresce que, tendo um isolamento
deficiente, perde grande quantidade de energia enquanto permanece a pescar dentro
de água. Assim, para suprir as suas necessidades, um corvo-marinho pode consumir
cerca de 750 gramas de alimento diariamente durante o Inverno num clima
temperado não muito frio (Feltham & Davies 1997). Resulta pois que uma população
como a que inverna em Portugal poderá potencialmente consumir qualquer coisa
como 12 ou 13 toneladas de peixe diariamente. Isto faz do corvo-marinho um dos
principais predadores piscívoros de muitos meios onde habita, o que evidentemente
apresenta um potencial considerável para conflitos com outros consumidores de
peixes, nomeadamente os humanos. Não é pois de estranhar que o conflito entre
corvos-marinhos e pessoas (sobretudo piscicultores, pescadores profissionais e
pescadores desportivos) esteja na ordem do dia ao nível do continente europeu (Carss
2003).
Estudos da dieta do corvo-marinho realizados até à data indicam, contudo, que
na maior parte dos locais, as principais presas consumidas são espécies de reduzido
valor comercial e de modesto interesse desportivo (e.g. Grade 1996, Grade &
Granadeiro 1997, Dias et al. 2012). Todavia, localmente pode haver um consumo
importante de espécies mais interessantes, como enguias e linguados (Catry 1993).
Acresce que, quando os corvos-marinhos se concentram em pisciculturas, o seu
impacto, a nível local, pode potencialmente ser significativo, pelo menos assim o
clamam certos piscicultores (Garcia 2000).
Assim, o presente estudo justifica-se por duas ordens de razões. Em primeiro
lugar, sendo o corvo-marinho a espécie de ave piscívora com maior consumo no
estuário do Sado, bem como um dos principais predadores piscívoros deste
ecossistema, o estudo da sua distribuição e dieta é relevante em termos da
compreensão da dinâmica dos povoamentos piscícolas no estuário. Aliás, as aves
marinhas são cada vez mais utilizadas para, de uma forma rápida e expedita, se
obterem informações sobre povoamentos piscícolas difíceis ou onerosos de estudar
por outros métodos (e.g. Dias et al. 2012). Em segundo lugar, o estudo desta
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população de corvos-marinhos marinhos justifica-se pelo crescente conflito com os
piscicultores do estuário do Sado, que se queixam de prejuízos importantes causados
por esta espécie (Garcia 2000).
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2. VARIAÇÃO DOS EFECTIVOS POPULACIONAIS E
DISTRIBUIÇÃO DOS CORVOS-MARINHOS NO
ESTUÁRIO DO SADO
Métodos
Para caracterizar as variações do efectivo populacional de corvos-marinhos no estuário
do Sado foram efectuadas contagens quinzenais nos dormitórios previamente
identificados (ilha do Ratão e ilha do Cavalo, Figura 2.1). Dada a distância destes
dormitórios à linha de costa, impedindo a realização das contagens a partir de terra,
estas foram efectuadas de barco. As contagens foram realizadas preferencialmente
em dias de marés vivas, em que o período de preia-mar coincidiu com o final da tarde.
Durante um período de 2-3 horas antes do pôr-do-sol foram contabilizados todos os
bandos de corvos-marinhos na sua chegada aos dormitórios. Adicionalmente registouse a direcção de chegada dos bandos.
Realizaram-se ainda observações e contagens nas imediações do dormitório da
Pedra da Anicha, junto ao Portinho da Arrábida, no sentido de esclarecer se os corvosmarinhos que se alimentam na costa de Sesimbra pernoitam localmente ou se
também se deslocam até ao Ratão, no interior do estuário.
De forma a obter informação sobre a distribuição dos corvos-marinhos no
estuário do Sado, nomeadamente no que respeita a identificar as áreas de
alimentação mais importantes, foram efectuados (1) transectos de barco, em grande
parte da zona navegável do rio, durante os períodos de preia e baixa mar e (2)
contagens durante o dia, a partir de pontos estratégicos da costa. Entre Janeiro e
Março de 2012 foram realizadas visitas preliminares, com vista à localização dos
melhores locais de trabalho e ao reconhecimento geral da área. Os transectos de
barco no rio foram efectuados com a colaboração do ICNF (coincidindo com algumas
das visitas realizadas no âmbito de projectos próprios do ICNF), utilizando a
embarcação da Reserva Natural do Estuário do Sado. Todos os percursos e pontos
foram cartografados com um GPS. Foram realizados 3 transectos, um no fim do
Inverno 2011/2012 e dois no início do Inverno 2012/2013, não se tendo observado
mais do que algumas dezenas de corvos-marinhos em alimentação em qualquer um
deles (ver Resultados).
Dada a baixa eficácia desta metodologia para descrever a distribuição dos corvos
-marinhos no estuário, optou-se por efectuar contagens a partir de pontos
estratégicos da costa. Foram definidos 11 pontos com boa visibilidade sobre o rio,
distribuídos de forma a cobrir de forma representativa grande parte do estuário
Pág.
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Figura 2.1 Mapa do estuário do Sado, com
a localização dos dormitórios das ilhas do
Ratão e Cavalo (estrelas vermelhas) e dos
pontos de contagem na costa (bolas
laranja).

(Figura 2.1). Em cada ponto foram efectuadas, de 15 em 15 minutos, contagens de
corvos-marinhos com a duração de 4 minutos, num raio aproximado de 1 km, ou até
aos limites de visibilidade. As contagens foram realizadas em sete dias distintos, entre
4 de Janeiro e 13 de Fevereiro de 2013, aproximadamente entre as 09h00 e as 17h30,
tendo-se escolhido preferencialmente dias com boa visibilidade e baixa intensidade de
vento. Todas as contagens e observações de terra foram efectuadas com o auxílio de
um telescópio 20-60x.

Resultados e Discussão
Variação dos efectivos populacionais e distribuição dos corvos-marinhos no estuário
do Sado
No Inverno de 2011/2012 várias visitas ao estuário do Sado, no período de preia-mar
coincidente com o final da tarde, permitiram confirmar os dormitórios de corvosmarinhos referidos na bibliografia (e.g. Garcia 2000). Em todas as visitas se observou
que os corvos-marinhos se concentraram na ilha do Ratão e, em muito menor número,
na ilha do Cavalo, tendo os dois locais sido seleccionados para a realização de
contagens.
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Figura 2.2 Efectivo populacional de
Corvo-marinho no estuário do Sado
em Fevereiro de 2012 e durante o
Inverno de 2012/2013 (os algarismos
a seguir à designação do mês
representam a respectiva quinzena
do mês).

Foi efectuada uma contagem no final do Inverno 2011/2012 e nove contagens
no Inverno de 2012/2013, entre 15 de Outubro e 15 de Março. Devido às condições
meteorológicas adversas que impediram a saída do barco para o rio, não se realizou a
contagem da segunda quinzena de Fevereiro. Os resultados das várias contagens são
apresentados na Figura 2.2. O número mínimo de indivíduos foi registado em Outubro
(659 aves) tendo os efectivos aumentado para um máximo de 4671 aves na primeira
quinzena de Novembro. A partir do final de Dezembro o número de corvos-marinhos
decresceu para cerca de metade, tendo-se mantido estável (ca. 2000 aves) até ao final
do inverno (meados de Março). Este padrão sugere que uma parte significativa da
população de corvos-marinhos que usou o estuário durante o início do Inverno
dispersou para outras áreas a meio do período de invernada.
O número máximo de corvos-marinhos contados durante o presente estudo é
quase duas vezes superior ao máximo registado em censos realizados desde a década
de oitenta (Tabela 2.1), confirmando assim a tendência de crescimento da espécie em
Portugal (Costa & Granadeiro 1997, Catry et al. 2010). De notar, no entanto, que os
últimos censos dirigidos a esta espécie decorreram no já distante inverno de
1999/2000 (Garcia 2000), o que pode explicar este aparentemente abrupto
crescimento.
Em 9 de Dezembro de 2012 e 3 de Fevereiro de 20113 foram efectuadas
contagens no dormitório da Pedra da Anicha, tendo-se estimado a presença de 90-110
e 84 corvos-marinhos, respectivamente (para além de algumas galhetas). Foi possível
constatar que os corvos-marinhos que se alimentam na costa da Arrábida–Sesimbra
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Tabela 2.1. Censos da população
de Corvo-marinho invernate
efectuados no estuário do Sado
nas últimas três décadas.

Out
1984/1985

406

1993/1994 a

máx.

* censos em todo o estuário;
** censos no Ratão.

1996/1997 b

46

Fontes bibliográficas: a) Elias et al. 2006, b)
Garcia 2000, c) presente estudo.

1998/1999 b

1997/1998

b

1999/2000*

224

Tabela 2.2. Número de Corvosmarinhos
observados
em
alimentação nos transectos
efectuados de barco no estuário
do Sado.

1406
442

658

826

731

84
b

221

1999/2000** b
2012/2013

Nov1 Nov2 Dez1 Dez2 Jan1 Jan2 Fev1 Fev2 Mar

a

c

Data transecto

2574
600 1300

659

92

16
417

1613

197

388

882

142
38

600 1000 2400 1500 1250

3019 4671 4191 1122 1902 1911 2078

900
1576

Maré

Número de corvos-marinhos

24-Fev-2012

Preia-mar

20

05-Nov-2012

Baixa-mar

42

14-Nov-2012

Baixa-mar

21

utilizam maioritariamente este dormitório, bem como algumas torres de sinalização do
canal de navegação. Assim sendo, embora os corvos-marinhos dos dormitórios do
Ratão e Cavalos saiam com frequência da boca do estuário para irem pescar, tudo
indica que não se deslocam muito para lá da entrada do estuário.
Nos transectos efectuados de barco para avaliar a distribuição dos corvosmarinhos durante o período diurno e identificar as principais áreas de alimentação, foi
observado um número reduzido de aves em actividade alimentar (Tabela 2.2 e Figura
2.3). Observações preliminares e não sistemáticas de corvos-marinhos em alimentação
sugerem que o sucesso de pesca é muito elevado, pelo que a maioria das aves poderá
dedicar apenas períodos relativamente curtos ao longo do dia a esta actividade. Com
efeito, estudos anteriores referem que o tempo dedicado à alimentação não
ultrapassa um terço do período diário (Grémillet et al. 2003) e pode ser mesmo ser
muito inferior (ca. 1%; Gwiazda 2000). De forma a complementar os transectos
realizados de barco foram efectuados períodos de observação em pontos altos
estratégicos com o objectivo de identificar os movimentos de bandos de corvosmarinhos na sua saída do dormitório do Ratão. Esta monitorização, realizada em
quatro datas distintas, entre Novembro e Dezembro, não permitiu no entanto
identificar nenhum padrão evidente na direcção das saídas dos corvos-marinhos em
direcção às áreas de alimentação. Com efeito, bandos com várias centenas de
indivíduos foram observados a sair para oeste, este e norte em dias distintos. Também
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Figura 2.3. Localização das
observações de Corvo-marinho
em alimentação no estuário do
Sado nos dois transectos
efectuados no Inverno 2012/2013.
As linhas, verde e vermelha,
representam os trajectos feitos de
barco, e os pontos representam a
presença de corvos-marinhos em
alimentação.
As
áreas
representadas a cinzento são
zonas intertidais que ficam
emersas nos períodos de baixamar.

a direcção de chegada dos corvos-marinhos ao dormitório do Ratão, registada nos dias
de contagens de preia-mar, foi muito variável ao longo de todo o período de estudo.
Os resultados das observações e contagens efectuadas nos 11 pontos costeiros
seleccionados permitem obter mais informação sobre a distribuição dos corvosmarinhos nas suas áreas de alimentação (Figura 2.4 e Tabela 2.3). As maiores
densidades foram registadas no sector mais a nordeste do estuário, nomeadamente
nos pontos da Gâmbia e Zambujal, onde foram observados bandos com 400 e 450
indivíduos, respectivamente. Com excepção de outro ponto neste sector, o Faralhão,
onde foram contabilizados 39 indivíduos, o número máximo de corvos-marinhos por
ponto de contagem não ultrapassou os 12 indivíduos e, na maioria dos pontos, em ca.
40% das contagens (cada 15 minutos) não foi registada qualquer ave em alimentação.
De referir ainda que apesar da densidade ser elevada no ponto de Alcácer do Sal, tal se
fica a dever à pequena dimensão da área observada, uma vez que o número máximo
de corvos-marinhos aí censados foi de dois indivíduos.
Tendo em conta o reduzido número de corvos-marinhos observados, os
resultados destas contagens não permitem chegar a conclusões sólidas sobre a relação
entre a actividade alimentar dos corvos-marinhos e a hora do dia ou o estado da maré.
No entanto, este estudo sugere que, de um modo geral, não existe uma preferência
clara por uma determinada fase do dia ou da maré (Figura 2.5). Refira-se, no entanto,
que a observação de bandos de grande dimensão (mais de 100 indivíduos, por vezes
mais de 1000) no período de contagens ou em observações não sistemáticas ocorreu
quase exclusivamente durante a manhã (até às 11h30) ou no final da tarde (depois das
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Figura 2.4. Densidades máximas
(número de indivíduos por ha) de
corvos-marinhos em alimentação
no estuário do Sado. As contagens
foram efectuadas a partir de 11
pontos estratégicos (pontos
vermelhos) entre 4 de Janeiro e 13
de Fevereiro de 2013, em períodos
de 15 minutos entre as 09h00 e as
17h30. A azul estão representadas
as densidades de corvos-marinhos
em grandes sectores do estuário,
inferidas a partir das contagens nos
pontos de observação de cada
sector.

Tabela 2.3. Número máximo e
frequência de ocorrência de
Corvos-marinhos observados em
alimentação nos 11 pontos de
contagem no estuário do Sado. A
frequência de ocorrência é
calculada como a razão entre o
número de períodos de 15
minutos em que foram registados
corvos-marinhos e o número total
de períodos de 15 minutos
efectuados em cada ponto.

Pte. Zambujal
Zambujal
Gâmbia

Densidade de corvos-marinhos
(n inds/ha)

Faralhão
P. Setúbal
Mitrena

Tróia

Pinheiro

Comporta
Carrasqueira

Alcácer
Alcácer

Ponto

Data

Área (ha)

Nº máximo de
indivíduos

Freq.
ocorrência

Parque Setúbal

04-01-2013

14,1

11

0,76

Mitrena

30-01-2013

21,1

2

0,57

Faralhão

04-01-2013

14,4

39

0,63

Gâmbia

11-01-2013

13,2

400

0,51

Zambujal

11-01-2013

10,3

450

0,23

Ponte Zambujal

11-01-2013

5,2

1

0,25

Carrasqueira

01-02-2013

13,5

6

0,67

Alcácer

01-02-2013

1,9

2

0,30

Comporta

03-02-2013

14,3

2

0,24

Pinheiro

13-02-2013

12,1

4

0,54

Tróia

26-01-2013

13,9

12

1
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Figura 2.5. Número de corvosmarinhos em alimentação no
estuário do Sado censados em
períodos de 15 minutos a partir de
onze pontos estratégicos da costa:
(em cima) em relação à hora do
dia; (em baixo) em relação à hora
da preia-mar diurna mais próxima.
Só foram incluídos os bandos com
menos de 50 indivíduos.

16h30), independentemente da fase da maré (Tabela 2.4). Também a informação
existente na bibliografia revela uma certa heterogeneidade no que respeita aos
padrões de alimentação dos corvos-marinhos. Alguns estudos em estuários
demonstraram preferências dos corvos-marinhos para se alimentarem nos períodos
de maré vazante, quando os peixes estão mais concentrados, independentemente da
hora do dia (Richner1995, Dorfman & Kingsford 2001). Outros estudos, em áreas não
estuarinas, demonstraram um padrão bimodal, com picos do número de aves em
alimentação no início da manhã e no final da tarde (Johansen et al. 2001). Durante
este estudo verificou-se também que em certas ocasiões os corvos-marinhos podem
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Tabela 2.4 Caracterização de
bandos (>100 indivíduos) de corvos
-marinhos em alimentação no
estuário do Sado.

Data

Hora

Local

N indivíduos

Fase da maré

16-02-2012

17:00–18:30

junto ao
Ratão

1000-2000

enchente

11-01-2013

11:30

Gâmbia

150

enchente

11-01-2013

16:30

Gâmbia

450

vazante

11-01-2013

11:30

Zambujal

120

enchente

11-01-2013

16:45

Zambujal

400

vazante

03-02-2013

09:00

Tróia Ferries

650

vazante

03-02-2013

09:00

Setenave Setúbal

300

vazante

16-02-2013

12:00

Canal
Comporta

2300

baixa-mar

prolongar a actividade de pesca até muito depois do pôr-do-sol, por vezes
continuando mesmo quando já estão visíveis numerosas estrelas no céu, o que já tinha
sido descrito anteriormente para esta espécie (Grémillet et al. 2005).
Todas estas observações confirmam a dificuldade de se obter uma imagem clara da
distribuição, selecção de habitat e padrões da actividade alimentar dos corvosmarinhos baseada num número limitado de registos ou de um esforço de prospecção
pouco intensivo. Um maior esforço de amostragem permitiria também classificar a
importância de diferentes estratégias alimentares, nomeadamente da pesca em
grupo. A alimentação em grupo parece ser particularmente eficaz em águas turvas, em
que os corvos-marinhos cercam cardumes de peixes pelágicos e os empurram para
zonas menos profundas onde são mais facilmente capturáveis (van Eerden &
Voslamber 1995). Estudos anteriores demonstram que a importância desta estratégia
parece ser bastante variável, tendo sido registada como claramente dominante em
dois lagos na Holanda (Dirksen et al. 1995), constituindo 23% de todas as observações
num estuário do norte de Espanha e apenas 5% dos registos de corvos-marinhos
reprodutores na costa ocidental francesa (Grémillet et al. 1998).
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3. DIETA E IMPACTO DOS CORVOS-MARINHOS
NAS COMUNIDADES ICTIOLÓGICAS
Métodos
Colheita, triagem e análise de regurgitações
Os corvos-marinhos, como muitas aves piscívoras, regurgitam regularmente partes
duras dos peixes que ingerem e que não são facilmente digeríveis, como os otólitos,
vértebras, peças bucais e outros elementos ósseos, e estes restos de alimentação são
regularmente utilizados para estudos da ecologia trófica deste tipo de animais (Carss
1997, Barrett et al. 2007). As aves do género Phalacrocorax tipicamente produzem
uma regurgitação por dia (Zijlstra & van Eerden 1995), mas quando são alimentados
com peixes pequenos, de partes duras frágeis, podem não produzir regurgitações
diariamente (Jahncke & Rivas 1998), o que sugere que boa parte dos pequenos
otólitos e espinhas são completamente digeridos ou passam pelo tubo digestivo e não
aparecem como restos alimentares. Aliás, o fenómeno de subestimação de pequenas
presas ictiológicas, e sobretudo das espécies com otólitos de pequeno tamanho, é
bem conhecido (Votier et al. 2003, Alonso et al. in press). Como nas regurgitações de
corvo-marinho geralmente as vértebras não se encontram num estado de conservação
que permita o seu uso para o diagnóstico das presas presentes, sendo a maioria das
identificações feitas através dos otólitos, é natural que o problema da subestimação
das presas pequenas seja exacerbado.
Ainda assim, as regurgitações e os otólitos são o único processo expedito de
estudar a dieta invernal de corvos-marinhos. Existem duas alternativas, mais
trabalhosas, mas que apresentam outro tipo de problemas. Uma consiste em realizar
observações directas das aves a pescar. Infelizmente, visto que muitas presas
(frequentemente a maioria), sobretudo as mais pequenas, são engolidas debaixo de
água, esta técnica não apresenta uma solução satisfatória. A segunda alternativa
consiste em estudar directamente o conteúdo estomacal das aves, mas esta solução,
que implicaria o abate de grande número de indivíduos, não se afigurou aceitável no
quadro do presente projecto.
As regurgitações foram recolhidas durante visitas ao dormitório do Ratão,
realizadas em períodos do dia em que os corvos-marinhos se encontravam ausentes,
para minimizar a perturbação. Fizeram-se colheitas em Fevereiro e Março de 2012, e
todos os meses entre Outubro de 2012 e Fevereiro de 2013 (Tabela 3.1).
As regurgitações colhidas estavam, na sua quase totalidade, ainda muito frescas,
e revestidas por uma camada de muco que mantinha a sua integridade. Cada
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Tabela 3.1 Datas e número de
regurgitações colhidas (e analisadas) por
visita ao dormitório do Ratão, e número de
presas encontrado no total das
regurgitações recolhidas.

Data

Número de

Número

regurgitações

de presas

17-02-2012

67

320

24-02-2012

23

78

10-03-2012

34

170

16-10-2012

30

294

14-11-2012

48

235

27-11-2012

50

257

12-12-2012

31

202

08-01-2013

34

159

28-01-2013

30

88

14-02-2013

30

107

25-02-2013

34

143

Total

411

2053

regurgitação foi colocada individualmente dentro de um saco de plástico etiquetado e
transportada para o laboratório onde ficaram armazenadas em congelador até
posterior análise. Para proceder à limpeza e triagem das regurgitações, após
descongelamento, cada uma foi colocada num recipiente contendo água e um pouco
da enzima neutrase dentro de uma estufa à temperatura de 40ºC por um período de 4
horas. Posteriormente as regurgitações foram colocadas em etanol por alguns
minutos. Este procedimento auxiliou a desagregação do muco e a triagem dos
conteúdos.
Uma fez feita a triagem, os resíduos sólidos foram observados com o auxílio de
uma lupa binocular. A identificação e contabilização das presas fez-se sobretudo pela
observação de otólitos sagittae, embora também se utilizassem vértebras, peças
bucais, dentes, dentes faríngicos e otólitos asterisci (estes últimos particularmente
úteis para a identificação de Cyprinidae). Para identificação utilizou-se a nossa própria
colecção de referência de otólitos e vértebras de peixes (colecção com 692
exemplares de 94 espécies da fauna portuguesa, Figura 3.1), bem como bibliografia
especializada (Prenda & Granado-Lorencio 1992, Prenda et al. 1997, Assis 2000, Tuset
et al. 2008) e ainda o auxílio do especialista em otólitos Prof. Carlos Assis (Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa). A identificação de restos de crustáceos
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Figura 3.1 Regurgitação de corvo-marinhos
onde são visíveis as estruturas rígidas
envoltas num muco proteico (em cima) , a
mesmo regurgurgitação depois de
processada, onde são visíveis vértebras,
dentes e otólitos (no meio) e aspecto da
colecção de referência utilizada para
identificaçao das presas (em baixo)
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decápodes foi feita pela Dra. Alexandra Cartaxana (Museu Nacional de História Natural
e da Ciência, Lisboa).

Estimativa do tamanho e massa das presas
Os otólitos que não se encontravam severamente erodidos foram medidos
(comprimento máximo padrão) com o auxílio de uma lupa binocular com graduação na
ocular. Os resultados destas medições foram utilizados para, através de equações
deduzidas para as várias espécies, inferir o comprimento e finalmente a massa dos
peixes consumidos (equações obtidas de Assis 2000). Para peixes que não haviam sido
identificados até à espécie, ou para as quais não foi possível obter otólitos intactos,
presumiu-se que a sua massa média seria a mesma que aquela de espécies do mesmo
género ou de géneros próximos na mesma família. Para outras espécies de peixes em
que não foi possível obter estimativas da massa (todas espécies com representação
escassa na dieta), assumiu-se arbitrariamente uma massa de 100g por indivíduo.

Análise de dados
Os resultados brutos obtidos foram sumariados e apresentados da seguinte forma.
Calculou-se a Frequência de Ocorrência (FO) de uma presa como o número de
regurgitações em que essa presa ocorreu sobre o número total de regurgitações.
Calculou-se como Percentagem Numérica (PN) de uma presa o número de indivíduos
pertencentes a essa espécie encontrados nas regurgitações sobre o número total de
indivíduos, multiplicado por 100. Do número total de indivíduos excluíram-se
crustáceos e moluscos, por se considerar que não foram presas dos corvos-marinhos,
mas sim presas consumidas secundariamente que foram ingeridas pelos peixes de que
os corvos-marinhos se vieram a alimentar. Calculou-se a Percentagem de Massa (PM)
de cada tipo de presa como a contribuição total em massa desse tipo de presa sobre o
total da contribuição em massa de todas as presas. Para cada presa, a massa total
ingerida é o produto do número de exemplares detectados pela massa média
estimada desse tipo de presa. Só nos casos de Atherina presbyter e de Engraulis
encrasicolus se optou por considerar a massa estimada do maior indivíduo encontrado
e não a massa média, devido ao facto de estas espécies terem otólitos muito
pequenos, de erosão muito rápida, e de os resultados das estimativas terem sido
peixes de dimensão muito mais pequena do que o esperado. De referir que, ainda
assim, há indícios de que a contribuição destes dois tipos de presas foi severamente
subestimado (ver Resultados e Discussão).
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Consumo de peixes por parte de corvos-marinhos
O consumo diário de peixe por corvos-marinhos é um parâmetro essencial para a
produção de uma estimativa da quantidade de peixes que estas aves retiram do
ecossistema do estuário do Sado e das pisciculturas associadas. Desde há muitos anos
que se procuram obter estimativas das necessidades diárias de corvos-marinhos
vivendo em estado selvagem (e.g. Black 1964), mas só mais recentemente foi possível
conseguir estimativas relativamente fidedignas recorrendo a uma variedade de
métodos (Ridgway 2010). As estimativas mais rigorosas actualmente possíveis têm por
base modelos bioenergéticos sofisticados desenvolvidos para corvos-marinhos durante
o período de Inverno. Estes modelos, aperfeiçoados por Grémillet et al. (2003), levam
em consideração numerosas variáveis, incluindo o metabolismo das aves enquanto
desempenham diferentes actividades (mergulho, voo, repouso, etc.), a temperatura
do meio ambiente, a profundidade dos mergulhos, o conteúdo energético dos
alimentos, etc.

Parâmetros usados para o Sado
Para a população do estuário do Sado, nem todos os parâmetros são conhecidos com
rigor. Contudo, utilizando o referido modelo, é possível fazer variar os parâmetros
dentro de um intervalo razoável (tendo em consideração as observações de campo,
mas também os dados obtidos noutros estudos) para se obterem valores máximos e
mínimos plausíveis de consumo diário individual por parte dos corvos-marinhos
invernantes na área de estudo (Tabela 3.2). De notar que a variação entre valores
máximos e valores mínimos não decorre unicamente de factores de incerteza, mas
também de factores relacionados com a variação da duração do dia e da noite ao
longo do Outono-Inverno, bem como de alterações da temperatura ambiente com o
evoluir das estações.
Há que registar as seguintes justificações para uma adaptação dos valores
adoptados por Grémillet et al. 2003:
 Massa corporal: Esta espécie não acumula quantidades de gordura apreciáveis no
Inverno e deverá variar muito pouco a massa com a latitude. As aves
maioritariamente presentes em Portugal de Inverno são Phalacrocorax carbo
sinensis (Catry et al. 2010), ao passo que os valores apresentados por Grémillet et
al. (2003) referem-se a P. c. carbo, que tem maior porte (Cramp & Simmons1977).
 Tempo de repouso à noite: a duração da noite em Setúbal no solstício de Inverno
atinge um máximo de 871 minutos, ao passo que no início de Outubro é de 733
minutos (por exemplo: http://aa.usno.navy.mil/data/docs/Dur_OneYear.php). As
nossas observações indicam que, por vezes, os corvos-marinhos ainda podem estar
activos durante a noite, mas por outro lado, muitas vezes iniciam o “repouso
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Tabela 3.2.. Valores utilizados
para parametrizar um modelo
bioenergético que permite
estimar a quantidade de peixe
consumida por dia por corvosmarinhos invernantes no
estuário do Sado.

Parâmetro

Valor
Grémillet et
al 2003

Valor mínimo
plausível para o
Sado

Valor máximo
plausível para o
Sado

Massa corporal (kg)

3,2

3,0

3,1

Tempo de repouso à
noite (minutos/dia)
Tempo de repouso de
dia (minutos/dia)
Tempo em voo
(minutos/dia)
Tempo a “secar as
asas” (minutos/dia)
Tempo na água
(minutos/dia)
Eficiência digestiva

958

850

750

337

520

516

5

10

34

10

10

10

130

50

130

77,6

80

70

5,33

5,5

3,5

1,35

1,35

1,35

3,46

2,88

4,04

6

16

14

5

2

5

Conteúdo calórico
médio dos peixes (Kj/g)
Velocidade de natação
imersa (metro/seg.)
Razão mergulho/pausa
Temperatura média da
água
Profundidade média dos
mergulhos

nocturno” antes do escurecer. Tendo em conta este factores, estabelece-se um
intervalo entre 750 e 850 minutos. A variação dos valores deste parâmetro em
pouco influencia os resultados finais (Grémillet et al. 2003).
 Tempo de repouso de dia: este valor é calculado como o tempo remanescente dos
1440 minutos diários depois de retirado o tempo de repouso à noite, o tempo em
voo, o tempo na água e o tempo a “secar as asas”.
 Tempo em voo: considerando que praticamente todas as áreas de alimentação no
estuário se encontram a 12 km (ou menos) do dormitório principal no Ratão, sendo
portanto plausível que um corvo-marinho médio se desloque 30 km ou menos por
dia, e considerando que um corvo-marinho se desloca em voo a uma velocidade
média de 53 km/h (Yoda et al. 2012), temos um tempo em voo diário médio de 34
minutos. Como valor mínimo duplicámos o valor de 5 minutos dado por Grémillet et
al. (2003) para uma população frequentando um lago de pequenas dimensões.
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 Tempo a “secar as asas”: esta espécie adopta a postura de asas abertas (a “secar as
asas”) irrespectivamente das condições ambientais. Assim, optámos manter o valor
original. A variação dos valores deste parâmetro em pouco influenciam os
resultados finais (Grémillet et al. 2003).
 Tempo na água: o valor adoptado por Grémillet et al. (2003) corresponde a uma
população que se alimenta num lago onde os peixes ocorrem em relativamente
baixa densidade e são difíceis de capturar. De acordo com aqueles investigadores,
os valores típicos para esta espécie são mais reduzidos, sobretudo em áreas com
elevadas concentrações de peixes, como é o caso do Sado e pisciculturas
envolventes. Assim, optou-se por considerar um intervalo amplo cujo limite
superior é igual ao do estudo já mencionado.
 Eficiência digestiva: fez-se variar um pouco este parâmetro, sobretudo em direcção
a uma menor eficiência digestiva, já que peixes com estruturas ósseas pesadas,
como os charrocos, poderão originar uma digestão menos eficiente.
 Conteúdo calórico médio dos peixes: seguindo dados publicados por Bandarra et al
(2004), bem como a opinião de especialistas (Dra. Narcisa Bandarra, IPMA com.
pess.) e outra bibliografia (Ridgway 2010) optámos por considerar valores extremos
plausíveis de 3,5 e 5,5 Kj/g.
 Velocidade de natação imersa: manteve-se o valor proposto por Grémilet et al.
(2003).
 Razão mergulho/pausa: os corvos-marinhos utilizam técnicas consideravelmente
diversas para pescar no estuário. O mergulho isolado, por um lado, é claramente
distinto do mergulho em grandes grupos que perseguem cardumes de peixes.
Ocasionalmente, também se observam pequenos bandos explorando cardumes
efémeros de pequenos pelágicos (como os peixes-rei Atherina sp.) em conjunto
com outras aves como gaivotas e garajaus. Quando pescam em grupo, não é
possível determinar a razão mergulho-pausa por observação directa. Assim, para
este intervalo considerámos os valores extremos apresentados em Grémillet et al.
(2003).
 Temperatura média da água: obtiveram-se valores registados pela Bóia de Sines do
website do Instituto Hidrográfico. Tendo em consideração que a temperatura
dentro do estuário poderá ser um pouco diferente (mais baixa no Inverno) decidiuse por um intervalo de 14 a 16 graus celsius. A variação dos valores deste
parâmetro em pouco influencia os resultados finais (Grémillet et al. 2003).
 Profundidade média dos mergulhos: os mergulhos mais típicos no estuário do Sado,
para aves alimentando-se de forma isolada, variam entre 20 a 30 segundos (obs.
pes.). Por outro lado, os mergulhos em grupo são aparentemente muito mais
curtos, mas impossíveis de determinar com precisão. Contudo, isto dá-nos pouca
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informação sobre a profundidade dos mergulhos. A observação no terreno sugere
que muitos mergulhos são em locais pouco profundos, ou são muito rápidos
quando perseguindo cardumes, provavelmente <2 metros de profundidade. Por
outro lado, tendo em consideração a batimetria do estuário do Sado (e.g. Brito
2009), verifica-se que grande parte da área mais utilizada pelos corvos-marinhos
para pescar tem profundidades iguais ou inferiores a 5 metros. Nas pisciculturas, a
profundidade é ainda bastante menor. Assim, optámos por considerar um intervalo
de profundidades médias entre 2 e 5 metros.

População consumidora de corvos-marinhos
Para além de ser necessário estimar o consumo diário médio por corvo-marinho
invernante no estuário do Sado, para se obter uma estimativa do consumo
populacional é necessário ter uma ideia do número de corvos-marinhos presentes no
estuário do Sado ao longo do ciclo anual. Este número foi obtido principalmente a
partir das contagens realizadas. Assumiu-se arbitrariamente, para os meses de Abril a
Setembro (período sem contagens), que o número médio diário de corvos-marinhos
do estuário era somente 10. Isto porque os corvos-marinhos são aves muito escassas
na região nos meses de Primavera – Verão, não existindo populações nidificantes no
sector (Catry et al. 2010). Assim multiplicando o número contado em cada quinzena
pelo número de dias dessa quinzena, ou o número estimado por mês pelo número de
dias desse mês, e finalmente somando todos os resultados de cada período, obtém-se
um total de 368.640 corvos-marinhos.dias para o estuário do Sado desde Abril 2012 a
Março 2013.

Resultados e Discussão
Composição da dieta
Foi possível recolher e analisar um total de 411 regurgitações, nas quais se detectaram
restos de pelo menos 2053 peixes (Tabela 3.3). Encontraram-se ainda restos de
crustáceos decápodes (caranguejos e afins) em 22% (n = 411) das regurgitações,
nomeadamente pertencendo às famílias Atelecyclidae (incluindo Atelecyclus
undecimedentatus e Atelecyclus sp.), Xanthidae e Majidae. Encontraram-se ainda
crustáceos isópodes em 8%, moluscos bivalves em 11% e moluscos gastrópodes em
12% das regurgitações. A maioria destes invertebrados apareceu associada nas
regurgitações a apenas algumas espécies de peixes, nomeadamente charrocos
Halobatrachus e sargos ou alcarrazes Diplodus, sugerindo que são presas capturadas
pelos peixes, e apenas por essa via secundária ingeridas pelos corvos-marinhos. Alguns
isópodes seriam também possivelmente parasitas de peixes. Assim, e visto que o corvo
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Tabela 3.3. Percentagem numérica e por massa das espécies
detectadas em 411 regurgitações, num total de 2053 presas.
.

Espécie/género/grupo

% numérica

%

Engraulidae

7,2

0,2

Engraulis encrasicolus (Biqueirão)

7,2

0,2

Belonidae

1,2

0,4

Belone belone (Peixe-agulha)

1,2

0,4

Serranidae

0,3

0,3

Serranus cabrilla (Serrano)

0,3

0,3

Clupeidae

<0,1

<0,1

Sardina pilchardus (Sardinha)

<0,1

<0,1

2,5

2,0

Merluccidae

<0,1

<0,1

Merluccius merluccius (Pescada)

<0,1

<0,1

Cyprinidae (Bogas, Barbos, Carpas)

Batrachoididae

13,7

15,1

Halobatrachus didactylus (Charroco)

13,7

15,1

Mugilidae

37,2

62,5

Chelon labrosus (Tainha)

0,7

0,6

Liza aurata (Tainha)

3,6

6,2

Liza ramada (Tainha)

7,5

12,9

Liza sp. (Tainha)

5,2

8,9

Mugil cephalus (Tainha)

<0,1

<0,1

Mugilidae não det. (Tainha)

20,1

33,8

Atherenidae

4,1

0,2

Atherina presbyter (Peixe-rei)

4,1

0,2

Moronidae

0,5

0,6

Dicentrarchus labrax (Robalo)

0,3

0,3

Dicentrarchus sp (Robalos)

0,2

0,3

Sparidae

19,4

10,8

Boops boops (Boga)

<0,1

<0,1

Diplodus sargus (Sargo)

0,1

0,1

Diplodus sp. (Alcorraz)

16,0

8,8

Pagellus acarne (Besugo)

<0,1

<0,1

Sarpa salpa (Salema)

<0,1

<0,1

Sparus aurata (Dourada)

1,1

0,9

Sparidae não det.

2,1

0,9

Sciaenidae

<0,1

<0,1

Argyrosomus regius (Corvina)

<0,1

<0,1

0,3

0,3

Blennidae
Parablennius sp. (Caboz)

0,3

0,3

10,7

5,1

Solea/Pegusa (Linguado)

8,7

4,5

Soleidae (outros)

0,9

0,1

Bothidae/Soleidae não det.

1,1

0,5

Peixes não ident.

3,0

2,4

Bothidae/Soleidae

Espécies supostas
dominantes

Liza ramada, L. aurata

Liza ramada, L. aurata

Dicentrarchus labrax

D. belllottii, D. annularis

S. senegalensis, S. solea

Arnoglossus laterna

Pág.
Pág. || 27
27

Corvos-marinhos no estuário do Sado

-marinho-de-faces-brancas normalmente não preda invertebrados (Cramp & Simmons
1977), optou-se nas análises seguintes considerar apenas os peixes como presas.
As presas foram dominadas, em termos numéricos por quatro grupos principais:
tainhas (Mugilidae), alcarrazes e afins (Sparidae), charrocos (Halobatrachus didactylus)
e linguados e afins (Pleurenectiformes). Em termos de biomassa consumida, as tainhas
dominam claramente, sendo seguidas de longe por charrocos e alcarrazes (Tabela 3.3).
Todos estes grupos de presas principais representam grupos largamente dominantes
na comunidade piscícola do estuário do Sado, em termos de abundância e biomassa
(Lopes da Cruz 1994, Neves et al. 2008). No grupo das tainhas predominaram Liza
ramada e L. aurata, ao passo que nos Sparidae há a destacar a grande contribuição do
alcarraz Diplodus belllottii, que é uma das espécies mais abundantes neste estuário. O
facto de que os corvos-marinhos predaram intensamente vários grupos de peixes
abundantes, apesar de eles apresentarem formas, tamanhos, microhabitats e
capacidades de locomoção claramente distintos, comprova a grande versatilidade
deste predador generalista, já indicada por numerosos autores (e.g. Cramp & Simmons
1977, Suter 1997, Liordos & Goutner 2008, Boström et al. 2012, Dias et al. 2012, Veen
et al. 2012).
Não se registaram padrões sazonais claros, sendo as variações mensais, em
termos de frequência numérica e de frequência de ocorrência, sem tendência definida
(Figuras 3.2 e 3.3). Isto pode sugerir que não se deram alterações muito pronunciadas
na comunidade de peixes do estuário ao longo dos meses estudados, visto que os
corvos-marinhos marinhos geralmente respondem prontamente a essas mesmas
alterações (Boström et al. 2012, Dias et al. 2012). Por outro lado, pode admitir-se que
o esforço de amostragem não tenha sido suficiente para uma boa documentação de
evoluções temporais. De facto, embora o número total de regurgitações analisadas
tenha sido elevado, o número de dias de amostragem no campo foi de apenas de 1-2
por mês. Considerando que as regurgitações colhidas num determinado dia poderão
não ser todas independentes entre elas, por os corvos-marinhos pescarem em grandes
bandos, então este esforço de amostragem poderá ser insuficiente. Por outro lado,
considerando que no total se realizaram colheitas em 11 dias distribuídos por 7 meses,
pensamos que a amostragem deverá ser bastante representativa da situação geral ao
longo do Outono – Inverno.
Douradas Sparus aurata e robalos Dicentrarchus labrax, duas espécies
dominantes nas pisciculturas do estuário do Sado, apresentaram uma contribuição
conjunta para a biomassa consumida de apenas 1,5% do total estimado. A
contribuição de linguados Solea solea e Solea senegalensis, espécies comercialmente
importantes para os piscicultores, é um pouco maior, mas inferior aos 5% de biomassa
(Tabela 3.3).
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Figura 3.2 Frequência de
ocorrência das principais presas
de corvos-marinhos ao longo
do período de estudo
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Figura 3.3. Frequência numérica
das principais presas de corvosmarinhos ao longo do período
de estudo
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Representatividade das regurgitações
Apesar de regurgitações espontâneas de restos alimentares serem muito
frequentemente utilizadas para o estudo de dieta de aves piscívoras, como é o caso
deste estudo, o seu uso não é desprovido de problemas. Conforme já acima
salientado, presas pequenas, ou com otólitos frágeis, podem ser severamente
subestimadas por este tipo de metodologia (Votier et al. 2003, Alonso et al. 2013). No
caso do presente estudo, embora o grau de subestimação não possa ser quantificado,
fica-nos a convicção de que existem presas que de facto são consideravelmente
subestimadas.
Peixes pelágicos como o biqueirão Engraulis encrasicolus ou o peixe-rei Atherina
presbyter são abundantes no estuário do Sado nos meses de Outono e Inverno (e.g
Lopes da Cunha 1994, Cabral 1999, Neves et al. 2008). Durante a realização do
trabalho de campo associado a este projecto observámos, em numerosas ocasiões,
corvos-marinhos pescando em bando compacto. Este tipo de pesca em bando
geralmente acontece quando as aves perseguem cardumes de pequenos pelágicos
(Van Eerden & Voslamber 1995), e nalgumas ocasiões pudemos mesmo ver pequenos
peixes pelágicos a saltar que aparentavam ser biqueirões ou peixes-rei. Por vezes, a
estes bandos juntavam-se gaivotas Larus e garajaus Sterna, que também capturavam
os pequenos peixes. Visto que a pesca em grupo (por vezes em grupos de centenas de
aves) parece ser um tipo de actividade frequente e importante pelo número de aves
que envolve, estas observações levam-nos pois a acreditar que a captura de biqueirões
e de peixes-rei, espécies de tamanho reduzido e otólitos e esqueletos muito frágeis,
poderá ser subestimada pela análise de regurgitações. É de referir, contudo, que não
se pode excluir a hipótese de que algumas sessões de pesca em grupo se dirigissem a
outros peixes, como por exemplo a cardumes de tainhas.
Outros peixes há que, por muito abundantes no estuário do Sado, seriam
expectáveis na dieta de um predador fortemente generalista e adaptável como o
corvo-marinho. Exemplos disso são os cabozes do género Pomatoschistus e,
particularmente, o caboz-negro Gobius niger, que ocorre em elevadas densidades
(Lopes da Cruz 1994, Neves et al. 2008). Cabozes, incluindo o caboz-negro, são
regularmente consumidos pelos corvos-marinhos noutras regiões (e.g. Liordos &
Goutner 2008, Boström et al. 2012, Dias et al. 2012). Houve ainda espécies cuja
captura tivemos ocasião de testemunhar através da observação no campo,
nomeadamente marinhas Syngnathus/Nerophis, mas que nunca puderam ser
detectadas nas regurgitações. Mais uma vez, parece provável que partes duras de
peixes de pequeno tamanho sejam facilmente digeridas.
Há ainda que referir que dentro dos Pleuronectiformes, a identificação de
otólitos sugere um grande predomínio dos géneros Solea/Pegusa, mas os estudos de
ictiofauna apontam também para uma grande abundância de espécies de pequeno
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tamanho, dos géneros Arnoglossus e Monochirus (Cabral 2000, Neves et al. 2008),
que, também elas, poderão ter ficado subestimadas, visto que ocorreram em
comparativamente pequeno número nas regurgitações.

Estimativas de consumos
Como resultado dos modelos bioenergéticos utilizados, as estimativas para o consumo
médio diário de peixe por cada corvo-marinho, no estuário do Sado ao longo do
Outono – Inverno, variam entre valores extremos de 463 e 1243g de peixe, com um
valor intermédio de 853g. Estas estimativas são razoáveis e alinhadas com aquelas
obtidas de estudos prévios com a mesma espécie durante o período não reprodutor
(Grémillet et al. 2003, Ridgway 2010). Contudo, os valores extremos afiguram-se
pouco prováveis, visto que resultam de considerar todos os parâmetros do modelo
alinhados no sentido de produzir estimativas elevadas ou, pelo contrário, mínimas.
Assim, doravante nesta discussão, passamos a assumir a estimativa intermédia como a
mais plausível.
Sabendo-se que ao longo do ano temos uma pressão populacional de 368.640
corvos-marinhos.dias (com a esmagadora maioria no Outono-Inverno), podemos
estimar um consumo anual de 314 toneladas de peixe (estimativas mínima 170
toneladas - estimativa máxima 458 toneladas). Na Tabela 3.4, apresentam-se
estimativas do consumo total por ano dos principais grupos de presas, bem como de
algumas presas de maior valor económico, e ainda a estimativa do tamanho médio
(em massa) das presas individuais de cada um desses grupos.
Sendo conhecido o consumo total e a massa média por cada grupo de presa, é
possível estimar o número de indivíduos (peixes) capturados pelos corvos-marinhos no
estuário do Sado ao longo de um ciclo anual. Assim, a título de curiosidade, refira-se
que se estima que estas aves consumam, por ano, cerca de 900.000 tainhas, 400.000
alcorrazes e 340.000 charrocos.

Possível competição com pescarias no Sado
Em muitas situações, o consumo de peixes por aves não é um elemento trivial das
cadeias tróficas marinhas, estuarinas ou dulciaquícolas (Boyd et al. 2006, Karpouzi et
al. 2007). Sendo os corvos-marinhos aves de grande porte, muito abundantes e
adaptáveis, é plausível, ainda que de demonstração objectiva extremamente difícil,
que tenham impacto nas populações presas e que por essa via entrem em competição
directa com pescadores profissionais por determinados stocks de peixe (Leopold et al.
1998, Stewart et al. 2005, Lilliendahl & Solmundsson 2006).
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Tabela 3.4 Estimativas do
tamanho (ponderal) médio dos
peixes individuais de cada um
dos principais grupos de presas,
bem como de algumas presas
de maior valor económico, e
estimativas do consumo anual
dessas mesmas presas pela
população de corvos-marinhos
que frequenta o estuário do
Sado. Para os Sparidae não se
apresentam valores de um
tamanho médio, dada a grande
heterogeneidade morfológica
das espécies desta família.

Tamanho
médio (g)

Massa
Estimativa
total (ton.) mínima (ton.)

Estimativa
máxima (ton.)

Taínhas Mugilidae

212,5

196,5

106,7

286,4

Charroco

139,5

47,5

25,8

69,2

Robalos

130,7

1,9

1,0

2,7

34,0

18,4

49,5

105,2

2,8

1,5

4,1

66,1

14,2

7,7

20,6

Sparidae

Dourada

Linguados (Solea/Pegusa)

A estimativa de 314 toneladas de peixe consumidos anualmente no estuário do
Sado é certamente impressionante, mas é necessário ter em consideração que a
esmagadora maioria da biomassa é representada por peixes de muito baixo valor
comercial (como as tainhas) que, inclusivamente, em muitas ocasiões são rejeitados
pelos pescadores quando acidentalmente capturados nas redes de tresmalho. Isto
aplica-se também a charrocos e alcorrazes, por exemplo (Cabral et al. 2012). Na
verdade, actualmente a principal pescaria do estuário do Sado dirige-se aos chocos
Sepia officinalis, espécie que não é consumida pelos corvos-marinhos. Outras espécies
cuja pescaria é significativa, como os salmonetes Mullus surmuletus, também parecem
sofrer pouca pressão predatória por parte das aves.
A partir de dados apresentados em Neves et al. (2008), e assumindo uma área
estuarina de 210 km2, é possível estimar que a biomassa de douradas no estuário
chega às 4,2 toneladas, a de linguados Solea spp. às 111,6 toneladas e a de robalos e
bailas às 5 toneladas. A estes valores, há que comparar consumos por parte dos corvos
-marinhos de 2,8, de 14,2 e de 1,9 toneladas, respectivamente. Assim, poder-se-ia
admitir que o impacto sobre douradas e robalos é potencialmente considerável.
Todavia, como veremos abaixo, é de crer que uma grande parte das douradas e
robalos consumidos provenham de pisciculturas, pelo que o impacto sobre as
populações estuarinas será muito mais mitigado. De considerar ainda que os dados
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apresentados em Neves et al. (2008) resultam de amostragem por arrasto de vara, e
que para espécies boas nadadoras que se movem na coluna de água (como robalos e
douradas), é muito provável que os valores obtidos pequem consideravelmente por
defeito quando comparados com a realidade. De salientar ainda que para a dieta dos
corvos-marinhos deverão contribuir mais do que aqui estimado peixes sem
aproveitamento comercial na região, como os biqueirões, peixes-rei e cabozes,
conforme acima discutido.
Em resumo, as principais presas dos corvos-marinhos no estuário são espécies
de pouco ou nenhum valor comercial, e existem poucos indícios que apontem para
uma competição importante com a pesca artesanal que tem lugar no baixo Sado.

Possíveis impactos nas pisciculturas do Sado
O conflito entre piscicultores e corvos-marinhos é actualmente uma realidade não só
no estuário do Sado (Garcia 2000), mas um pouco por toda a Europa. Na verdade, há a
percepção generalizada de que os corvos-marinhos têm um grande impacto nas
pisciculturas. Até à data, não é claro se esse impacto é generalizado e se afecta a
maioria das unidades de produção, mas parece haver poucas dúvidas de que
localmente o efeito não será de todo em todo negligenciável (e.g. Bregnballe et al.
1997, Lekuona 2002, Kameda et al. 2003, Russel et al. 2008).
As pisciculturas do estuário do Sado funcionam principalmente em regime semiintensivo. A produção anual global em 2011 rondou as 162,4 toneladas (dados
fornecidos por C. Borges, Divisão de Aquicultura, DGRM), mas não nos foi possível até
ao presente obter informações de produção por tipo de peixe. Sabe-se, contudo, que a
produção predominante nestas aquiculturas é de douradas, seguidas por robalos e
linguados Solea spp. (Freitas et al. 2007). Se considerarmos um consumo anual, por
parte dos corvos-marinhos de 2,8 toneladas de douradas e de 1,9 toneladas de
robalos, o consumo global (3,7 toneladas) destas espécies parece pouco importante
face à produção global das pisciculturas. No caso dos linguados, com um consumo
pelas aves de 14,2 toneladas, o consumo já poderia ser considerado importante, mas
parece muito provável que a maioria dos linguados sejam capturados no estuário,
onde, como vimos acima, são extremamente abundantes.
Importa ainda sublinhar mais uma vez que estes consumos de espécies de
interesse para a produção piscícola poderá estar sobrestimado, por via da
subestimação do consumo de pequenos pelágicos e de outros taxa de difícil detecção
nas regurgitações.
Segundo Garcia (2000), os piscicultores do Sado queixam-se frequentemente de
que, para além do peixe consumido, os corvos-marinhos são responsáveis por causar
ferimentos, que afectam a saúde e o crescimento dos peixes, podendo mesmo vir a
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ser mais tarde letais. Este tipo de efeito não pode ser quantificado no quadro do
presente estudo e, se fosse importante, poderia alterar as conclusões relativas ao
impacto das aves sobre as pisciculturas. Infelizmente, a investigação e avaliação desta
questão afigura-se como sendo de enormes dificuldades técnicas, muito para além das
capacidades de um projecto como aquele a que o presente relatório se refere.
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4. PRESENÇA DE CORVOS-MARINHOS NAS
PISCICULTURAS
Métodos
Abordagem metodológica
De um modo geral, a percepção dos conflitos entre as actividades produtivas e as
espécies piscívoras abundantes (como os corvos-marinhos, mas também as garças, as
lontras, etc.) varia significativamente entre os stakeholders: de um modo geral, os
piscicultores tendem a sobreavaliar o impacto destas espécies, ao passo que os
conservacionistas e as entidades reguladoras e fiscalizadoras da área da gestão do
território tendem a contrapor minorando a importância dos prejuízos. Um dos
métodos de abordagem ao problema dos impactos destas aves nas produções de
peixe envolve a realização de inquéritos às diferentes partes envolvidas, que visam
abranger as diferentes sensibilidades e associá-las aos diferentes interlocutores. Estas
técnicas permitem estimar com mais equilíbrio e enquadramento a magnitude dos
potenciais conflitos (e.g. Freitas et al. 2007 para um exemplo de aplicação com lontras
no estuário do Sado). Ainda assim, é muito difícil efectuar uma avaliação da dimensão
económica dos impactos sem uma observação directa da frequência de ocorrência das
aves nas pisciculturas, da sua eficácia a capturar as presas e da identificação das
espécies e dimensão dos peixes capturados. Essa observação deve ocorrer sem que a
presença do observador influencie a probabilidade de presença das aves ou o seu
comportamento, o que representa uma dificuldade acrescida na obtenção de
informação.
A observação directa, apesar de ser um método com muitas vantagens, implica
um esforço de observação geralmente impossível de assegurar sem custos muito
elevados. De facto, uma correcta avaliação de impacto requer a detecção de
presenças de aves de um modo quase contínuo, já que mesmo ocorrências ocasionais
podem representar consumos muito expressivos, por exemplo se envolverem bandos
numerosos.
Assim, e no sentido de obter informação contínua sobre a presença de aves nas
pisciculturas, optou-se pela utilização de um sistema de captação contínua de
imagens, através de um conjunto de câmaras time-lapse PlotWatcher Pro. Estes
aparelhos captam e armazenam automaticamente 1 imagem em cada 1 ou 5 segundos
(consoante o modelo e a capacidade do cartão de memória), e criam um ficheiro de
vídeo em cada dia de observação, que pode ser analisado detalhadamente em
computador. Os aparelhos usados são discretos e de pequena dimensão, e
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possibilitam a captação de períodos contínuos de observação, sem qualquer
intervenção (excepto nos momentos de mudança de baterias e de cartão de
memória), evitando por isso qualquer perturbação devida à presença do operador. As
câmaras PlotWatcher Pro foram programadas para iniciar a recolha de imagens ao
nascer do sol e terminar ao pôr do sol, sendo o início e fim das filmagens accionados
automaticamente com base nos níveis de luminosidade ambiente.

Locais e período de amostragem
Para proceder à instalação das câmaras foram efectuados contactos directos com
diversos produtores de peixe da região do Sado. Foi igualmente contactada a
Associação Portuguesa de Aquicultores, no sentido de obter contactos adicionais,
relativos a produtores que não foi possível abordar pessoalmente. Apesar de muitos
esforços, vários piscicultores não permitiram o acesso às instalações, ou a instalação
de câmaras nas zonas dos tanques, nem garantiam a segurança das mesmas. Deste
modo, apenas foi possível a colocação de câmaras em dois tanques de pisciculturas
com características distintas: uma piscicultura semi-intensiva, localizada na zona do
Faralhão, com presença humana muito frequente e com o plano de água coberto por
fios de nylon (câmara 1 na Fig. 1) e uma piscicultura extensiva, localizada na Mitrena,
com visitação irregular e sem qualquer protecção do tanque (câmara 2 na Fig. 4.1).
Cada uma das câmaras cobria apenas um tanque, com áreas aproximadas de
0.36 e 0.56 ha, respectivamente no Faralhão e na Mitrena (Fig. 4.1). As câmaras foram
fixas a estacas com fita adesiva e colocadas num dos cantos da piscicultura, de modo a
cobrir toda a superfície do tanque, sendo depois visitadas com uma regularidade
aproximada de 7 dias, para substituição das baterias e mudança do cartão de
memória. Durante o período de estudo, as câmaras operaram entre ca. as 07h15 e as
17h30.

Análise de dados
A análise detalhada dos vídeos revelou-se um processo relativamente moroso,
especialmente porque se pretendeu efectuar uma quantificação detalhada das
ocorrências de corvos-marinhos nas pisciculturas. Assim, optou-se por efectuar uma
análise detalhada das taxas de chegada de indivíduos às pisciculturas numa subamostra do total de dias disponíveis, seleccionando dias regularmente espaçados ao
longo dos períodos de observação. Deste modo analisaram-se todos os eventos de
chegada dos corvos-marinhos às pisciculturas em períodos de 10 minutos em 15 dias
completos na piscicultura semi-intensiva (Faralhão) e em 12 dias completos na
piscicultura extensiva (Mitrena). Para além disso, foi ainda investigada a presença de
aves (sem registo detalhado das horas ou do número de efectivos) em 10 dias e 11
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Figura 4.1 Localização das
câmaras de vigilância nas
pisciculturas
semi-intensiva
(Mitrena, câmara 1) e extensiva
(Faralhão, câmara 2) no
estuário (em cima) e vista de
um tanque monitorizado por
uma câmara, visível no canto
inferior esquerdo (em baixo).

dias adicionais, respectivamente no Faralhão e na Mitrena (Tabela 4.1). Assim, no total
foram analisados 46 dias de vídeo, o que representa um esforço de amostragem de
cerca de 480 horas de observação.
Este procedimento permitiu excluir dias em que as condições meteorológicas
não permitiam a recolha de informação, devido à falta de visibilidade (e.g., nevoeiro
ou chuva intensos) ou algumas ocasiões em que as câmaras não registaram imagens
por motivos técnicos (e.g. falta de bateria). Quando os corvos-marinhos se
encontravam relativamente próximos das câmaras, foi também possível quantificar a
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duração dos mergulhos, tendo isso ocorrido maioritariamente na piscicultura
extensiva (Mitrena).

Resultados e Discussão
Na piscicultura semi-intensiva (Faralhão), as câmaras captaram imagens entre 22 de
Novembro 2012 e 20 de Janeiro 2013 (cerca de dois meses) e na piscicultura extensiva
obtiveram-se imagens entre 3 de Dezembro de 2012 e 20 de Janeiro de 2013 (cerca de
um mês e meio).
Registou-se uma diferença muito clara na frequência de visitas aos dois tipos de
pisciculturas: no tanque da piscicultura extensiva (Mitrena), foram detectadas aves em
alimentação em 20 dos 23 dias de filmagem analisados (87,5%), enquanto que na
piscicultura semi-intensiva (Faralhão) foram detectados aves em apenas 7 dos 25 dias
monitorizados (28,0%). Essa diferença é igualmente marcada nas taxas de utilização
das pisciculturas: o número de aves que pousaram em cada hora foi de cerca de 12,2 ±
13,4 (SD) aves/hora (n=12 dias, máximo=47 aves) e de 1,9 ± 5,4 (SD) aves/hora (n=15
dias, máximo=21 aves), na piscicultura extensiva e semi-intensiva, respectivamente.
Estes valores sugerem uma taxa de visitação ao longo de todo o período de estudo de
cerca de 120 e 20 corvos-marinhos por dia, nas pisciculturas extensivas e semiintensivas, respectivamente.
A taxa de chegada de corvos-marinhos às pisciculturas extensivas foi muito
elevada nas primeiras horas da manhã, diminuindo de forma marcada a partir desse
período (Fig. 4.2). Esta observação coincide em boa medida com a percepção dos
piscicultores, 66% dos quais referem que esse é o período de maior afluência de aves
(Garcia 2000). Ainda assim, ocorreram ocasionalmente grupos de corvos-marinhos de
dimensões consideráveis ao longo de todo o dia (Fig. 4.3). A presença de corvosmarinhos na piscicultura semi-intensiva não parece seguir um padrão muito claro,
havendo uma sugestão de que as frequências são ligeiramente mais elevadas antes
das 12h00.
Na esmagadora maioria das ocasiões, os animais registados próximos das
câmaras não ocorreram isoladamente na piscicultura, pelo que se revelou impossível
obter estimativas fiáveis do tempo de permanência de cada ave na piscicultura. As
escassas observações obtidas permitem apenas dizer que alguns animais podem
permanecer mais de 30 minutos, efectuando diversos mergulhos, enquanto outros
podem pousar por menos de 5 minutos, podendo mesmo abandonar a piscicultura
sem ter efectuado nenhum mergulho. Os tempos de permanência de aves em
pisciculturas em França (Baía de Arcachon) foram estimados em 8,9±2,6 minutos
(Lekuona 2002).

Pág.
Pág. || 39
39

Corvos-marinhos no estuário do Sado

Tabela 4.1 Dias em que foram
efectuadas
observações
detalhadas das horas de
chegada dos corvos-marinhos
às pisciculturas ao longo de
todo o dia (os dias em que se
avaliou apenas a presença das
aves nas pisciculturas estão
assinaladas com um *, ver
secção Análise de dados)

Piscicultura semi-intensiva
(Faralhão)
22 Nov 2012
24 Nov 2012
26 Nov 2012*
29 Nov 2012
01 Dez 2012
03 Dez 2012
05 Dez 2012*
08 Dez 2012
11 Dez 2012
13 Dez 2012*
15 Dez 2012
17 Dez 2012*
19 Dez 2012
21 Dez 2012*
23 Dez 2012
25 Dez 2012*
26 Dez 2012
28 Dez 2012*
29 Dez 2012
08 Jan 2013
11 Jan 2013*
13 Jan 2013*
16 Jan 2013
18 Jan 2013*
20 Jan 2013

Piscicultura extensiva
(Mitrena)
03 Dez 2012
05 Dez 2012
07 Dez 2012
09 Dez 2012
11 Dez 2012
13 Dez 2012*
15 Dez 2012
17 Dez 2012*
19 Dez 2012
21 Dez 2012*
23 Dez 2012
25 Dez 2012*
28 Dez 2012
30 Dez 2012*
07 Jan 2013*
08 Jan 2013
09 Jan 2013*
11 Jan 2013*
13 Jan 2013*
14 Jan 2013
16 Jan 2013*
18 Jan 2013*
20 Jan 2013

Figura 4.2. Variação do número de
corvos-marinhos (± desvio padrão)
a pousar nas pisciculturas extensiva
e intensiva ao longo do dia (n=12
dias e n=15 dias para a piscicultura
extensiva
e
semi-intensiva,
respectivamente)
.
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Figura 4.3. Imagens captadas por
uma das câmaras instaladas que
mostram bandos numeroso em
voo e a aterrar na piscicultura
extensiva.

Embora não tenha sido possível analisar a duração das permanências das aves, a
observação dos vídeos permitiu estimar a duração média dos mergulhos em ca. de
16,1 ± 5,4 (SD) segundos (n=78 mergulhos, Fig. 4.4), ligeiramente mais curtos que os
registados fora das pisciculturas, no estuário do Sado (20-30 segundos, ver secção
Dieta e impacto dos corvos-marinhos nas comunidades ictiológicas). Estes dados
referem-se quase exclusivamente à piscicultura extensiva (Mitrena), já que na
piscicultura semi-intensiva as aves pousavam longe da zona da câmara, sendo muito
difícil observar o seu comportamento sem risco de erros de observação. A duração dos
mergulhos está dependente de diversos factores, como a dimensão e abundância de
peixe, a profundidade, a visibilidade, a experiência dos indivíduos e a percepção de
ameaças nas proximidades das zonas de alimentação, e apresenta uma variabilidade
considerável. Por exemplo, em pisciculturas na baía de Arcachon as durações dos
mergulhos foram estimadas em 10,7±3.3 (SD) segundos, enquanto nas zonas fora
dessas pisciculturas, em águas livres da baía, os valores foram de 24,3±4,4 segundos
(Lekuona 2002). A idade também parece influenciar a eficácia da captura das presas:
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Figura
4.4.
Histograma
representando a duração dos
mergulhos de corvos-marinhos (os
dados resultam essencialmente de
observações efectuadas na
piscicultura extensiva, na Mitrena)

nesta região as aves com um ano de vida efectuaram mergulhos mais prolongados que
as aves adultas (13,2±1.6 s vs 8,3±2,3 s, respectivamente para juvenis e adultos).
Outros autores referem valores de 27±4 (SD) segundos para o Loch Leven, Escócia e de
39±19 (SD) segundos para as ilhas Chausey, na Normandia (Gremillet et al. 2003).
Não foi possível avaliar com eficácia o sucesso de captura, uma vez que a maioria
das aves se encontrava a distâncias que tornavam impossível observar a ingestão das
presas. Para além disso, as observações de aves foram efectuadas maioritariamente na
piscicultura extensiva (Mitrena), que é visitada regularmente por corvos-marinhos (ver
acima). Essa pressão de predação deverá levar ao rápido desaparecimento dos peixes
de maiores dimensões (mais fáceis de detectar). Deste modo, é muito provável que as
restantes presas consistam essencialmente em peixes de pequenas dimensões, que
podem ser ingeridos muito rapidamente mesmo enquanto a ave está submersa, pelo
que a ingestão pode facilmente passar despercebida numa observação distante.
As taxas de visitação das pisciculturas observadas neste estudo podem ser
consideradas relativamente elevadas, já que as observações se referem a uma área
total inferior a um hectare, representando apenas uma pequena parte das áreas de
produção. Uma presença regular de aves na piscicultura extensiva não é um resultado
inesperado, já que estas zonas estão geralmente em estado de semi-abandono e por
isso têm muito pouca perturbação humana (durante todo o período de observação
não foi nunca observada qualquer presença). Para além disso, os tanques representam
zonas confinadas oferecendo por isso boas condições de captura de presas, e
potencialmente um elevado sucesso de captura.
Pelo contrário, a presença de corvos-marinhos em 28% dos dias de observação num
dos tanques da piscicultura semi-intensiva é um resultado relativamente inesperado.
Por um lado, admitia-se que a cobertura por fios de nylon dificultasse grandemente o
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acesso das aves. Por outro lado, a instalação era visitada numa base quase diária pelos
proprietários e trabalhadores para verificação dos níveis de alimento para os peixes
nos contentores, circunstância que se esperava que atenuasse a presença dos corvos.
Esta elevada frequência de observações parece também constrastar com a percepção
dos piscicultores, obtida através de inquéritos. De facto, 37% dos inquiridos (n=12
piscicultores de pisciculturas semi-intensivas e extensivas) referem ocorrências entre 0
-3 aves por dia, não havendo quaisquer referências a mais de 50 aves por dia (Garcia
2000).
Este estudo permitiu concluir que os corvos-marinhos foram relativamente bem
sucedidos a aceder ao tanque semi-intensivo, apesar deste se encontrar totalmente
coberto por fios de nylon. De facto, as observações dos vídeos mostram que as aves
conseguem, não só aterrar e levantar ao longo do maior comprimento dos fios, mas
também acedem à piscicultura pousando nos cômoros e deslocando-se depois para os
tanques cobertos. A saída dos tanques faz-se normalmente levantando voo.
Apesar destas considerações, é importante salientar que o número de aves que
visitaram a piscicultura semi-intensiva é geralmente bastante baixo, e os períodos de
permanência das aves parecem ser relativamente curtos (embora não tenha sido
possível obter dados bem fundamentados sobre esse aspecto). Deste modo, o impacto
da predação é provavelmente reduzido e não deve adquirir grande expressão ao nível
populacional, conclusão que é apoiada pelo dados obtidos sobre a dieta das aves. Esta
informação está igualmente em linha com resultados de inquéritos realizados no
estuário do Sado. Embora ca. de 70% dos piscicultores afirmem ter prejuízos com os
corvos-marinhos, 25% admitem que esses danos são pouco significativos (Garcia
2000).
É importante frisar de novo que as observações apresentadas no presente
estudo derivam apenas de duas pisciculturas nas quais foi autorizada a recolha de
imagens, e por isso poderão não ser representativas de todas as situações de
produção do estuário do Sado. Não são, por isso, de excluir situações em que a
presença de corvos-marinhos em pisciculturas de produção (semi-intensivas) seja mais
frequente e aguda e possa representar, localmente, prejuízos relevantes. É importante
estender as observações a mais pisciculturas e a outras regiões do estuário,
complementando a técnica de recolha de dados com câmaras time-lapse (que
permitem uma intensidade de vigilância muito difícil de replicar com recursos
humanos dedicados) com observações pontuais de comportamento e tempos de
permanência através de observação directa.
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Implicações para a gestão das populações de corvos-marinhos
Devido aos prejuízos que são imputados aos corvos-marinhos, são numerosas as vozes
que se levantam pela Europa solicitando um controle das populações destas aves.
Contudo, a opinião pública em geral continua em larga medida oposta a este tipo de
intervenções, e o controle de corvos-marinhos, quando acontece é, na maior parte dos
casos uma medida localizada. A espécie continua a ser protegida na União Europeia,
sendo o seu abate apenas possível nalguns países mediante a concessão de licenças
especiais. Estudos no Reino Unido indicam, contudo, que o abate localizado de corvosmarinhos não conduz aos decréscimos populacionais desejados, quer a nível local que
a nível geográfico mais amplo (Chamberlain et al. 2013).
Existe uma abundante informação disponível sobre a problemática de gestão das
populações desta espécie a nível europeu, sendo de destacar os resultados de dois
projectos de âmbito europeu, o REDCAFE: Reducing the Conflicts between Cormorants
and Fisheries on a pan-European scale e o INTERCAFE: Interdisciplinary approach to
European Cormorant-fisheries conflicts, financiados através do 5º Programa Quadro e
da iniciativa COST, respectivamente. É ainda de realçar a existência de informação
dedicada exclusivamente a esta problemática no site da Comissão Europeia.
Os resultados do presente estudo, referentes quer à dieta quer às observações
nas pisciculturas, sugerem que os corvos-marinhos no estuário do Sado não têm um
impacto global muito negativo, não sendo contudo de excluir a possibilidade de
localmente, em certas pisciculturas, esse impacto poder ser gravoso e difícil de
suportar. Não parece haver justificação para um controle populacional ao nível do
estuário no seu conjunto (tanto mais que um controlo desse tipo poderia ter um
impacto ambiental considerável, ao perturbar numerosas outras espécies nesta zona
húmida de grande importância nacional e mesmo internacional). Assim, as medidas a
adoptar deverão ser implementadas, de preferência, a nível local.
Existem actualmente diversas opções possíveis para afastar corvos-marinhos das
explorações piscícolas (ver links acima; ver também Garcia 2000 para as práticas já
adoptadas no estuário do Sado), embora a sua eficácia seja variável. A colocação de
redes ou fios sobre os tanques das pisciculturas são dos métodos com maior sucesso,
ainda que nem sempre de fácil implementação. A colocação de espantalhos ou de
sistemas de disparo aleatório têm, de um modo geral, uma eficácia de curta duração,
já que as aves rapidamente ganham habituação. O espantamento por pessoas,
eventualmente reforçado por abates pontuais, são medidas que a gestão da Reserva
Natural do Estuário do Sado poderá querer estudar, mas sempre com a preocupação
de aferir cuidadosamente se não existem impactos importantes sobre outras
populações de aves que frequentam esta zona húmida. Para além destas medidas de
evitamento, que afectam essencialmente a chegada das aves às pisciculturas, podem
também ser utilizadas redes plásticas (de malha larga) submersas nos tanques de
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produção, que afectam a mobilidade das aves na água e por isso diminuem o sucesso
de captura de presas (Bildsoe et al. 1998).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados das contagens efectuadas nos dormitórios mostram que as populações
invernantes de corvos-marinhos no baixo Sado são numericamente importantes e
parecem manter uma tendência de crescimento. De facto, neste estudo foram obtidos
os valores de efectivo populacional mais elevados resgistados neste estuário. Muito
provavelmente, o aumento registado no Sado reflecte uma tendência global de
aumento da população, que deverá ter expressão um pouco por todas as zonas
estuarinas e dulciaquícolas do país.
Apesar dos números impressionantes relativos ao consumo de peixe, as
populações de corvos-marinhos do estuário do Sado não parecem competir de forma
relevante com as actividades de pesca artesanal. Esta actividade é dirigida
essencialmente a espécies de valor comercial elevado, incluíndo o choco, mas também
peixe como o linguado, ou o salmonete. Pelo contrário, a dieta dos corvos-marinhos
inclue maioritariamente espécies de valor comercial muito reduzido e localmente
muito abundantes, como as taínhas, os alcarrazes e o charroco.
A duração deste estudo e os meios disponíveis para o realizar foram insuficientes
para permitir obter uma ideia muito detalhada da dimensão económica dos conflitos
entre os corvos-marinhos e as produções de peixe. Ainda assim, os dados recolhidos
parecem sugerir que o impacto dos corvos-marinhos nas pisciculturas não deverá ser
muito importante. Não é contudo de excluir a possibilidade de que certas pisciculturas
sofram uma predação mais significativa, com consequências económicas não
negligenciáveis. Este problema será eventualmente mais agudo nas pisciculturas que
não disponham de meios de espantamento e/ou evitamente eficazes,
maioritariamente a operar em regime extensivo.
Por estes motivos, o controle da população invernante ao nível do estuário em
geral não parece ser necessária, nem tão pouco pode ser considerada como uma
medida praticável sem impactos severos na restante biodiversidade. A gestão deste
problema tem que ser feita localmente, ao nível das pisciculturas mais afectadas.
Numa perpectiva de monitorização futura dos potenciais conflitos entre
piscicultores e corvos-marinhos, importa instituir um programa de contagem do
número de efectivos invernantes desta espécie no estuário. Os dados deste estudo
sugerem que as contagens efectuadas apenas no mês de Janeiro podem subestimar a
presença média da espécie durante o Inverno (Novembro-Março), pelo que se
recomenda a realização de contagens regulares ao longo da época fria.
Apesar do esforço de observação realizado no estuário no âmbito do presente
estudo, não foi possível compreender os principais padrões diários e sazonais de

Pág.
Pág. || 46
46

Corvos-marinhos no estuário do Sado

movimentação dos bandos de corvos-marinhos no estuário. Uma potencial solução
para este problema poderá vir a ser a utilização de tecnologia de seguimento
individual (como por exemplo seguimentos através de gps com ligação à rede GSM),
actualmente disponível a custos moderados.
Para além disso, parece relevante expandir a utilização de câmaras de vigilância
para pisciculturas com diferentes perfis de exploração, nas principais áreas de
exploração piscícula do estuário, e particularmente naquelas onde, alegadamente, são
reportados maiores danos. Trata-se de um método pouco dispendioso e relativamente
simples de monitorização da presença das aves, que tem o potencial de permitir uma
melhor avaliação da dimensão económica dos danos.
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