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Acta da 5ª Reunião do Grupo de Apoio Local
Projecto LIFE Nat07/P/000649 “Ilhas Santuário para Aves Marinhas"
Data: 14/01/2010

Participantes:
CV – Carlos Valadão (CMC – Vice - Presidente)
MR - Manuel Rita (CMC - Presidente)
PG – Pedro Geraldes (SPEA – Coordenador do projecto)

Ordem de trabalhos
1. Aterro da exploração ilegal de inertes (bagacina);
2. Construção de área teste – detalhes de construção e datas;
3. Comissão de Baldios/Assembleia Geral e proposta de recolha de assinaturas na festa do agricultor;
4. Construção dos 100 ninhos de Cagarro na área de reserva em Jan./Fev. – que material é necessário e
proposta de locais;
5. Pedido de ajuda para construir ninhos de estapagado;
6. Instalação de vedação eléctrica temporária para área de ninhos na reserva biológica do Corvo
7. Proposta de aquisição do terreno do Sr. Nunes (verba disponibilizada pelo LIFE)

1)
MR - Serão necessários mais 2 e 3 dias para tapar a lixeira e não foi possível intervencionar antes devido ao mau
tempo. Na próxima semana iniciar-se-ão os trabalhos, Estima-se que até final do mês os trabalhos estejam concluídos.
2)
CV - Devido às condições climatéricas não foi possível iniciar a construção. A rede será montada logo que tempo
permita. Na próxima Sexta poderá começar.

3)
CV acompanhará PG para recolha de assinaturas e validação de protocolo no próximo Sábado e Domingo, por ocasião
do dia de trabalho comunitário no Baldio (Sábado) e da Festa do Agricultor (Domingo) *
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4)
Câmara Municipal pode dispensar pessoal e maquinaria para construir os ninhos de acordo com o plano apresentado
(ver anexo). Os materiais serão pagos pela SPEA. O local de implementação a ser mostrado por PG a CV durante o
FDS ou no início da semana (de acordo com as condições atmosféricas).
5)
Logo que cheguem à ilha, os 45 vasos em falta, serão nomeados dois homens da CMC para auxiliar a equipa Corvo e
escavar os buracos para a construção dos ninhos.

6)
Recomendada a vedação a adquirir pelo projecto para proteger temporariamente os terrenos onde existem vasos,
equipamento electrónico, pit-falls e quadrados de monitorização. PG orçamentou e encomendou a vedação para 500m
(400€ com aparelho, pilha, fio e estacas) **.

7)
Valor proposto de 3500€. CV apresentará a proposta que lhe pareceu justa e informará a decisão.

*PG encontrou no mesmo dia o Sr. Gregório (Presidente da Associação Agrícola), Sr. Alfredo (Presidente da comissão do Baldio) e o
Sr. Rogério (Vice-presidente) que afirmaram semelhante intenção de apoio.
** ultimamente vacas e cavalos têm sido vistos na área de intervenção pondo em risco os equipamentos e os trabalhos em curso
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Acta da 6ª Reunião do Grupo de Apoio Local
Projecto LIFE Nat07/P/000649 “Ilhas Santuário para Aves Marinhas"

Data: 12/03/2010

Participantes:
MR - Manuel Rita (CMC - Presidente)
JC - Jorge Cardoso (PNC – Director)
IC - Isabel Cardoso (Nauticorvo – Sócia)
PD - Pedro Domingos (Farmácia – Elemento de apoio local)
RD- Rosa Domingos (Loja de artesanato - proprietária)
IB - Inês Bravo (SPEA – Veterinária do projecto LIFE Corvo)
SH - Sandra Hervías (SPEA - Assistente projecto LIFE Corvo)

Ordem de trabalhos

1. Esclarecimento do Workshop de empreendedorismo correspondente à acção D5 (Promote local nature
business) do projecto LIFE “Ilhas Santuário para Aves Marinhas" ;
2. Data do workshop e número de dias;
3. Identificação dos produtos e dos serviços potenciais prestados no Corvo;
4. Produtos a associar ao Parque Natural e Marca Biosfera;
5. Transportes dentro da ilha e logística;
6. Identificação das pessoas que possam estar envolvidas no workshop e seu local de proveniência;
7. Local de realização do workshop;
8. Outros assuntos.

1)
Foi explicado o objectivo de realizar um workshop sobre empreendedorismo. Destacou-se a importância de envolver
a população local para reconhecerem os produtos locais e as actividades que poderiam ser oferecidas aos turistas,
assim como identificarem possíveis projectos com potencial para ser desenvolvidos na ilha. Solicitou-se a
participação de todos os presentes nas futuras reuniões realizadas para a preparação do futuro evento.
2)
Por unanimidade dos presentes foi escolhido o mês de Setembro para a realização do workshop, por não coincidir
com as festas locais celebradas ao longo do Verão. MR informou que, a excepção do dia 7 de Setembro, existiam
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vagas na residencial o mês todo. Foi decidido realizar o evento num fim-de-semana e determinou-se que a duração
era dependente do número de actividades a desenvolver.

3)
Foi sugerido que durante esses dias os restaurantes poderiam confeccionar refeições de comida típica de Corvo.
Além disso, os restaurantes e cafés deviam ter o menu de petiscos típicos, ex. - molho de fígado, queijo, etc. O
lanche poderia consistir em café e queijadas da padaria. Os produtos artesanais seriam mostrados num stand tipo
feira.
Os serviços que poderiam ser prestados são: mergulho, birdwatching, trilhos pedestres, voltas de barco à ilha,
aprender a fazer queijo e manteiga, tirar o leite as vacas, colher ervas aromáticas para fazer chã, fazer as lavouras
da terra e ir à pesca. JC informou que para a inscrição dos pescadores como “pesca – turismo” ou “observação da
pesca profissional” pagam-se cotas muito altas. Foi acordado tratar com o Carlos Toste da ilha das Flores a
possibilidade de realizar no Corvo os seguintes desportos radicais: paintball, canyoning, escalada e parapente. O JC
sugeriu oferecer um programa de actividades com o dia, hora e local de forma a facilitar a logística. PD propôs utilizar
um palheiro para recriar uma casa rural típica com uma horta, galinhas e porcos onde se poderá realizar todas as
tarefas quotidianas dum Corvino.

4)
JC esclareceu que o logotipo da Reserva da Biosfera do Corvo já está disponível e que poderia ser associado a este
evento, no entanto, em relação ao Parque Natural ainda não há nada previsto.
5)
Os únicos meios de transporte disponíveis na ilha são três carrinhas com lugar para 27 pessoas.
6)
RD pediu para convidar para o evento as entidades relacionadas com o aproveitamento das energias renováveis.
Não houve mais ideias para este ponto.
7)
Os locais sugeridos para a realização do workshop foram: o Centro de Interpretação Ambiental e Cultural, Bombeiros
(andar de em cima) e Santa Casa da Misericórdia. O espaço destes locais é pequeno, pelo que SH sugeriu utilizar os
três locais por temáticas.

8)
Foi considerada acertar a ideia de realizar um tríptico com um mapa do Corvo e uma rede de contactos de dormidas
(residencial, pessoas particulares, etc.), restaurantes e cafés, padaria, sítios de interesse, agenda de actividades,
pontos de encontro, feira, etc. JC informou que algumas das pessoas particulares não estão licenciadas para
oferecer alojamento, pelo que deviam solicitar o documento à Câmara Municipal antes de se anunciar no tríptico.
SH perguntou aos presentes se para a próxima reunião sobre este evento deviam ser convidadas outras pessoas
para além dos presentes como possíveis colaboradores ou dinamizadores. Não foi sugerido ninguém.
Foi abordado a questão da construção dos ninhos artificiais para os cagarros, na Reserva Biológica do Corvo, mas
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devido as condições climatéricas não foi possível avançar. MR levantou a questão se seria possível realizar as
coberturas dos ninhos com contraplacado marítimo e redimensionadas para 4 ninhos em simultâneo. A alteração ao
projecto inicial teria de ser sugerida ao coordenador do projecto e posteriormente avaliada a eficácia destas novas
coberturas. MR afirmou que assim que possível seriam construídos os ninhos artificiais esperando a melhoria do
tempo e que deveríamos falar com o Sr. Carlos Valadão para coordenar o início da sua construção. Em relação, ao
enchimento da área de extracção ilegal na Reserva Biológica só seria efectuada assim que as obras do aterro
sanitário estivessem concluídas, ficando a máquina disponível para essa acção. MR sugeriu que a construção dos
painéis do projecto fossem executados na carpintaria da Câmara Municipal e em algumas estruturas que estariam já
existentes.
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Acta da 7ª Reunião Executiva
Projecto LIFE Nat07/P/000649 "Ilhas Santuário para Aves Marinhas"

Data: 21/09/2010
Participantes

FC - Frederico Cardigos (SRAM – Director Regional de Ambiente)
NL – Nuno Loura (SRAM – Representante designado)
MR - Manuel Rita (CMC – Presidente da Câmara do Corvo)
JC - Jorge Cardoso (PNC – Director do Parque Natural do Corvo)
ZP – Ze Pedro Tavares (RSPB)
LC - Luís Costa (SPEA - Director Executivo)
IR – Iván Ramirez (SPEA – Coordenador Europeu do Programa Marinho)
NO - Nuno Oliveira (SPEA – Assistente Estagiário-L do Projecto LIFE Corvo)
PG - Pedro Geraldes (SPEA - Coordenador do Projecto LIFE Corvo)
CS – Carlos Silva (SPEA – Assistente do projecto LIFE Corvo)
MR – Maria Rivera (SPEA – Estagiária Leonardo da Vinci do projecto LIFE Corvo)
SH – Sandra Hervías (SPEA – Assistente do Projecto LIFE Corvo)

Ordem de trabalhos
1. Boas vindas e Introdução à reunião
2. Terceira sessão de esclarecimento do projecto da SPEA

1)
LC e FC deram as boas vindas à 7ª Reunião do Grupo de Apoio Local.

2)
Para manter a população informada do decorrer dos trabalhos do projecto LIFE foi celebrada a terceira sessão de
esclarecimento aberta a toda a população local. Desta vez envolveu-se as crianças da ilha através da realização dum
peddy paper celebrado três dias antes da sessão. Conseguiu-se aumentar assim a participação dos corvinos, sendo
que quase 20% da população local esteve presente. Os resultados quer da actividade com as crianças quer das
acções B1 e C8 foram apresentados nesse dia através de vídeos.
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Acção B1 - Protocolo de Testes à Erradicação de Roedores Introduzidos

1) Material
176 caixas rateiras pequenas
44 caixas rateiras grandes
24 caixas rateiras pequenas + 6 caixas rateiras grandes de reserva
50 armadilhas Sherman XLF15
50 armadilhas Pest-stop
Pastilhas de raticida – Brodifacum ( +/- 75 kg)
Vitamina K e Carvão activado

2) Selecção dos Agricultores
Dos 54 agricultores conhecidos (lista cedida pela Sandra Mealha), serão escolhidos 9
agricultores para participarem nesta acção. A selecção será realizada com recurso a um
inquérito, ver Anexo I, que permitirá avaliar a disponibilidade dos agricultores para
participarem numa futura acção de erradicação de roedores assim como identificar os
terrenos a amostrar (localização e características). Este inquérito servirá ainda como
sessão de esclarecimento ao agricultor, evitando assim realizar um evento público, dada
a baixa aderência dos corvinos a este tipo de actividades.
A distância entre cada terreno a monitorizar deverá ser, no mínimo, de 500m,
permitindo a independência do efeito do raticida entre terrenos. Por outro lado, deverá
ser escolhido 1 terreno por quadrícula do mapa da ilha do Corvo, de modo a ter uma
amostra abrangente de toda a área de terrenos de pastoreio da ilha (1 agricultor = 1
terreno = 1 quadrícula).

3) Montagem das caixas-rateiras e formação aos agricultores (Acção a realizar pela
SPEA)
Em Abril de 2010 irão ser colocadas no terreno as caixas-rateiras, permanecendo in situ
por um período de 3 meses consecutivos. Tendo em conta a maior probabilidade de
captura de roedores em zonas que lhes forneçam abrigos, serão dispostas 20 caixas
rateiras, 16 pequenas e 4 grandes, em linha ao longo dos limites de cada terreno,
preferencialmente junto a muros e ribeiras. As caixas-rateiras serão fixadas ao solo com
uma estaca de ferro para dificultar a possível remossão por parte do gado doméstico. A
distância entre caixas será de 10m, correspondendo a um total de 190m de linha de
monitorização por terreno seleccionado. Cada linha iniciará com uma caixa grande
seguida por 4 pequenas, repetindo-se o ciclo sucessivamente.
A montagem será feita na presença do agricultor, ao qual se explicará o modo
como abrir e iscar as caixas-rateiras. Também procederemos à explicação do protocolo
de monitorização que os agricultores irão ter de seguir (ver ponto 4). Será necessário

apelar ao cuidado com o possível consumo por parte de cães ou outros animais, e
informar sobre o modo de proceder em caso de intoxicação (comunicar prontamente aos
serviços de veterinária ou à SPEA para se proceder à administração do antídoto Vitamina K), assim como qualquer outra recomendação que seja necessária. Os
agricultores deverão ficar com o contacto da equipa do projecto. A cada agricultor será
facultado a quantidade de pastilhas de veneno consoante o protocolo de monitorização
que seguirem (ver ponto 4).
Adicionalmente irão ser seleccionados, aleatoriamente, 2 terrenos a uma
distância mínima de 500m um do outro e de qualquer um dos outros terrenos
monitorizados pelos agricultores. Localizando-se, igualmente, cada um numa quadrícula
(mapa do Corvo) onde não se encontra qualquer outro terreno a ser monitorizado.
Ambos os terrenos irão ser monitorizados pela equipa da SPEA. O primeiro terreno,
denominado controlo-Protocolo A, corresponde ao cumprimento minucioso do
Protocolo de monitorização das caixas-rateiras como especificado no ponto 4.1, sendo
que o veneno contido em cada caixa-rateira será pesado separadamente e registado
diariamente. O segundo terreno, denominado controlo-Protocolo B, corresponde ao
cumprimento minucioso do Protocolo B de monitorização das caixas-rateiras como
especificado no ponto 4.2, sendo que o veneno contido em cada caixa-rateira será
pesado separadamente e registado diariamente. Teremos de registar os tempos de
montagem, monitorização e desmontagem das armadilhas.
Cada caixa-rateira será colocada no local e carregada com 4 pastilhas. Deverá
ser registado o tempo necessário à instalação das caixas-rateiras.

4) Monitorização a realizar pelos agricultores
A monitorização será realizada seguindo dois diferentes protocolos, A e B.
4.1) Protocolo A
Dos 9 amostrados, serão seleccionados aleatoriamente 4 agricultores para
monitorizarem as caixas rateiras, seguindo este protocolo.
A monitorização será realizada numa base semanal (de 7 em 7 dias). O dia da
semana em que o agricultor procederá à monitorização será definido, de acordo com a
sua disponibilidade, no dia da montagem das caixas-rateira no terreno. Frisar ao
agricultor a extrema importância da realização das monitorizações no dia da semana
combinado.
A cada monitorização o agricultor terá que:
- localizar a caixa-rateira e repô-la no local original, se for necessário;
- abrir e verificar o estado do raticida no interior da caixa-rateira;
- restabelecer as pastilhas de modo a totalizar a condição de 4 pastilhas.
No dia da montagem/formação (ver ponto 3) serão cedidas 240 pastilhas
(aproximadamente 2,64kg; dose necessária a 3 semanas de monitorização) de raticida a
cada agricultor.

Após as 3 primeiras semanas, o agricultor será contactado para que lhe seja
fornecido a quantidade de raticida necessária a mais uma sessão de 4 semanas de
monitorização. Passadas as quais irá ser novamente contactado para receber o último
fornecimento de raticida correspondente às últimas 4 semanas de monitorização (3ª
sessão).
Adicionalmente, nas 3ª e 7ª semanas (aproveitando a última monitorização de
cada sessão) o agricultor deverá recolher a quantidade de raticida remanescente para um
saco de plástico e entregar a um dos elementos da SPEA.
4.2) Protocolo B
Os restantes 5 agricultores irão monitorizar as caixas-rateira colocadas no seu
terreno seguindo as indicações descritas abaixo.
A monitorização será realizada como uma periodicidade de 21 dias (3
semanas). O dia de semana em que o agricultor procederá à monitorização será
definido, em conjunto com cada agricultor, no dia da montagem das caixas-rateira no
terreno. Frisar ao agricultor a extrema importância da realização das monitorizações no
dia da semana combinado.
A cada monitorização o agricultor terá que:
- localizar a caixa-rateira e repô-la no local original, se for necessário;
- recolher o raticida remanescente nas caixas-rateiras para um saco
plástico;
- colocar 4 novas pastilhas por caixa-rateira.
No dia da montagem/formação (ver ponto 3) serão cedidas 80 pastilhas
(aproximadamente 0,88kg) de raticida a cada agricultor, que serão colocadas na 2ª
sessão.
Após as 3 primeiras semanas, o agricultor será contactado para que lhe sejam
fornecidas 80 pastilhas para a 3ª sessão. 3 semanas depois irá ser novamente contactado
para receber o último fornecimento de raticida (80 pastilhas) a usar na 4ª e última sessão
de monitorização.

5) Controlo à actividade dos agricultores a realizar pela equipa da SPEA
O controlo à actividade dos agricultores terá início com a colocação de todas as caixas
no terreno (ver ponto 3) e decorre ao longo de toda a acção.
Aproveitando o contacto para o reabastecimento de raticida ao fim de cada
sessão de monitorizações (ver ponto 4), o agricultor será questionado em relação à
perda de pastilhas ou a qualquer problema/inconveniente que tenha tido durante o mês
de monitorizações, assim como acerca do tempo que necessitou para realizar cada
sessão de monitorizações. Neste dia serão também recolhidas as quantidades de raticida
remanescente que os agricultores recolheram das caixas-rateiras. O raticida deverá ser
pesado e registado o número de pastilhas inteiras remanescentes.

O controlo à monitorização feita pelos agricultores será realizado às últimas
horas do dia que foi acordado com o agricultor para a monitorização das caixas-rateiras.
Um elemento da equipa da SPEA irá proceder ao controlo de todas as caixas fornecidas
ao agricultor e registar:
- ID da caixa-rateira;
- Presença/ausência da caixa rateira;
- Se a caixa-rateira está no local definido inicialmente;
- Danos na caixa-rateira;
- Presença de roedores ou outros animais mortos em torno da caixa;
- Número de pastilhas;
- Indícios do consumo de alguma das pastilhas.
Protocolo A:
A actividade de cada agricultor será controlada 1 vez por mês, resultado no
controlo de 1 agricultor/semana. Excepção à 1ª sessão, que sendo composta por apenas
3 monitorizações, 2 dos agricultores terão de ser controlados na mesma semana.
Protocolo B:
Todos os agricultores serão controlados em todas as sessões de monitorização.

6) Monitorização das populações de roedores
Esta actividade irá ser realizada pela equipa da SPEA.
A monitorização será composta por 3 sessões de armadilhagem. A 1ª será
realizada na semana anterior à colocação das caixas-rateiras no terreno; a 2ª será
realizada, passados 3 meses, durante a última semana da Acção B1, imediatamente
antes da recolha das caixas-rateiras do terreno; a 3ª será realizada 3 meses após a
recolha das caixas-rateiras do terreno.
Uma linha de 10 armadilhas, espaçadas de 10m, será montada em cada um dos
terrenos monitorizados. Cada linha irá conter 5 armadilhas Pest-Stop para Mus
musculus e 5 armadilhas Sherman XLF15, dispostas alternadamente. Exemplificando, a
primeira armadilha será uma Pest-stop, a segunda será uma Sherman, seguida por outra
Pest-stop e assim sucessivamente. Parte da linha incidirá com a linha de caixas-rateiras,
prolongando-se pelos terrenos adjacentes.
Este método implica 3 pressupostos: 1) tanto as Sherman como as Pest-stop têm
a mesma probabilidade de apanhar a espécie Mus musculus e que apenas nas armadilhas
Sherman é possível apanhar as espécies do género Rattus sp.; 2) para obter estimativas
de índices de abundância fiáveis para a espécie Mus musculus, as armadilhas devem ser
dispostas com uma distância máxima de 10 m entre armadilhas; 3) para estimativas de
índices de abundância fiáveis para as espécies do género Rattus sp., as armadilhas
devem ser dispostas com uma distância mínima de 20m entre armadilhas.
A cada sessão de armadilhagem antecederá uma sessão de pré-iscagem na qual
as armadilhas serão deixadas no terreno, por duas noites consecutivas, abertas, travadas
e iscadas com manteiga de amendoim. A sessão de armadilhagem irá decorrer por um

período de 4 noites consecutivas, iniciando-se imediatamente após a segunda noite de
pré-iscagem. Durante a sessão de armadilhagem as armadilhas serão monitorizadas,
diariamente, durante as 3 horas posteriores ao nascer do sol. Cada armadilha será
deixada armada e o isco será reposto se for necessário. Cada exemplar capturado será
anestesiado com vapores de éter. Serão registados a caixa rateira e o terreno onde foi
capturado, a espécie, o sexo, a idade, as biometrias (comprimentos cabeça + corpo,
cauda, orelha e pé posterior) e estado reprodutor, marcado com corte na pelagem para a
possível identificação em sucessivas recapturas e será libertado.
Os Índices de Abundância irão ser calculados com base em métodos de
Captura+Marcação+Recaptura de modo anular a interferência da monitorização dos
roedores nas estimativas da variação de abundâncias ao longo da acção.
Uma das limitações a este estudo poderá ser a reduzida quantidade de
armadilhas utilizadas para capturar as espécies do género Rattus sp., limitação esta
resultante do número de armadilhas disponíveis.

7) Teste prévio ao consumo de raticida
Este teste tem como objectivos principais:
- estimar o consumo máximo semanal de raticida pelos roedores de modo a estabelecer
a quantidade de raticida a usar em cada caixa rateira;
- estabelecer a periodicidade das monitorizações a realizar pelos agricultores às caixas
rateiras;
-estabelecer a periodicidade das monitorizações por parte da equipa da SPEA
- calcular tempos de trabalho e rendimentos necessários a orçamentação previstos para
os protocolos da acção A4
Serão colocadas 2 caixas rateiras num terreno, usado como pomar (pertencente ao Pedro
Domingos), onde foi anteriormente registada, com recurso a vídeo-vigilância, uma
grande concentração de Ratazana-preta Rattus rattus. Supõe-se que esta situação
corresponde à máxima densidade de Rattus sp., correspondendo, por sua vez, ao
consumo máximo por unidade de tempo que irá ocorrer em qualquer outra zona de
terrenos agrícolas do Corvo.
As caixas serão dispostas com um intervalo de 10m entre si numa única sessão
de 2 semanas de armadilhagem. Cada caixa será carregada com 4 pastilhas de
Brodifacum. As caixas serão monitorizadas em dois períodos, no fim da 1ª semana e no
fim da 2ª semana. As pastilhas de raticida serão repostas caso tenham sido
completamente consumidas. A cada monitorização será registada a quantidade de
raticida consumida.
Um dos limites a este teste poderá ser o reduzido tempo de monitorização.

8) Avaliação ao teste
- Metodologia a definir. É necessário definir a escala de sucesso da acção realizada
pelos agricultores.
- Qual o melhor protocolo? O mais eficiente?
- Avaliar o impacto na população de roedores na área de acção e nas áreas adjacentes.
- Avaliar a resposta dos roedores a uma pós-erradicação.
- Avaliar impacto nos elementos não alvo (gado doméstico e aves).

Inquérito aos Agricultores no âmbito da Acção B1 – Testes à erradicação de ratos.
Nome:
Morada:
Telefone:
1) Tem ou terá vacas nos pastos entre Abril e Junho de 2010?

SIM

NÃO

2) Está interessado em participar na acção de teste à desratização dos terrenos agrícolas
da Ilha do Corvo? SIM
NÃO

Se sim, teria disponibilidade para monitorizar 20 caixas rateiras colocadas num dos seus
terrenos, entre Abril e Junho de 2010?
SIM
NÃO
4) Em que dia da semana poderia monitorizar as caixas rateiras? __________________

3) Em que terrenos pensa que irá ter as vacas em Abril? (recorrer a mapa do Corvo com
grelha) a)________________ Quadrícula_____ b)________________Quadrícula____
c)_____________________Quadrícula______ d)_________________Quadrícula_____
4) Qual é a área aproximada de cada terreno? a)__________b)__________ c)________
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Acção C1 – Protocolo para o controlo experimental de Arundo donax em áreas piloto da
ilha do Corvo e no ilhéu de Vila Franca do Campo
No controlo experimental de cana (Arundo donax) adoptou-se o modelo integrado que foi
ajustado às características ecológicas locais, nomeadamente, ao ciclo reprodutor do cagarro
(Calonetris diomedea borealis) e ao ciclo de vida das plantas endémicas. O método é
constituido pelo corte manual das canas seguido de duas pulverizações de glifosato (Roundup
®) faseadas ao longo do ano.
O corte manual foi com recurso a catanas e a sua biomassa removida em Abril de 2009 antes
das posturas dos cagarros. Após o corte, esperou-se 4 a 5 semanas para que as canas que
rebentassem atingissem uma dimensão uniforme de um metro. Este método foi utilizado para
permitir uma uniformização da aplicação de herbicida e a redução da quantidade de herbicida
utilizada.
As canas ao atingirem essas dimensões, foram pulverizadas com uma solução de glifosato a
5%. Uma nova dose de solução era aplicado no fim de Outubro de 2010, cerca de seis meses
após a primeira aplicação, com uma concentração mais baixa para diminuir possiveis impactos
na germinação de sementes de plantas endémicas.
Os testes foram realizados em 90 quadrados 1 x 1 m com 3 tipos de tratamentos diferentes (30
parcelas por tratamento):
Tratamento Controlo (TC) – corte sem aplicação de herbicida
Tratamento A (TA) - corte de canas e aplicação de glifosato a 5% cinco semanas depois do
corte. A segunda aplicação foi 6 meses após a primeira com uma concentração de 3%.
Tratamento B (TB) – corte de canas e aplicação de glifosato a 5% cinco semanas depois do
corte. A segunda aplicação foi 6 meses após a primeira com uma concentração de 1,5%.

RESULTADOS E CONCLUSÃO
A análise dos primeiros dados levou a questionar a independência dos dados. A aplicação de
herbicida no TA e no TB poderiam ter efeitos de mortalidade nas parcelas de controlo, uma vez
que as parcelas estavam instaladas a 1 metro de distância entre parcelas.
As canas têm um sistema radicular com dimensões variadas, podendo mesmo estender-se por
vários metros. Para testar a independência dos dados realizou-se um teste GLM (Generealizes
Linear Models). Queriamos avaliar se o número de rebentos da parcela de controlo (TC) era
influenciado pela aplicação de herbicida nas parcelas TA e TB. Os resultados obtidos
demonstram que existe uma independência dos dados e que a aplicação de herbicida nas
parcelas TA e TB não influencia o número de rebentos nas parcelas controlo.
Em seguida efectuou-se o teste do Qui Quadrado de Wald para avaliar se há diferenças
significativas entre os 3 tratamentos

1

Figura 1 – eficácia entre tratamentos e aplicações
Como se pode verificar na figura 1 que:
•

não existem diferenças significativas entre todos os tratamentos (after cutting);

•

existem diferenças significativas entre TC e todos os outros tratamentos depois da
primeira e da segunda aplicação química (After first spray; After second spray);

•

não existem diferenças significativas entre TA e TB depois da primeira e da segunda
aplicação (After first spray; After second spray).

Como não havia diferenças significativas entre os tratamentos que traduziam uma maior
redução de canas (TA e TB) e de forma a dar resposta de qual seria o melhor tratamento de
erradicação utilizou-se o modelo SAW (Simple Addicting Weight) como modelo de apoio à
decisão.
Foram definidos critérios de decisão qualitativos e quantitativos.
Os critérios qualitativos são:
2

• densidade de plantas final (plantas/m );
•

2

e quantidade de herbicida usado (ml/m ).

Estes traduzem o sucesso do controlo através do número de rebentos finais e da quantidade
de herbicida usado.
Os critérios quantitativos são:
•

o tempo total de corte (minutos);

•

o tempo total de aplicação de herbicida (minutos)

2

Estes traduzem custo total da operação que é medido pelo tempo necessário para realizar
cada tratamento.
Na tabela 1está a matriz do modelo de decisão que define o melhor modelo de decisão.
Criteria #
Criteria Weight
Control
Tratamento A
Tratamento B

1
25%
0.000
0.250
0.241

2
25%

3
25%
0.250
0.000
0.026

4
25%
0.000
0.246
0.250

0.250
0.001
0.000

Trade off
0.500
0.497
0.516

Tabela 1 – matriz de decisão do modelo SAW com critérios de ponderação qualitativos (critério
1 eficácia; critério 2 – quantidade de herbicida usado) e critérios quantitativos (critério 3 –
Tempo de corte; Critério 4 - tempo de aplicação de herbicida).
Embora que os valores de trade off sejam muito próximos, o Tratamento B é o melhor modelo
de define a melhor eficácia e a redução dos custos de trabalho (maior valor de trade off).
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Acção C5 – Recuperar a comunidade de plantas nativas na Reserva Ecológica
Comunitária do Corvo e no ilhéu de Vila Franca
A recuperação da comunidade de plantas nativas nas Reserva Biológicas e no ilhéu de Vila
Franca do Campo é um processo moroso que requer o acompanhamento dos ciclos de vida
das plantas nativas de forma a conhecermos a melhor época para a recolha de semente. Em
2009, foram recolhidas semente de flora nativa e endémica nas pequenas manchas residuais
de plantas endémicas na ilha do Corvo. As plantas semeadas na mini estufa, construída na
sede do projecto, estão já envasadas em viveiro e outros estão a ser repicadas para novos
recipientes. Temos em viveiro 791 plantas envasadas e cerca de 2000 plantas para repicar. As
espécies produzidas são: a Erica azorica e a Myrica faya. O trabalho de repicagem foi
suspenso até ao próximo Inverno devido às elevadas taxas de mortalidade na ordem dos 60%.
Para podermos controlar a antecipar a época de germinação das diferentes sementes,
adquirimos uma estufa de 4m x 8m que foi instalada na Escola Mouzinho da Silveira, na ilha do
Corvo.
A nova estufa foi uma aquisição necessária e não prevista no projecto. A nova infraestrutura
vem permitir valorizar e potencializar os objectivos da acção. Esta foi montada em Maio de
2010 com a ajuda de 2 estagiários espanhóis e alguns voluntários corvinos. Desde Julho até ao
início de Setembro de 2010 já foram recolhidas um total 7,7kg de material vegetativo de 7
espécies diferentes. Na tabela estão discriminadas a quantidade recolhida por espécie.

Producção de endémicas

Espécie

Corvo
Peso em
semente (g)

Peso de
fruto (g)

Peso de fruto (g)
840

Azorina vidalii
Erica azorica

Ilhéu VFC

2555
140

Juniperus brevifolia

415

186

2160

420

Myrica faya

13717
140

Picconia azorica

617

Vaccinium cylindraceum

160

40

6047

1486

Total

840
11162

Frangula azorica

Total (g)

601
4733

7313
617
200

15895

23428

As sementes foram recolhidas pelos técnicos do projecto e por uma dezena de crianças da ilha
do Corvo ao longo do mês de Agosto. Destas espécies, cerca de 1500 g de semente de Erica
azorica e 500 g semente Azorina vidalii foi feito sementeira directa na Reserva Biológica do
Corvo. As outras espécies, tais como Vaccinium cylindraceum, Picconia azorica, e Frangula
azorica foram difíceis de encontrar indivíduos com semente, uma vez que a vegetação nativa
da ilha do Corvo é muito vestigial.

As plantas foram semeadas segundo as técnicas que têm sido utilizados no Projecto LIFE
Priolo e no Projecto LIFE Laurissilva Sustentável. A 5 de Outubro de 2010 começamos já
tinham germinado na estufa a Azorina vidalii, a Frangula azorica, Myrica faya e Erica azorica.
Para valorizar a infra-estrutura adquirida foi elaborado e apresentado um plano de actividades
anual para o ano lectivo 2010/2011. As actividades programadas destinam-se aos alunos da
Escola Mouzinho da Silveira. O plano encontra-se em aprovação por parte dos departamentos
e do conselho pedagógico da Escola Integrada Mouzinho da Silveira.
No ilhéu de Vila Franca do Campo, em Agosto de 2010 foi recolhida 11162 gramas de semente
de Erica azorica e 4733 gramas de fruto de Myrica faya. Estas sementes foram utilizadas para
efectuar uma sementeira directa nas áreas intervencionadas pelo projecto. No início do
projecto foram recolhidas sementes da mesma espécie e produzidas nos viveiros do projecto
LIFE “Laurissilva Sustentável”. As 7896 plantas produzidas foram já plantadas nas áreas

intervencionadas 2350 Myrica faya e 1800 plantas de Erica azorica.
A acção encontra-se em curso e em bom andamento. Em termos de objectivos de acção serão
cumpridos no final deste ano. No entanto, as acções de plantação e de produção de plantas
nativas e endémicas dos Açores continuaram ao longo do projecto de forma a restaurar os
habitats naturais da ilha do Corvo, não só as áreas de intervenção do projecto, bem como
outras áreas sensíveis e que necessitem de intervenção. O relatório final da acção será
entregue no final do projecto.
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Decoys construídos para atrair aves marinhas

Figura 1 – Trabalho de adaptação dos decoys comprados para Frulho.

Figura 2 – Elaboração de decoys para Estapagado, Frulho, Painho e Cagarro com as crianças da escola
do Corvo.

Figura 3 – Decoys de Cagarro acabados e colocados sobre os ninhos artificias da Reserva Biológica do
projecto.
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Lista de Voluntários

Nome
Contacto
Inês Bravo
inesbravo@netcabo.pt
Julia Garcia Herrera
juliette357@hotmail.com
Jakob Katzenberger
jakob.katzenberger@hotmail.de
Jannes Landschoff
jannes_l@hotmail.com
Valentina Piacentini
vpiacentini@epaveiro.edu.pt
Tiago Pereira
tiagogalactico@hotmail.com
Nuno Câmara
nnunocamara22@sapo.pt
Rui Pimentel
rmdpimentel@hotmail.com
Pedro Domingos
pedro.corvo@gmail.com
Marco Faleiro
marco_faleiro@hotmail.com
Sónia Alexandre
Alexandra Fonseca
alexandra.raposofonseca@gmail.com
Francisco Espírito
fcaixa@gmail.com
Joaquim Muchaxo
joaquim@rocketmail.com
António Paulino
topaulino@netvisao.pt
Augusto Faustino
a_faustino@yahoo.com
Beatriz Ginja
beatrizginja@sapo.pt
Helder Silva
voaouan@gmail.com
Norberto Silva
norkx@msn.com
Nigel Agar
nigelagar452@btinternet.com
Maura Pacheco
maura.pacheco@hotmail.com
Carlos Horta
carlos.hrt@gmail.com
Ana Paula Alminhana
aprendendosempre@gmail.com
Ana Caldeira
a_caldeira@sapo.pt
Maria Helena Lopes
lopes.mhelena@gmail.com
Holly Jukes
holly.jukes@yahoo.co.uk
Ana Gomes
gomes.p.ana@gmail.com
Jorge Cardoso
jorgemanuelcardoso@gmail.com
David Correia
davidlpcorreia@hotmail.com
Filipe Ceia
ceiafilipe@zoo.uc.pt
Miguel Barreto
miguelbarreto00@gmail.com
Claudia Furtado
claudiafurtado@hotmail.com
Marco Machado
marcomachado@bigfoot.com
1)participação em curso

Acção
B1
A6 e C5
A5 e C9
A5 e C9
D2 e D6
D6 e C10
C8
E1
A2, A5, E1 e C10
C9
C9
A5, C9 e C10
A5, C9 e C10
A5, C9 e C10
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
C6 e C9
C6, C9 e E1
C6, C9 e E1

Período de participação
Início
Fim
22-03-10
18-07-10
10-08-10
20-12-10
26-07-10
03-09-10
26-07-10
03-09-10
19-07-10
13-08-10
01-05-10
1)
01-03-10
30-06-10
25-04-10
08-06-10
01-01-09
31-12-12
25-07-10
26-07-10
25-07-10
26-07-10
10-09-10
1)
10-09-10
16-09-10
10-09-10
14-09-10
01-05-10
13-05-10
01-05-10
11-05-10
01-05-10
1)
01-05-10
23-05-10
01-05-10
21-05-10
01-05-10
07-06-10
01-08-10
1)
01-08-10
30-09-10
10-07-10
02-08-10
01-08-10
1)
10-07-10
03-08-10
10-07-10
03-08-10
10-07-10
02-08-10
10-07-10
02-08-10
10-07-10
02-08-10
10-07-10
1)
16-10-10
16-10-10
15-10-10
29-10-10
15-10-10
29-10-10

Principais Actividades Desenvolvidas
Mapeamento de plantas exóticas e produção de plantas endémicas.
Impactes de predadores introduzidos no sucesso reprodutor do Cagarro.
Impactes de predadores introduzidos no sucesso reprodutor do Cagarro.
Comunicação e divulgação para a conservação das aves marinhas e seus habitats.
Apoio à equipa do projecto em diversas actividades.
Apoio à equipa do projecto em diversas actividades.
Censo de aves comuns.
Apoio à equipa do projecto em diversas actividades.
Monitorização da colónia de Cagarro do Ilhéu de Vila Franca.
Monitorização da colónia de Cagarro do Ilhéu de Vila Franca.
Censo de aves marinhas na ilha do Corvo; processamento de fotografias de gatos.
Censo de aves marinhas na ilha do Corvo.
Censo de aves marinhas na ilha do Corvo.

Processamento das imagens obtidas com as câmaras automáticas para a monitorização dos
gatos assilvestrados da ilha do Corvo.

Monitorização da colónia de Cagarro do Ilhéu de Vila Franca.
Monitorização de insectos, plantas e da colónia de Cagarro do Ilhéu de Vila Franca.
Monitorização de insectos, plantas e da colónia de Cagarro do Ilhéu de Vila Franca.

Lista de Estagiários

Contacto

Nuno Oliveira

nuno.oliveira@spea.pt

Todo o projecto

15-10-09

30-09-11

Estagiar L

Inês Bravo

inesbravo@netcabo.pt

C8

15-01-10

15-03-10

Estágio curricular

Marcação e esterilização dos gatos domésticos e assilvestrados da ilha
do Corvo.

Eva Immler

eva.immler@wur.nl

A6

08-03-10

07-06-10

Estágio curricular

Aplicação de instumentos SIG no mapeamento de vegetação.

Julia Garcia Herrera

juliette357@hotmail.com

A6

09-04-10

18-07-10

Estágio curricular

Mapeamento da distribuição de espécies exóticas invasoras em
diferentes tipos de habitat da ilha do Corvo.

Javier Roma Corrales

jvr_roma@hotmail.com

A6

09-04-10

18-07-10

Estágio curricular

Mapeamento da distribuição de espécies exóticas invasoras em
diferentes tipos de habitat da ilha do Corvo.

María Rivera Vázquez

maria.rivera@spea.pt

D2, D4, D5 e D6

26-05-10

20-12-10

Estágio Argos

Comunicação e divulgação audiovisual do projecto.

Alazne Díez Fernández

adiezf@alumni.unav.es

A5 e E1

08-09-10

08-03-10

Programa Leonardo

Mapeamento da distribuição de roedores, insectos, plantas e aves.

smonforte@alumni.unav.es A5 e E1

08-09-10

08-03-10

Programa Leonardo

Mapeamento da distribuição de roedores, insectos, plantas e aves.

Silvia Monforte Rey

Acção

Período de participação
Início
Fim

Nome

Programa

Actividades principais
Técnico de projecto

7.4 Indicadores de Resultados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acção A2 - Actas das Reuniões do Grupo de Apoio Local realizadas em 2010
Acção B1 - Testes de erradicação de roedores introduzidos
Acção C1 - Protocolo de controlo experimental de Arundo donax em áreas piloto na
Ilha do Corvo e no Ilhéu de Vila Franca do campo
Acção C5 - Produção de plantas endémicas
Acção C6 - Decoys construídos
Acção D1 - Lista de voluntários e estagiários
Acção D1 - Plano de voluntariado
Acção D1 - Certificados de participação de voluntários e estagiários
Acção E1 - Primeiro Relatório Intercalar de Monitorização de Aves, Plantas e
Invertebrados
Acção E2 - Acta da Reunião Científica
Acção E3 - Actas das Reuniões da Comissão Executiva realizadas em 2010
Descrição técnica das metodologias utilizadas e resultados preliminares

Plano de voluntariado
PROJECTO LIFE + “Ilhas Santuário para as aves marinhas”
LIFE 07 NAT/P/000649
Contexto:
O projecto LIFE "Ilhas Santuário para Aves Marinhas", tem lugar na Ilha do Corvo e no
Ilhéu de Vila Franca do Campo – Ilha de São Miguel - foi iniciado no ano 2009 e
decorrerá nos próximos 3 anos com os seguintes objectivos:
1. Testar medidas de controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras de
mamíferos e plantas;
2. Melhorar o habitat das aves marinhas e aumentar, a médio/longo prazo, o número
e a área de distribuição das mesmas nos Açores;
3. Promover os valores ambientais e incentivar o turismo ambiental nos Açores.
Antes da colonização humana, as ilhas e ilhéus dos Açores eram ocupadas por milhões
de aves marinhas que aqui vinham fazer os seus ninhos todos os anos. No entanto, nos
últimos 500 anos, estas colónias diminuíram muitíssimo, como consequência da
introdução de espécies predadoras (ratos, cabras e gatos) e de plantas invasoras, que
formam manchas densas, dificultando a nidificação. Actualmente, com excepção do
Cagarro, as populações de aves marinhas estão confinadas a pequenos ilhéus e a
algumas falésias remotas e inacessíveis.
Os primeiros resultados do projecto LIFE, coordenado pela Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves (BirdLife em Portugal) em parceria com a Secretaria Regional do
Ambiente e do Mar, a Câmara Municipal do Corvo e a Royal Society for the Protection of
Birds (BirdLife no Reino Unido), indicam que enquanto que durante a fase de incubação
(que dura cerca de 60 dias), quase 90% dos ovos consegue eclodir, mas logo a seguir
assiste-se a uma elevada mortalidade das aves jovens e indefesas. Esta mortalidade é
causada sobretudo por predadores introduzidos, como ratos, gatos e murganhos que já
causaram o desaparecimento de mais de 40% das aves jovens nos ninhos monitorizados,
quando ainda faltam 2 meses para saírem do ninho!
A próxima acção do projecto será a instalação de uma área piloto de erradicação de
espécies exóticas, vedada, onde se espera que as colónias de aves marinhas se instalem
sem perturbação e sem problemas de predação.
Estará assim aberto caminho para uma das maiores intervenções realizadas na Europa
numa ilha habitada em favor de aves marinhas – que constituem o grupo de aves mais
ameaçado de extinção no planeta.
Para mais informação poderá consultar o blogue: http://www.lifecorvo.blogspot.com/
Época de voluntariado: A partir de Junho de 2010 (ver datas por tarefa)
Local: Parque Natural da Ilha do Corvo e Reserva da Biosfera da ilha do Corvo
Alojamento:
O alojamento será efectuado na casa do projecto. Os quartos de capacidade 2/3 pessoas
são partilhados por estagiários e/ou com a equipa do projecto.
O alojamento e as despesas de manutenção são assumidos pelo projecto. As despesas
de alimentação são assumidas pelo voluntário.

Tarefas a realizar:
− Apoio aos transectos para dejectos nas áreas de ninhos durante a época de
nidificação do Cagarro (até Outubro de 2011).
− Processamento das fotografias que são captadas por câmaras automáticas com
sensor de infra-vermelhos (de Maio 2010 a Maio de 2011).
− Análise de dejectos de gatos e conteúdos estomacais de ratos para o estudo das
dietas (a partir de maio de 2010).
− Apoio aos trabalhos de armadilhagem de roedores e gatos (até Maio de 2011).
− Apoio aos trabalhos de monitorização de ninhos de aves marinhas e de censos de
cabras (de Junho a Outubro 2010, 2011 e 2012).
− Prospecção de áreas e censos de aves marinhas (Verão 2010, 2011 e 2012).
− Participação na Campanha SOS Cagarro (Fim Outubro-principio de Novembro
2010, 2011 e 2012).
− Colheita de sementes de espécies endémicas (Verão 2010, 2011 e 2012).
− Manutenção das plantas a crescer na estufa (a partir de Maio 2010).
− Elaboração das placas informativas do trilho interpretativo da Reserva Biológica de
Altitude (Verão de 2010).
− Elaboração de placas identificativas das espécies endémicas (Verão de 2010).
− Outros trabalhos de apoio às acções do projecto e do Parque Natural da Ilha do
Corvo.
A missão dos voluntários é contribuir para a Conservação das Aves na Ilha do Corvo e
dos seus habitats através da realização de acções pro-activas que permitam a
envolvência da comunidade local nos objectivos do projecto.
Perfil do Voluntário:
− autónomo e dinâmico
− ser capaz de trabalhar em equipa
− conseguir viver num ambiente isolado e com a equipa do projecto
− falar português/inglês

Formação de voluntário:
A formação de voluntários consistirá em:
1. Identificação da flora endémica do Corvo.
2. Técnicas de controlo de plantas exóticas.
3. Técnicas de monitorização de mamíferos invasores em ilhas.
4. Transectos para recolha de dejectos de gatos.
5. Estudos de dieta de gatos e roedores.
6. Conhecimento das espécies de aves marinhas nidificantes no Corvo
7. Determinação do sucesso reprodutor de Calonectris diomedea borealis: visitas
periódicas aos ninhos, anilhamento, amostras de sangue, etc.
Eventualmente os voluntários poderão receber outras formações específicas das tarefas
que sejam executadas e no local de implementação do projecto.

No fim da estadia todos os participantes receberão um certificado de participação no
programa de voluntariado.
Outra informações práticas
A ilha do Corvo é a ilha de menores dimensões do Arquipélago dos Açores e a mais
isolada. Tem uma população de cerca de 400 habitantes. A ilha tem um aeroporto com 3
voos semanais às Segundas, Quartas e Sextas-Feiras. Recomendamos a reserva do
bilhete para a ilha do Corvo directamente ao balcão ou por telefone nas companhias
aéreas SATA ou TAP. Os voluntários deverão fazer um seguro de viagem e/ou de
acidentes pessoais.

7.4 Indicadores de Resultados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acção A2 - Actas das Reuniões do Grupo de Apoio Local realizadas em 2010
Acção B1 - Testes de erradicação de roedores introduzidos
Acção C1 - Protocolo de controlo experimental de Arundo donax em áreas piloto na
Ilha do Corvo e no Ilhéu de Vila Franca do campo
Acção C5 - Produção de plantas endémicas
Acção C6 - Decoys construídos
Acção D1 - Lista de voluntários e estagiários
Acção D1 - Plano de voluntariado
Acção D1 - Certificados de participação de voluntários e estagiários
Acção E1 - Primeiro Relatório Intercalar de Monitorização de Aves, Plantas e
Invertebrados
Acção E2 - Acta da Reunião Científica
Acção E3 - Actas das Reuniões da Comissão Executiva realizadas em 2010
Descrição técnica das metodologias utilizadas e resultados preliminares

Exemplo de certificado de voluntariado ou estágio.
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LIFE+ Safe Islands for
Seabirds
Relatório Acção E1
Corvo, Dezembro 2009
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LIFE+ Safe Islands for Seabirds
Relatório Acção E1
Corvo, Dezembro 2009

O Projecto LIFE+ Safe Islands for Seabirds é uma parceria da SPEA
com a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), a Câmara
Municipal do Corvo e a Royal Society for Protection of Birds, contando
ainda com o apoio das seguintes entidades enquanto observadoras
na sua Comissão Executiva: Direcção Regional dos Recursos
Florestais (DRRF) e Câmara Municipal de Vila Franca do Campo
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Trabalhar para o estudo e conservação das aves e
seus habitats, promovendo um desenvolvimento
que garanta a viabilidade do património natural para
usufruto das gerações futuras.
A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves é uma organização não governamental de
ambiente que trabalha para a conservação das aves e
dos seus habitats em Portugal. Como associação sem
fins lucrativos, depende do apoio dos sócios e de
diversas entidades para concretizar as suas acções.
Faz parte de uma rede mundial de organizações de
ambiente, a BirdLife International, que actua em mais de
100 países e tem como objectivo a preservação da
diversidade biológica através da conservação das aves,
dos seus habitats e da promoção do uso sustentável
dos recursos naturais.

LIFE+ Safe Islands for Seabirds. Primeiro relatório.
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, 2009
Direcção Nacional: Ricardo Azul Tomé, Maria Ana Peixe, Pedro
Guerreiro, Ana Leal Martins, João Jara, Paulo Travassos, Pedro
Coelho, Miguel Capelo, Paulo Simões Coelho, Teresa Catry
Direcção Executiva: Luís Costa
Coordenação do projecto: Pedro Luís Geraldes
Equipa técnica: Sandra Hervías, Vanessa Oliveira, Nuno Domingos,
Joana Domingues, Susana Costa, Ana Catarina Henriques e Nuno
Oliveira (SPEA)
Agradecimentos: Pedro Domingues, Paulo Oliveira e Dilia Menezes.
Citação: SPEA 2009. LIFE+ Safe Islands for Seabirds. Relatório inicial.
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Lisboa (relatório não
publicado).
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Projecto LIFE com o número
LIFE07 NAT/P/000649
Relatório Acção A1 / Baseline Biodiversity Information
com toda a informação disponível sobre os habitats e espécies do Corvo e
Ilhéu de Vila Franca.
Data do Relatório
31-12-2009
PROJECTO LIFE+
Safe Islands for Seabirds
Dados do projecto
Localização do projecto

Reserva da Biosfera Ilha do Corvo/ ZPE Costa e
Caldeirão / SIC proposto Costa do Corvo/ Reserva
Natural Regional Ilhéu de Vila Franca do Campo

Data de início do projecto: 01-01-2009
Data de
projecto:

término

do 31-12-2012

Orçamento total

€ 1.057.761

Contribuição da CE:

€ 507.118

(%) de custos elegíveis

47,94%

Dados do beneficiário
Nome do beneficiário

SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves

Contacto

Dr. Luís Costa

Morada

Avenida da Liberdade 105-2º Esq, 1250-140 Lisboa,
Portugal

Telefone

+351.213220430

Fax:

+351.213220439

E-mail

luis.costa@spea.pt

Project Website

www.spea.pt/life_corvo
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2. INTRODUCÇÃO E OBJECTIVOS DE ESTUDO
A acção E1 é uma das acções do projecto Life “Ilhas Santuário para as Aves Marinhas”
criada para acompanhar o estudo da vegetação nativa, dos invertebrados e das aves, na ilha
do Corvo e no ilhéu de Vila Franca, a através de monitorizações periódicas, que permitam
conhecer a evolução das populações ao longo do tempo.
Os protocolos começaram a ser preparados logo no inicio do projecto durante a primeira
reunião da Comissão Científica e, no mês de Julho, a partir de consultas com vários
consultores e colaboradores externos, foram produzidos os protocolos definitivos. O
contributo dos consultores do Parque Natural da Madeira e de peritos técnicos da RSPB foi
fundamental no desenvolvimento destes protocolos de monitorização.

O objectivo de estudo é promover a conservação das espécies de invertebrados, aves e
plantas e dos seus habitats através da utilização de uma metodologia simples que permita a
sua monitorização para além do projecto.
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3. CRONOLOGÍA DOS TRABALHOS
Ao início do projecto Life “Ilhas Santuário para as Aves Marinhas” foi definida a sequência
espacio-temporal de amostragem com o objectivo de desenvolver os protocolos de
monitorização das espécies com a maior rigurosidade possível abrangendo os diferentes
hábitats identificados.

No Corvo, os trabalhos de controlo de plantas exóticas realizados no ambito deste projecto
comezaram na zona de reserva ecológica o passado mês de Maio. Para conhecer o impacte
do corte sobre as espécies ai existentes, suas populações deviam ser monitorizadas antes e
depois da intervenção. Por tanto, a zona de reserva ecológica tornou-se prioritária neste
estudo e foi decidido iniciar aqui as monitorizações durante o primeiro ano (2009).

As monitorizações que se realizaram em 2009, e que se descrevem neste documento, terão
uma peridiodicidade semestral durante todos os anos do projecto. Para além disso, a partir
do ano 2010 realizar-se-ão as amostragens também nos restantes habitats identificados na
ilha do Corvo. Pretende-se conhecer em que medida as suas populações aumentam ou
diminuem, a fim de estabelecer estratégias adequadas de conservação.

A cronologia dos trabalhos para os quatro anos de projecto é apresentada na tabela
seguinte.

TRABALHO
Identificação dos distintos habitat

2009

2010

2011

2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaboração do protocolo de
monitorização

X

Monitorização na área da reserva

X

Monitorização em todos os restantes
habitats identificados
Avaliação da metodologia inicial

X

Produção de relatório

X

Tabela 1. Cronograma de trabalho da acção E1 para a ilha de Corvo

No Ilhéu de Vila Franca do Campo, as monitorizações serão iniciadas no ano 2010. A
metodologia de estudo e as épocas de amostragem serão as mesmas do Corvo e garantirse-á a sua realização para elém do projecto.
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4. MONITORIZAÇÃO DE INVERTEBRADOS

4.1 Metodologia
Após a intervenção realizada na reserva ecológica, foram identificados três micro-hábitats
que constituíram as zonas de amostragem de estudo: zona sem Tamarix africana (VN =
Vegetação Natural ou zona controlo), zona limpa de Tamarix africana (VI = Vegetação
Intervencionada) e zona com Tamarix africana (VE = Vegetação Exótica). Por tanto, para
avaliar o efeito do corte de exóticas sobre as populações de invertebrados foram realizadas
amostragens nos três micro-hábitats identificados.

Para a monitorização de invertebrados foram utilizadas armadilhas de pitfall. De acordo com
a metodologia descrita por Borges & Brown (2004), em cada zona de amostragem, foram
colocadas 12 armadilhas pitfall (copo plástico com um diâmetro de 80 mm e com uma
profundidade de 140 mm), dispostas ao longo de um transecto e distânciadas umas das
outras cerca de 5 m. Cada armadilha foi colocada num orifício no solo, de modo a ficar com
os bordos soterrados. No interior de cada armadilha colocou-se uma solução aquosa de
ácido (1/3 de liquido) e algumas gotas de detergente, de modo a diminuir a tensão superficial
da solução.
Após uma semana de amostragem todos os animais capturados foram conservados em
frascos, com álcool a 70% e algumas gotas de glicerina (de modo a evitar a perda de
coloração), devidamente identificados. O período de amostragem foi realizado durante a
última semana do mês de Outubro.
Uma vez concluída a primeira época de amostragem vaziou-se o contido e colocou-se uma
proteção sobre as armadilhas (tipo tampa do copo) para impedir a passagem de animais.
Os espécimes estão sendo identificados com recurso a uma lupa e com o apoio de várias
chaves de identificação de artrópodes.

As amostragens serão realizadas duas vezes ao ano, de Maio a Junho e de Setembro a
Outubro, e conduzidas sempre nos mesmos pontos, que serão aqueles onde o habitat esteja
representado no seu estado mais característico.
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4.2 Resultados preliminares
Durante o ano presente foi realizada uma única monitorização de invertebrados, durante os
meses de Setembro e Outubro, uma vez durante a primeira época de amostragem ainda não
se tinha concluído a intervenção do corte de Tamarix africana na área da reserva e, por
tanto, as zonas de amostragem não estavam bem definidas.

Imagem 1 e 2. Zona de intervenção na área da reserva ecológica do projecto.

A colocação das armadilhas teve lugar no dia 22 de Setembro. Antes da amostragem as
armadilhas ficaram montadas durante um mês, com uma tampa para evitar a passagem de
animais, para conseguir criar as condições normais (solo bem compactado em torno destas).
Posteriormente, a amostragem de invertebrados foi realizada durante uma semana, do dia
22 até o dia 29 de Outubro.

Imagem 3 e 4. Amostragem de insectos.

Os resultados preliminares desta primeira amostragem, referentes à identificação de
espécies e a sua abundância, serão apresentados no seguinte relatório intercalar desta
acção, uma vez que os espécimes encontram-se ainda em processo de identificação.
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5. MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA
5.1 Metodologia
Para a monitorização de aves seguiu-se a metodologia proposta pelo Censo de Aves
Comuns (CAC), uma vez que tem objectivos de estudo similares. O CAC, lançado pela
SPEA em 2004, e é um programa de monitorização ao longo prazo de aves comuns
nidificantes e seus habitats, em Portugal.
A metodologia do CAC assentada em pontos de escuta foi ligeiramente modificada para este
estudo, devido ao pequeno tamanho que apresenta a ilha do Corvo. Estas diferenças estão
relacionadas com uma menor distância mínima entre pontos de escuta, um maior período de
contagem e duas épocas de amostragem.
No ano 2009 foram realizados três pontos de escuta, um em cada micro-hábitat da área de
reserva do projecto, distânciados cerca de 500 m em linha recta. Em cada ponto realizou-se
um período de escuta e observação de 10 minutos, durante o qual foi registado, para cada
espécie de ave, o número total de indivíduos diferentes, detectados por via auditiva ou
visual, em cada banda de distância (0-25 m e >25 m). Para cada contagem, foi também
anotada a hora de início de cada ponto. O censo foi iniciado 5-10 minutos após chegar ao
ponto.

Foram registadas todas as observações, seja de aves pousadas ou em voo. No entanto,
quando houve evidências de que a ave observada num dado ponto era o mesmo indivíduo
que já se tinha registado num ponto anterior, a observação não foi considerada, uma vez
que era repetida.
Em termos de material, foram utilizados binóculos (não deve ser usado telescópio), ficha de
campo e relógio.
Todo o percurso para realização dos censos foi efectuado nas primeiras 4 horas da manhã,
após o amanhecer (num único dia), coincidindo com o período em que as aves apresentam
uma maior actividade e, portanto, maior detectabilidade.
Evitou-se realizar os censos sob condições meteorológicas adversas. Uma vez visitados
todos os pontos foram registadas as condições meteorológicas relativas à generalidade de
todo o período em que decorreram os censos, nomeadamente a Nebulosidade, Chuva,
Vento e Visibilidade.
Para o efeito, foi escolhido um valor, de acordo com a tabela seguinte:
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Vento

Chuva

Cobertura por nuvens

Visibilidade

1 = Fraco
2 = Moderado
3 = Forte

1 = Sem chuva
2 = Chuva fraca
3 = Chuva forte

1 = 0 – 33%
2 = 33 – 66%
3 = 66 – 100%

1 = Boa
2 = Regular
3 = Má

Tabela 2. Códigos para o registo das condições meteorológicas.

A época de campo para a realização dos censos nos pontos de escuta durante o ano 2009
centrou-se na época de migração das espécies (Outubro/Novembro/Dezembro). No entanto,
a partir de 2010 serão realizados os censos também na época de nidificação da grande
maioria das espécies (Abril/Maio/Junho), sendo necessárias apenas duas visitas a cada
ponto por época para realização dos censos de aves, respeitado sempre um intervalo
mínimo de 4 semanas entre as duas voltas.
Nas duas voltas os pontos de escuta foram realizados pela mesma ordem e exactamente
nos mesmos locais definidos inicialmente, já que isto é fundamental para conseguir
variações mínimas.

5.2 Resultados preliminares
Realizou-se a primeira volta aos pontos de escuta selecionados no dia 15 de Setembro e a
segunda volta foi realizada no dia 21 de Outubro. Todos os censos de aves ocorreram com
normalidade e sem perturbação num dia sem chuva, vento fraco, cobertura das nuvens
>60% e visibilidade boa. Para cada volta todos os censos foram realizados no mesmo dia.

Foram identificadas as espécies de aves nas duas voltas com excepção do Maçarico-galego
Numenius phaeopus que unicamente foi registado na segunda volta.
Em relação ao número de aves ocorrentes em cada micro-hábitat verificou-se um maior
número nos censos realizados na área de amostragem com vegetação natural ou de
controlo, para a maioria das espécies registadas e nas duas voltas realizadas. A segundo
micro-hábitat com maior número de aves observadas foi a área de vegetão intervencionada
ou de corte de Tamarix africana.
Por último, entre três espécies mais abundantes nas duas voltas realizadas foram a Gaviotade-patas-amarelas Larus michahellis, o Pombo-das-rochas Columba livia e o Canário-daterra Serinus canaria.
Os resultados obtidos são apresentados nos gráficos seguintes:
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Gráfico 1. Número de aves registadas a duas distâncias diferentes ( D1 < 25m ; D2 >25m ) por habitats no censo
realizado na primeira volta realizada durante a época de migração das aves (Outubro-Novembro).

Gráfico 2. Número de aves registadas a duas distâncias diferentes ( D1 < 25m ; D2 >25m ) por habitats no censo
realizado na segunda volta realizada durante a época de migração das aves (Novembro-Dezembro).
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6. MONITORIZAÇÃO DA FLORA

6.1 Metodologia
Como já foi referido, para avaliar o efeito do corte de Tamarix africana, sobre a flora
endémica foram realizados quadrados de vegetação nos três micro-hábitats identificados.
Em cada micro-hábitat foi selecionada a área onde a vegetação predominante estava melhor
representada. Dentro dela marcou-se a zona de amostragem que consistiu em um quadrado
com 2 m de lado, delimitado con estacas e fio. No interior do qual foram marcados 16
quadrados 0.5x0.5 m (ver esquema).

Os quadrados de vegetação realizaram-se durante os días 12 e 13 de Agosto. Em primeiro
lugar, realizou-se uma fotografía, desde um ponto fixo que será sempre o mesmo, do
quadrado delimitado. Posteriormente, realizou-se um inventário global de todas as plantas
vasculares presentes no quadrado 2x2 m. Por último, para cada subdivisão registou-se a
percentagem de cobertura de cada espécie, seguindo a numeração do esquema, da
esquerda para a direita, mas sempre de baixo para cima, para evitar pisotear a parte que
ainda está por fazer. Sempre se deverá seguir esta mesma sequência para se poderem
comparar os dados das sucessivas monitorizações.
16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Esquema 1. Sequência de realização das subdivisões do quadrado de vegetação 2x2 m.

Para a identificação das plantas, as mesmas foram colectadas e guardadas num lugar
escuro e, na medida do possível, pouco úmido. Deu-se especial atenção à presença de
todas as estruturas vegetativas e reprodutivas para possibilitar a identificação até à categoria
taxonômica máxima.
Os quadrados serão repetidos anualmente duas vezes, nos meses de Agosto e Abril.

6.2 Resultados preliminares
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As fotografias tomadas dos quadrados de vegetação marcados são as seguintes.

Imegem 1. Quadrado de vegetação marcado na área sem Tamarix africana. (QVN = quadrado de vegetação
natural ou de controlo).
Imagem 2. Quadrado de vegetação marcado na área de corte de Tamarix africana. (QVI = quadrado de
vegetação intervencionada)

Não foi possível realizar uma fotografia do quadrado de vegetação marcado na área com
Tamarix africana (QVE = quadrado de vegetação exótica), já que os ramos de Tamarix
africana impediam a visibilidade do quadrado.
Em relação ao inventário global realizado, de todas as plantas vasculares presentes nos
quadrados de 2x2 m, foram identificadas um total de nove espécies diferentes. Na tabela
seguinte especifica-se, para cada espécie, o número total de plantas registadas por
quadrado de vegetação:

Espécie

QVN

QVI

QVE

27
108
3

0
14
0

0
0
0

Lotus angustisimus
Holcus rigidus
Portulaca oleracea
Physalis peruviana

2
3
0
0

0
0
16
12

7
4
0
0

Pteridium aquilinum
Tamarix africana

0
0

0
0

40
5

Festuca spp.
Sonchus tenerrimus
Ornithopus sativa

Tabela 3. Lista das espécies identificadas por quadrado de vegetação.

Por último, utilizaremos uma graduação de cores para representar a percentagem de
cobertura obtida das espécies presentes em cada uma das 16 subdivisões do quadrado 2x2
m.
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Os resultados da percentagem de cobertura obtidos por quadrado são os seguintes:
Festuca

Festuca

Festuca

Festuca

Festuca

Festuca

Festuca

Festuca

Festuca

Festuca

Festuca

Festuca

Sonchus
Sonchus
Festuca
Lotus
Festuca
Ornithopus Holcus
Holcus

81-100%
61-80%
41-60%
21-40%
1-20%
0%

Esquema 2. Resultados obtidos para o QVN. (QVN = quadrado de vegetação natural ou de zona de controlo).

Physalis

Physalis

Portulaca

Sonchus

Physalis Physalis
Portulaca

Portulaca

Sonchus

Portulaca

Physalis
Physalis Festuca
Portulaca
Portulaca

Sonchus Portulaca
Portulaca

Sonchus

Sonchus

Esquema 3. Resultados obtidos para o QVI (QVI = quadrado de vegetação intervencionada ou de zona de
intervenção).

Tamarix
Pteridium
Pteridium
Tamarix
Lotus
Holcus
Lotus
Pteridium
Pteridium Tamarix
Lotus

Tamarix

Tamarix
Lotus

Tamarix
Lotus

Tamarix

Tamarix

Tamarix

Tamarix
Lotus

Tamarix
Tamarix
Tamarix
Holcus
Holcus
Lotus

Esquema 4. Resultados obtidos para o QVE (QVE = quadrado de vegetação exótica).

As maiores percentagens de cobertura vegetal foram registadas para o quadrado de
vegetação exótica, já que com só 5 arvores, os ramos compridos de Tamarix africana
estavam representados em quase a totalidade das subdivisões. O quadrado de vegetação
da área de vegetação natural os exemplares maiores correspondem a Festuca spp. Por
último, o quadrado que apresentou as percentagens menores foi o de vegetação
intervencionada devido a que nesta área as plantas encontram-se ainda em processo de
regeneração natural.
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7. CONCLUSÕES

Os censos de aves ocorreram num dia sem chuva, vento fraco, cobertura das nuvens >60%
e visibilidade boa e realizando-se os três censos durante um único dia.
O presente documento pretende descrever as actividades que se têm desenvolvido no
âmbito da Acção E1 do projecto Life “Ilhas Santuário para as Aves Marinhas” nas
monitorizações realizadas aos invertebrados, aves e plantas, e apresentam-se os resultados
preliminares obtidos durante as primeiras amostragens realizadas em 2009. Deve-se lembrar
que os dados aqui apresentados não nos permitem ainda obter conclusões relevantes, já
que apenas correspondem aos primeiros meses de trabalho.
Em relação aos protocolos uma das conclusões que podemos obter é que seu objectivo é
assegurar anualmente a realização das metodologias propostas, de forma a permitir uma
monitorização continuada das espécies e seus habitats. Por tanto, através da aplicação
prática, para assegurar este estudo para além do projecto sua adaptação e melhoria de
acordo com os resultados obtidos deverá ser incluída nas monitorizações sucessivas. Assim,
durante o próximo ano 2010, realizar-se-á uma avaliação aos protocolos que será referida
no seguinte relatório intercalar desta acção.
As três monitorizações realizadas nesta primeira fase de estudo foram desenvolvidas sem
inconvenientes dentro dos prazos estabelecidos, em dias com condições metereológicas
favoráveis.

Para cada grupo de estudo podemos concluir que:
1) Em relação à monitorização de invertebrados apesar do período de amostragem ser
de uma semana e coincidindo com elevadas precipitações a amostragem não se viu
prejudicada, já que o contido dos copos se manteve no interior dos mesmos. Obtevese um número elevado de capturas para os três micro-hábitats de amostragem e já
que os espécimes encontram-se ainda em processo de identificação não podemos
sacar conclusões sobre a preferência dos ordens por um determinado habitats em
concreto.
2) Nos censos de aves, as modificações realizadas à metodologia do CAC para este
estudo parecem não repercutir nos dados obtidos, pelo que estes dados poderão ser
somados aos do CAC contribuindo assim a conhecer o estado de conservação das
aves. Parecem existir diferenças em relação ao número de aves ocorrentes em cada
Projecto Life “Ilhas Santuário para as Aves Marinhas”
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micro-hábitats, no entanto, como já foi dito, estes são apenas dados preliminares
pelo que não podemos ainda sacar conclusões.
3) Por último, nos quadrados de vegetação realizados para a monitorização de plantas
não se encontraram problemas com a identificação das espécies. As diferenças
principais entre micro-hábitat estão relacionadas com o número de plantas de cada
espécie e tamanho da planta, existindo espécies claramente associadas a um hábitat
determinado.
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Acção A2 - Actas das Reuniões do Grupo de Apoio Local realizadas em 2010
Acção B1 - Testes de erradicação de roedores introduzidos
Acção C1 - Protocolo de controlo experimental de Arundo donax em áreas piloto na
Ilha do Corvo e no Ilhéu de Vila Franca do campo
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Acção E1 - Primeiro Relatório Intercalar de Monitorização de Aves, Plantas e
Invertebrados
Acção E2 - Acta da Reunião Científica
Acção E3 - Actas das Reuniões da Comissão Executiva realizadas em 2010
Descrição técnica das metodologias utilizadas e resultados preliminares

R ESUMO DA REUNIÃO C IENTÍFICA
9 A 11 DE O UTUBRO 2010

Participantes,
CS - Carlos Silva (SPEA)
JR - Jaime Ramos (Universidade de Coimbra)
JT - Joaquim Teodósio (SPEA)
MN - Manuel Nogales (CSIC Espanha)
NO - Nuno Oliveira (SPEA)
PG - Pedro Geraldes (SPEA)
RF - Raquel Ferreira (Secretaria Regional do Ambiente e do Ambiente - SRAM)
SH - Sandra Hervias (SPEA)
SO - Steffen Oppel (RSPB)

Agenda
1. Visita de campo
2. Análise dos dados por acção
3. Decisões
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1. Visita de campo
A Comissão Científica iniciou-se com uma visita à Reserva Biológica do Corvo (RBC): Nesse local
foram visitados: os trabalhos de remoção de espécies invasoras e de restauração de vegetação
explicando os resultados e sucessos que foram alcançados; os 250 ninhos artificiais; as parcelas de
monitorização de vegetação e de insectos e o local onde se instalará a vedação anti-predadores.
A seguir visitou-se a estufa de plantas nativas que foi instalada na Escola Integrada Mouzinho da
Silveira. Nesse local fez-se uma breve introdução das principais dificuldades encontradas no
processo de recolha de sementes e de multiplicação de plantas.

2. Análise dos dados obtidos por acção
Acção A1 – Acção concluída e o relatório foi entregue à Comissão Europeia.

Acção A2 – Foi visualizado um vídeo que tinha sido projectado na última Reunião do Grupo de Apoio
Local. Os consultores científicos questionaram-se sobre a reacção dos Corvinos quanto à
problemática da erradicação total de roedores da ilha e da esterilização de gatos domésticos. PG
esclareceu que são transmitidos os objectivos do projecto e que a maioria das pessoas tem aderido
às campanhas de esterilização de gatos. Este é um projecto de carácter demonstrativo e que cada
questão e/ou dúvida é gerida pontualmente. A melhor forma para divulgar e veícular a informação é
com as reuniões do grupo de apoio local e nas sessões públicas que o projecto organiza. Estas
necessitam de ser criativas de forma a “atrair” o maior número de participantes.

Acção A3 – A RSPB fez a revisão de todas as metodologias de erradicação de roedores em ilhas e o
artigo foi aceite para publicação na Conservation Ecology.

Acção A4 – PG afirma que esta é a acção principal do projecto e que o que se pretende saber é a
resposta às questões: se é possível erradicar todos os roedores? quais os métodos a utilizar? quais
os métodos de bio-segurança a adoptar?. Estas e outras informações importantes deverão estar
contidas no documento final (ex. sistemas de bioseguranças em portos e aeroportos, riscos de
envenenamento secundário de espécies não alvo, etc.).
DECISÃO – durante o ano de 2011 deverão ser definidos os conteúdos do documento final.

Acção A5 – Foram visualizados os mapas de distribuição dos mamíferos introduzidos (gatos/ratos e
cabras/ovelhas).
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CABRAS E OVELHAS – os números estimados representam um número reduzido de indivíduos em
comparação com outras ilhas (ex: Ilhas Selvagens no Arquipélago da Madeira). Os habitantes do
Corvo estão habituados à presença de cabras nas falésias da ilha. A sua remoção poderá provocar
alguma polémica uma vez que algumas das cabras têm dono.
JR afirma que se deveriam conhecer os verdadeiros impactos das cabras na floresta endémica que
está nas falésias da Ilha do Corvo.
DECISÃO – tentar distinguir grupos de indivíduos e os seus principais movimentos através de uma
análise mais minuciosa à base de dados.

GATOS E RATOS – As estimativas obtidas são preliminares e ainda é necessário efectuar uma
análise rigorosa dos dados para aferir a dimensão populacional.
SO diz que o sucesso reprodutor de cagarro (acção A9) de 2010 é idêntico ao do ano anterior e que a
análise de dados indicou uma correlação positiva com a presença de ratos. Estes dados são curiosos
e o JR e o SO questionaram-se se a presença de gatos poderá ser uma variável que influencia o
sucesso reprodutor dos cagarros. As câmaras fotográficas instaladas nas colónias já permitem
identificar um universo de 40 gatos por edentificação individual de pelagem.
Iniciaram-se este ano transectos para detecção de dejectos de gatos. Estes são analisados para
identificar o seu alimento principal (roedores e/ou aves marinhas). Estes dados poderão ajudar a
perceber qual o impacto dos gatos e a sua distribuição, bem como, o sucesso reprodutor das aves
marinhas. Para ter uma ideia das movimentações e distribuição dos gatos será necessário instalar
uma grelha de câmaras fora das actuais colónias de Cagaro monitorizadas.
Em relação aos ratos, o ciclo anual de monitorização deverá ser concluída em Março de 2011 e os
dados analisados.
DECISÕES – esperar pelo fim do ciclo de monitorização de gatos com recurso a câmaras (Abril de
2011). Dependendo dos dados aferidos, iremos monitorizar uma das colónias de cagarro com as
câmaras. As restantes 10 câmaras serão distribuídas numa grid que permita estimar o número de
felinos fora das colónias.
Acção A6 – Foram visualizados os mapas de distribuição das espécies invasoras do Ilhéu de Vila
Franca do Campo, da Reserva Biológica do Corvo; da Reserva Biológica de Altitude e os mapas
preliminares de vegetação exótica da Ilha do Corvo. O trabalho de levantamento de vegetação
exótica invasora deverá ser alargado para as falésias. Esse trabalho foi desenvolvido por uma aluna
de mestrado, Eva Immler, mas ainda não se receberam os dados finais da sua tese de mestrado.
DECISÕES – contactar a estudante e pedir o envio dos dados finais da sua tese de mestrado.
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Acção B1 – Os agricultores que participaram nas acções de erradicação não cumpriram os
protocolos definidos. O protocolo foi seguido inicialmente por uma pequena percentagem de
agricultores e outros desistiram. Os agricultores que participaram no fim do período experimental não
respeitaram os protocolos estabelecidos. Uma futura erradicação necessitará de pessoal técnico
especializado.

Acção C1 – Foram analisados os resultados dos testes químicos de canas no ilhéu.
DECISÃO: terminar o artigo e submetê-lo a uma revista científica

Acção C2 – a vedação da RBC ainda não está montada e deverá demorar mais algum tempo. A
vedação da Reserva Biológica de Altitude (RBA) precisa de ser reforçada para impedir o acesso de
bovinos. Qualquer acção de monitorização de aves e de recuperação de vegetação nas reservas está
dependente da instalação das vedações.
Acção C4 – Os objectivos desta acção foram cumpridos ficando por concluir os testes químicos de
Hortênsia.

Acção C5 – Na RBC foi definido que a espécie alvo de recuperação é o bracel (Festuca petreae).
DECISÕES – efectuar translocações de pequenas manchas de bracel para as áreas onde a
exposição dos solos é maior. Deve-se efectuar sementeira directa de bracel no Verão de 2011 e
investir na sementeira directa de espécies costeiras. A plantação das espécies produzidas em viveiro
deverá ser no fim de Março (tentar evitar as épocas de ventos e a elevada salinidade).
No ilhéu de Vila Franca do Campo, deve-se efectuar sementeira directa de bracel e plantar pequenas
manchas nas áreas mais expostas. Em Outono de 2010 deve-se plantar 75% das plantas disponíveis
e as restantes no fim do Inverno. Todas as sementes recolhidas no ilhéu e arredores deverão ser
semeadas em Outubro de 2010.

Acção C6 – As negaças não cumpriram os objectivos desejados. SO sugere que sejam transladados
os cheiros de cagarros e de painhos para os ninhos artificiais. Para isso, deve-se recolher penas e
fezes, congelá-las e colocá-las no inicio da época reprodutora nos ninhos artificiais. As de painho
seriam pedidas a Joel Bried do DOP. Este último apenas deverá ser pedido após a vedação antipredadores.
A partir de Março os ninhos artificiais devem ser regularmente monitorizados para registar indícios de
presença.
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Os sistemas de atracção auditiva encontram-se em funcionamento no Corvo. PG afirma que o
sobresselente que está no Corvo será instalado no ilhéu de Vila Franca do Campo para substituir o
que foi roubado. A RSPB deve montar 2 novos sistemas e enviar para o Corvo.
DECISÃO: recolher fezes e penas nos ninhos que estão a ser monitorizados. O material deve ser
congelado e colocado nos ninhos artificiais em Março de 2011. Em Outubro de 2010 instalar o
sistema de som no ilhéu para aproveitar a época de reprodução de Oceanodroma castro.

Acção C9 – A determinação do sucesso reprodutor de cagarro ainda não é possível porque ainda
não terminou a época de reprodução. No entanto, os dados preliminares sugerem que o sucesso
reprodutor é semelhante aos dados do ano anterior. A monitorização dos ninhos continuará a ser feita
como até agora no âmbito do doutoramento de SH.
DECISÃO: se houver disponibilidade de câmaras deverá ser feito um esforço adicional para
comprovar a predação de Cagarros por gatos e ratos.
Acção C10 – Os dados de radar deverão ser analisados em conjunto com os dados de selecção de
habitat e os dados dos gravadores automáticos para obter uma estimativa robusta o número de aves
da ilha.
DECISÃO: Deverá ser procurado financiamento que possibilite uma repetição da campanha de radar
nas épocas em que apenas outras espécies se encontram presentes. O ravador automático será
analisado pelo RSPB para avaliara se poderão construir mais semelhantes a baixo custo, ou se serão
compradas mais unidades.

Acção E1 – Foram apresentados os resultados até à data. Os métodos feitos até à data serão
continuados até perfazer um ciclo anual. A metodologia aplicada deverá ser melhorada e outros
métodos mais exaustivos deverão ser tentados para ampliar a informação existente.
DECISÃO: Serão marcados 10 quadrados novos de 2x2m, divididos em quadrados de 1x1. Um
destes será escolhido para colocação de 1 pit fall no seu centro e nele será feita uma contagem de
invertebrados por observação directa. A mesma metodologia será aplicada ao ilhéu
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Acta da 3ª Reunião Executiva
Projecto LIFE Nat07/P/000649 "Ilhas Santuário para Aves Marinhas"

Data: 19 a 22 /04/2010
Participantes

CV – Carlos Valadão (CMC – Chefe de Gabinete)
FC - Frederico Cardigos (SRAM – Director Regional de Ambiente)
IB – Inês Bravo (SPEA - Veterinária do projecto LIFE Corvo)
IR – Iván Ramirez (SPEA – Coordenador Europeu do Programa Marinho)
JC - Jorge Cardoso (PNC – Director do Parque Natural do Corvo)
LC - Luís Costa (SPEA - Director Executivo)
LF – Lubélio Fraga (SRAM – Centro de Interpretação Ambiental e Cultural)
NL – Nuno Loura (SRAM – Representante designado)
NO - Nuno Oliveira (SPEA – Assistente Estagiário-L do Projecto LIFE Corvo)
PG - Pedro Geraldes (SPEA - Coordenador do Projecto LIFE Corvo)
SH – Sandra Hervías (SPEA – Assistente do Projecto LIFE Corvo)

Ausentes:
Jose Pedro Tavares (RSPB); Manuel Rita (CMC); Carlos Silva (SPEA – Assistente do projecto)

Ordem de trabalhos

1. Boas vindas e Introdução à reunião
2. Estado actual das acções do projecto e das principais acções executadas e em curso
3. Problemas encontrados e debate de soluções (não tratados nas acções anteriores
4. Encerramento dos trabalhos

1

1)
LC deu as boas vindas à 3ª Reunião Executiva do projecto LIFE (LC). PG informou os
presentes sobre a ordem dos trabalhos a seguir durante estes dias.

2)
PG definiu os trabalhos a realizar e a calendarização prévia fazendo um resumo das acções do
projecto no Corvo e Vila Franca do Campo nos próximos 4 anos.
a) A1.


O resultado desta acção era a criação dum relatório inicial sobre a
biodiversidade do Corvo e Vila Franca do Campo para estar online no site
do projecto em Janeiro de 2010. O relatório está feito, no entanto, é muito
extenso, pelo que deverá ser melhorado e revisto mas por enquanto pode
ficar assim na internet.



Acção 1: SPEA colocará na página web do projecto o relatório de
biodiversidade correspondente à acção A1 especificando que se encontra
“em fase de recepção de “comentários” antes de produzir a versão final.

b) A2


Na primeira reunião do Grupo de Apoio Local foi decidido que as reuniões
deste grupo poderiam ser de natureza trimestral, sendo realizadas reuniões
extras sempre que necessário. A acção de divulgação pública que estava
prevista para o dia 21 de Setembro às 19 horas e será a 7ª Reunião de
Grupo de Apoio Local.

c) A3


O resultado desta acção era a criação dum relatório de revisão de todos
projectos realizados no âmbito da erradicação de roedores em ilhas para
estar online no site do projecto antes do fim de 2011. Steffen Oppel
(técnico da RSPB) e Paulo Oliveira (director do Parque Natural da Madeira)
encontram-se em processo de revisão do documento.



Acção 2: PG e SH estão a participar na revisão do documento e
disponibilizar-se-á na net um resumo do documento final.

d) A4


Esta acção será o fruto da realização das outras acções e será escrita
durante o último ano do projecto.

e) A5


Metodologia realizada e disponível.
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Em relação aos roedores, a espécie Rattus norvergicus não foi, por
enquanto, detectada. A metodologia proposta esta sendo desenvolvida
dentro dos prazos previstos.



Gatos: para a sua monitorização estão a ser realizadas faroladas mensais,
mas sem grandes resultados, com um número máximo de dois gatos por
censo. Nas 6 colónias de Cagarro, as estimativas das densidades de gatos
estão a ser feitas e os dejectos recolhidos para análise das dietas, que
serão depois enviados ao Manuel Nogales das Canárias para sua análise.
Além disso, estão a ser instaladas 3-4 track-plates por colónia durante um
ano ao mesmo tempo que a colocação de câmaras.



Cabras e Ovelhas: Foram realizados inquéritos para estimar o número de
cabras e ovelhas existentes na ilha aos 43 agricultores da ilha. Para além
disso, desde o passado Setembro de 2009 estão a ser realizados censos
mensais de barco. Numa destas voltas foi avaliada a situação de uma
pessoa em particular que manifestou libertar cabras na ilha e que
disponibilizou o barco para realizar o censo. Esta pessoa alegadamente é
conhecida por atirar com caçadeira às mesmas desde o mar.



Acção 3: Executiva decide em pleno não voltar colaborar com esta pessoa
no futuro para quaisquer acções do projecto.

f)

B1


Foram realizados inquéritos aos agricultores para conhecer seu interesse
em participar numa acção de teste de erradicação.



Protocolo realizado e disponível.



Metodologia iniciada com fim previsto no próximo mês de Julho.



Foi realizado um levantamento de pelo menos 11 terrenos, que vai ajudar
para avaliar as densidades de roedores.

g) C1


Foi testado 3 tratamentos diferentes em 90 parcelas de um metro
quadrado. Os dados foram recentemente adquiridos e encontram-se em
processo de análise.

h) C2 & C3


A vedação de teste está construída e testada. Não tem funcionado para
gatos nem ratos mas sim para murganhos. Não existem gravações
suficientes para avaliar a via de escape.
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O custo da vedação de teste, segundo CV, foi relativamente elevado do
ponto de vista do material necessário. O principal problema de construir
este tipo de vedação em todo o perímetro é por tanto o custo em material,
a mão-de-obra necessária durante a construção e os futuros resíduos após
a sua destruição.



PG, LC e IR reveram o orçamento disponível para esta acção.



PG resumiu o contacto estabelecido com a empresa consultora
neozelandesa e o pré-orçamento que eles enviaram para realizar o
assessment plan.



Acção 4: PG e equipa de projecto vão avançar com a programação da
visita dos especialistas Neozelandeses para inícios de Maio. Deve ser
avaliado o pré-orçamento enviado e informar que a estadia e alimentação
pode ser assegurada pelo projecto. Deve ser assinado um contrato para
esta visita.



Acção 5: CE concorda em avançar com a colocação da vedação ainda
este ano, para estar colocada o mais rapidamente possível. É proposta
outra hipótese, construção com materiais mistos e se for possível comprar
na Europa/Açores.



Área dos Baldios: a proposta já foi assinada por 27 membros da comissão.
A vedação eléctrica já foi encomendada e será colocada junto às caixas
rateiras na parte exterior da área para diminuir a presença de ratos dentro
da área. A última fase incluirá semear plantas e a sua monitorização.



Terreno do Nunes: pode-se avançar com a compra do terreno uma vez que
já estão feitas as procurações. Nesta área, a ideia é começar a cortar
Tamarix sp. este ano. PG sugere que o método de corte mais rápido seria
com recurso à maquinaria da Câmara. Alguns Tamarix sp. próximos a
falésia não serão removidos para abrigar as endémicas que serão aqui
plantadas.



Acção 6: Falar com CV sobre a possibilidade de usar maquinaria da
Câmara



Placas de sinalização: Neste momento só duas das placas estão colocadas
estando a faltar uma das placas da Reserva Biológica do Corvo, a placa da
Reserva Biológica de Altitude, e a placa da estufa que será colocada na
escola. As placas levam duas estacas de madeira e idealmente deveriam
levar um telhado para as proteger da chuva e vento, mas decide-se não
perder mais tempo nisto e avançar com a sua colocação no terreno.
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Erradicação de vegetação exótica na área da reserva: a equipa do projecto
têm que confirmar se a utilização de Roundup® pode ser melhorada.
Perguntar-se-á ao Carlos Silva sobre meios para melhorar esta aplicação e
evitar a elevada percentagem de rebentos.



A remoção do Tamarix efectuada no 2009 ultrapassou claramente o
orçamento previsto, sobretudo porque a CMC não disponibilizou o pessoal
necessário para fazer os trabalhos de corte.



Acção 7: Reavaliar à implicação da CMC neste tipo de acções para evitar
atrasos na execução das obras por falta de mão-de-obra ligada à CMC.

i)

C5


A sementeira realizada durante o Verão de 2009 tem dado mais de 1.000
urzes, umas 250 faias e alguns cedros. As plantas já têm o tamanho
adequado para iniciar a repicagem.



Acção 8: A equipa do Projecto instalará nova estufa na escola o mais
rapidamente possível.

j)



Em Vila Franca do Campo já foi iniciada a repicagem das plantas.



Ninhos artificiais feitos. Está a faltar acertar um dos speaker do sistema de

C6

som.


A única alteração realizada nesta acção foi o desenho dos ninhos de
Cagarro no Corvo que estão ser feitos numa estrutura de blocos e cimento.
Infelizmente a câmara prometeu que estariam prontos em Fevereiro mas
não se concretizou e a SPEA terminou por subcontratar a uma pessoa
externa. São necessárias mais duas paletes de blocos para terminar a
construção dos ninhos. São apenas feitas 4 tampas de cada vez, já que
apenas dispomos de dois moldes para fazer as tampas. Provavelmente já
não se conseguirá que estes ninhos sejam ocupados este ano mas a
equipa do projecto tentará fazer o possível.



Acção 9: É necessário um maior compromisso da CMC para implementar
acções que lhes dizem respeito. Não é possível cometer atrasos
sistemáticos na implementação de acções.



Decoys: RSPB decidiu utilizar um menor de decoys menor do previsto
inicialmente pois consideram que as aves são mais atraídas pelo cheiro e
som do que pelos decoys. Foram feitos 50 com ajuda dos miúdos da
escola e foram comprados mais 50 entre gaivotas e rolas-do-mar, mas que
deverão ser pintados para serem cagarros e frulhos.

5



Acção 10: SH responsável pela finalização dos ninhos artificiais até final
de Abril.



PG referiu os problemas logísticos e de compra de materiais tidos com o
parceiro RSPB para esta acção.



Acção 11: É necessário reavaliar o envolvimento deste parceiro (RSPB) na
acção para evitar perdas desnecessárias de tempo por parte da equipa
gestora.

k) C7


Foram comprados os ecopontos e os baldes de cores para separar o lixo
com a ideia das pessoas seleccionarem os que mais gostam.



Acção 12: CMC decidirá qual será o sistema de recolha ideal a ser
apresentados aos vizinhos da vila do Corvo até mês de Junho.



Acção 13: A equipa do Projecto deve avançar na compra dos caixotes de
lixo individuais assim que cumprida a Acção 12.



Autocolantes para os ecopontos serão colocados na próxima semana e os
dos baldes estarão disponíveis para a semana.



Está prevista a produção de um poster e uma brochura no final do ano 2
(2010), pela CMC.



Acção 14: CMC fica responsável pela primeira proposta de conteúdos do
poster e tríptico. Posteriormente a responsável de comunicação da SPEA
realizará a formatação final e será enviado à produção.



Foi feita uma acção de divulgação/educação com a Escola no passado
mês de Novembro.

l)

C8


A maioria dos gatos domésticos estão castrados.



Há que aumentar o esforço para tentar colocar o chip a todos os gatos
domésticos



Eventualmente continuar-se-á com a captura e castração de gatos
selvagens.



IB ficará responsável pela elaboração do relatório final desta acção. Fica
aberta a possibilidade de repetir esta acção com outro estagiário
veterinário caso exista a possibilidade no futuro.

m) C10


Rádio: foi comprado um gravador que será colocado pelo Carlos Toste
numa das falésias onde se tenha detectado o maior número de escutas.
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Radar: PG explica que foram pedidos orçamentos à STRIX e BuWa, e que
a

STRIX

apresentou

proposta

conjunta.

O

orçamento

que

eles

apresentaram inicialmente foi muito elevado e pediu-se outro orçamento no
que reduziram, sendo o orçamento actual de 14.000€.


IR e LC decidem que é necessário pedir uma discriminação do orçamento
antes de avançar com aprovação da proposta.



Acção 15: PG avança no contrato com a STRIX assim que orçamento final
seja aprovado.



Colaboração com PNM: O trabalho com o PNM terá lugar no próximo ano
que é quando terão disponibilidade e por coincidir com a época de
nidificação do Frulho.



Os resultados esperados para final de 2010 deverão ser atrasados até final
de 2011, já que não é realista termos uma avaliação das populações ainda
este ano.



Escutas de aves: seguindo a metodologia proposta por Mark Bolton para o
estudo das aves marinhas e visitando os mesmos pontos realizados nos
anos anteriores pelo DOP serão feitas de 2 a 3 escutas mensais em cada
ponto.



Sucesso reprodutor do cagarro: continuar-se-á com a mesma metodologia
do ano passado, visitas semanais às mesmas 6 colónias de cagarro para
verificar presença de ovo, cria e adulto.



Programa de voluntariado e formação: existem novas pessoas na equipa
do projecto. Neste momento temos uma voluntária alemã, a Eva Immler
que está a realizar a fotointerpretação das falésias do Corvo, dois alunos
em estágio, a Julia Herrera e O Javier Roma do instituto profissional de
Madrid que estão a criar um mapa de distribuição de plantas exóticas. Para
Maio está prevista a chegada de mais uma estagiária espanhola que
realizará a divulgação audiovisual do projecto e mais dois voluntários
alemães que irão dar apoio na monitorização do sucesso reprodutor do
cagarro e na presença de roedores e gatos na colónia.



Acção 16: é necessário colocar na internet um programa detalhado de
visitas de voluntários e formação dos mesmos. SH fica responsável desta
acção.
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Dia 20 - Continuação da análise de resultados
FC mostrou o seu agrado pelo decorrer do projecto. Agradeceu o esforço do
trabalho de campo e o compromisso da equipa.
Foi preparada uma sessão pública a decorrer na parte da tarde, onde será
também apresentado o projecto das eco-freguesias e os planos
Energéticos para a ilha do Corvo.
n) D5- workshop empreendedorismo


PG insistiu na necessidade do workshop ser um evento muito prático e
virado para as necessidades da ilha. Existe a possibilidade de adiar o
workshop para o ano, por falta de alojamentos e disponibilidade nas datas
de Set. - Nov. 2010.



FC sugere que seja programado e realizado um convite ainda para Out. –
Nov. de 2010 em função da disponibilidade de alojamentos e que seja
apenas cancelado se as condições climatológicas não o permitirem.



Acção 17: SPEA confirmará a disponibilidade de datas de alojamentos
para Inverno 2010 e avançará com a proposta de agenda para ser avaliada
pela comissão.



FC fala da possibilidade da DRTurismo de organizar uma bienal de turismo
no Corvo que eventualmente poderia ficar associada ao workshop e sondar
assim as possibilidades de colaboração/co-patrocínio.



Acção 18: SRAM procurará possibilidades de co-financiamento e
colaboração com DRT.

o) D2


PG explicou os programas que estão a ser desenvolvidos com os
voluntários e a formação que está a ser dada. É necessário justificar essa
formação perante à comissão e serão realizados certificados para os
voluntários.



Acção 19: PG e SH prepararão certificados de formação e trabalho para
estagiários



Centro de visitantes: foi analisado o estado actual do centro ambiental, já
equipado, e da nova sede do Projecto da SPEA. IR afirma que através
deste novo espaço para a sede, em conjunto com o centro, poderemos
justificar a parte grande da acção, no entanto, é necessário um maior
esforço do ponto de vista dos conteúdos disponíveis no centro ambiental e
neste sentido pergunta se seria possível mudar os conteúdos já criados.



IR pergunta sobre a possibilidade de integrar novos materiais (ecrã táctil,
vídeos, etc.) nos materiais futuros previstos pela SRAM. FC salienta que
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Manuel Paulinho Costa, Chefe da divisão de áreas protegidas na SRAM, é
o responsável dos ecrãs tácteis que vão ser colocados ainda este ano no
Corvo, por causa da Reserva da Biosfera.


Acção 20: PG e FC avaliam as possibilidades de integração de materiais
do projecto nos ecrãs tácteis previstos pela SRAM.



Mesmo assim é decidido que seja realizado um cartaz/fixo para ser
colocado no aeroporto a falar do projecto e convidar às pessoas ao Centro
Ambiental do Corvo. FC sugere que não seja apenas um painel estático
mas com filmagens ou com uma estrutura dinâmica, que não fique apenas
como um chamamento para as pessoas visitarem o Centro na Vila do
Corvo.



Acção 21: SPEA fica responsável pela elaboração de um Cd/DVD com
fotografias de aves avistadas no Corvo até final do mês de Abril.



Acção 22: CMC fica responsável da instalação, PNC fica responsável de
procurar o espaço para realizar a projecção de fotografias no aeroporto do
Corvo.



Acção 23: SRAM fica responsável pela obtenção das licenças necessárias
no Aeroportos.



FC salienta que a exposição existente no centro ambiental e cultural do
Corvo parece não estar a funcionar para o publico, nomeadamente a
colocada no andar inferior. FC salienta que poderá eventualmente ser
mudada por os outros painéis a criar no âmbito do Projecto.



Foi estudada a possibilidade de utilizar a exposição colocada no piso
inferior como exposição itinerante. FC pergunta sobre as possibilidades de
utilização noutras ilhas ou noutros pontos do continente.



Acção 24: PG avalia as possibilidades de usar a exposição colocada no
piso inferior do centro ambiental como itinerante nos Açores ou no
continente.

p) D3


PG explica a situação actual e insiste na necessidade da RSPB mostrar um
maior compromisso para implementar, incluindo menpower para construir
os trilhos.



FC afirmou que a partir de agora a gestão/implementação dos trilhos de
ilha passará à SRAmbiente e não de Turismo como tinha acontecido no
passado. Isto significa que existem possibilidades de colaboração directa
nesta acção com a RSPB.



O director do PNC poderá estabelecer esta ligação RSPB/SRAM.
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Acção 25: PG falará com a RSPB com o objectivo de informar sobre a
necessidade do parceiro para implementar tudo no previsto dentro dos
prazos necessários.

q) D4


Foi elaborada uma proposta de conteúdos em Fevereiro.



Esta acção está atrasada, pelo menos 6 meses, devido em parte ao atraso
na página geral da SPEA, que está a ser reformulada. No entanto,
devemos avançar com orçamentos e conteúdos o mais rapidamente
possível.



Acção 26: IR e PG deverão avaliar até 15 de Maio diversos orçamentos e
avançar com a empresa responsável.

r)

D6


Os calendários foram elaborados e distribuídos com êxito. Eventualmente
poderá ser avaliada uma nova proposta de calendários mas incluindo todos
os anos até final do Projecto.



PG comenta a possibilidade de produzir sacos para o pão. FC sugere a
possibilidade de os fazer no Corvo, e explorar-se-á estas opções.



Listagem de raridades de aves do Corvo está praticamente feito, mas falta
formatar para colocar na internet.



1 Filme está a ser terminado.



Protocolos realizados.



A metodologia está decorrer segundo o previsto.



Existe a hipótese de combinar a próxima reunião executiva do Projecto

s) E2

t)

E3

com o Workshop de empreendedorismo. A confirmar em função das datas
disponíveis para o evento e a concorrência ou não pelo espaço de
alojamento.
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3)
a. Buraco de extracção da Bagacina
i. É urgente terminarmos os trabalhos de fecho do buraco
ii. Acção 27: CMV fica responsável pela finalização dos trabalhos de
fecho e acondicionamento do buraco da Bagacina até o final do mês
de Abril.
b. Coordenação com CMC para execução de trabalhos
i. PG refere que é importante melhorar à coordenação com a CMC para
evitar atrasos na implementação das acções, por exemplo, evitar
atrasos como o da construção dos ninhos de cagarro que fez perder
uma época (Ver acções 7 e 9).
ii.

PG refere que será necessária uma acção de formação em Junho com
uma pessoa da SPEA, que poderá chegar ao Corvo para ajudar à
CMC nas funções administrativas ligadas ao Projecto. CV refere que
será a Dra. Elvira para confirmar a melhor altura.

iii. Acção 28: PG e CMC combinarão melhores datas para vinda do
técnico de Lisboa
c. Administração do Projecto
i. CMC está em atraso, ver acção anterior.
ii. SRAM entregou timesheets até inception report mas o tempo é
reduzido e deverá incrementar o seu tempo de pessoal.
iii. No mês de Setembro será realizada visita da Comissão ao Projecto,
incluindo parte financeira, e nessa data será necessário ter todas as
folhas de tempo e administração em dia.
iv. Acção 29: PG coordenará a entrega de documentação administrativa
necessária.
d. Definição de espaço de trabalho para equipa de projecto
i. PG refere que neste momento foi encontrada uma solução temporal,
mas preocupa-lhe a falta de solução permanente, que evite a equipa
ter que abandonar o lugar de trabalho de forma constante quando
outros acontecimentos assim o exijam.
e. Compra de terrenos da reserva biológica
i. O terreno do Sr. Nunes está em processo de compra mas não foram
contactados outros proprietários.
ii.

PG considera que a reserva actual, mais a área da CMC, mais a área
dos Baldios totalizam 14 Hectares.
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iii. Acção 30: CE concorda e considera que não é necessário avançar
com novas compras de terreno.
f.

Vedação do terreno dos Baldios
i. PG refere que é necessário montar a vedação eléctrica e pergunta à
CMC qual a melhor opção. CV informa sobre as opções existentes
referentes aos tipos de materiais e considera que vedar a área
demoraria 2-3 dias no máximo e que a CMC poderá ajudar.

g. Visita João Salgado
i. IR salienta à importância da visita do João Salgado e a necessidade da
equipa preparar todos os detalhes, mesmo do ponto de vista
administrativo, inventário de materiais, visibilidade do Projecto, plano
de trabalhos etc.
4)
Resumo acções decididas:

h. Acção 1: SPEA colocará na página web do projecto o relatório de
biodiversidade correspondente à acção A1 especificando que se encontra “em
fase de recepção de comentários” antes de produzir a versão final
i.

Acção 2: PG e SH estão a participar na revisão do documento e disponibilizarse-á na internet um resumo do documento final.

j.

Acção 3: Executiva decide em pleno não voltar colaborar com esta pessoa no
futuro para quaisquer acções do projecto.

k. Acção 4: PG e a equipa de projecto avançam com a programação da visita dos
especialistas Neozelandeses para início de Maio. Deve ser analisado o préorçamento enviado e informar que a estadia e alimentação pode ser
assegurada pelo projecto. Assinar contrato para esta visita.
l.

Acção 5: CE concorda em avançar com a colocação da vedação ainda este
ano, para estar colocada o mais rapidamente possível. É proposta outra
hipótese, construção com materiais mistos e comprados na Europa/Açores.

m. Acção 6: Falar com CV sobre a possibilidade de usar maquinaria da Câmara
Municipal do Corvo
n. Acção 7: Reavaliar a implicação da CMC neste tipo de acções para evitar
atrasos na execução das obras por falta de mão de obra ligada à CMC.
o. Acção 8: A equipa do Projecto instalará a nova estufa na escola o mais
rapidamente possível.
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p. Acção 9: É necessário um maior compromisso da CMC para implementar
acções que lhes dizem respeito. Não é possível cometer atrasos sistemáticos
na implementação de acções.
q. Acção 10: SH responsável pela finalização dos ninhos artificiais até final de
Abril.
r.

Acção 11: É necessário reavaliar o envolvimento deste parceiro (RSPB) na
acção para evitar perdas desnecessárias de tempo por parte da equipa
gestora.

s. Acção 12: CMC decidirá qual será o sistema de recolha ideal a ser
apresentados aos vizinhos da vila do Corvo até mês de Junho.
t.

Acção 13: Equipa do Projecto deve avançar na compra dos caixotes de lixo
individuais assim que cumprida a Acção 12.

u. Acção 14: CMC fica responsável pela primeira proposta de conteúdos do
poster e tríptico. Posteriormente a responsável de comunicação da SPEA
realizará a formatação final e será enviado à produção.
v. Acção 15: PG avança com contrato com STRIX assim que orçamento final for
aprovado.
w. Acção 16: é necessário colocar na internet um programa detalhado de visitas
de voluntários e formação dos mesmos. SH fica responsável desta acção.
x. Acção 17: SPEA confirma disponibilidade de datas de alojamentos para
Inverno 2010 e avança com proposta de agenda para ser validada pela
comissão.
y. Acção 18: SRAM procura possibilidades de co-financiamento e colaboração
com DRT.
z. Acção 19: PG e SH preparam certificados de formação e de trabalho para
estagiários
aa. Acção 20: PG e FC avaliam as possibilidades de integração de materiais do
projecto nos ecrãs tácteis previstos pela SRAM.
bb. Acção 21: SPEA fica responsável pela elaboração de um Cd/DVD com
fotografias de aves avistadas no Corvo até final do mês de Abril.
cc. Acção 22: CMC fica responsável da instalação, PNC fica responsável de
procurar o espaço para realizar a projecção no aeroporto da ilha
dd. Acção 23: SRAM fica responsável pela obtenção das licenças necessárias
junto dos Aeroportos dos Açores.
ee. Acção 24: PG avalia as possibilidades de usar a exposição colocada no piso
inferior do centro ambiental como itinerante nos Açores ou no continente
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ff. Acção 25: PG falará com a RSPB com o objectivo de informar sobre a
necessidade do parceiro implementar tudo o previsto dentro dos prazos
necessários.
gg. Acção 26: IR e PG devem avaliar até 15 de Maio diversos orçamentos e
avançar com a empresa responsável.
hh. Acção 27: CMV fica responsável pela finalização dos trabalhos de fecho e
acondicionamento do buraco da bagacina até o final do mês de Abril.
ii. Acção 28: PG e CMC combinam melhores datas para vinda do técnico de
Lisboa.
jj. Acção 29: PG coordena a entrega de documentação administrativa
necessária.
kk. Acção 30: CE concorda e considera que não é necessário avançar com novas
compras de terreno.
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Acta da 4ª Reunião Executiva
Projecto LIFE Nat07/P/000649 "Ilhas Santuário para Aves Marinhas"

Data: 21 a 22 /09/2010
Participantes

CS – Carlos Silva (SPEA – Assistente do projecto LIFE Corvo)
FC - Frederico Cardigos (SRAM – Director Regional de Ambiente)
IR – Iván Ramirez (SPEA – Coordenador Europeu do Programa Marinho)
LC - Luís Costa (SPEA - Director Executivo)
JC - Jorge Cardoso (PNC – Director do Parque Natural do Corvo)
MRV – Maria Rivera (SPEA – Estagiária Leonardo da Vinci do projecto LIFE Corvo)
MR - Manuel Rita (CMC – Presidente da Câmara do Corvo)
NL – Nuno Loura (SRAM – Representante designado)
NO - Nuno Oliveira (SPEA – Assistente Estagiário-L do Projecto LIFE Corvo)
PG - Pedro Geraldes (SPEA - Coordenador do Projecto LIFE Corvo)
RF – Raquel Ferreira (SRAM)
SH – Sandra Hervías (SPEA – Assistente do Projecto LIFE Corvo)
JP – José Pedro Tavares (RSPB)
Ordem de trabalhos

1. Boas vindas e Introdução à reunião
LC deu as boas vindas à 4ª Reunião Executiva do projecto LIFE.
2. Estado actual das acções do projecto
A quarta reunião científica do projecto coincidiu com a visita da Comissão do LIFE e uma vez
que durante as auditorías PG informou aos presentes sobre o estado de todas as acções do
projecto, na reunião executiva foram retomadas unicamente as acções para as que se tinha
que tomar decisões concretas.
a) C2


Após a visita de dois especialistas da empresa consultora neozelandesa já
tinha sido enviado o orçamento definitivo para construir a vedação na

Reserva Biológica Comunitária. O PG resumiu os pormenores da visita e
do orçamento final, afirmando que este ultrapassa o orçamento previsto.


Foi mostrada aos presentes uma amostra da rede que será utilizada na
vedação. MR assegura que este tipo de rede não vai ter muita vida no
Corvo, já que os ventos fortes partirão os postes que a asseguram nos
primeiros dois anos. Decidiu-se pedir para a vedação uma garantia de 15
anos.



Perante a inexistência de mais alternativas à construção da vedação pela
empresa neozelandesa. LC considerou que o orçamento previsto era
suficiente para cobrir a instalação da rede e as viagens de dois técnicos
poderiam entrar com outra rúbrica.



A máquina para fazer os furos e meter os postes de metal teria que ser
alugada já que não existe este tipo de maquinaria no Corvo. A máquina da
CMC sería utilizada para aplanar os 4 metros de solo para fora da
vedação.



Avaliou-se que os materiais para a construção da vedação que poderiam
eventualmente ser comprados em Portugal, no entanto, não valia a pena
arriscar já que poderiam não chegar ao Corvo a tempo.



Decidiu-se fazer uma estimativa prévia do dinheiro a pagar em alfândega.



Em relação aos trabalhadores locais têm que ser contratadas 4 pessoas,
além da equipa da SPEA. No caso de não haver disponibilidade de
trabalhadores no Corvo seria contactada a equipa do projecto da
Laurissilva em São Miguel.



LC sugere discriminar todos os custos e avaliar as rubricas. Decidiu-se que
PG informaria a todos os parceiros em 15 dias sobre o custo total e
posteriormente seria tomada uma decisão. Se a decisão for positiva o PG
apresentaría uma contraproposta à empresa neozelandesa diminuindo a
área cercada, aumentando o valor das auditorias e diminuindo o número
de viagens para que o orçamento final seja mais reduzido.



Acção 1: SPEA calculará os custos todos e PG distribuirá a informação
aos parceiros.



Acção 2. SPEA realizará uma lista do material e disponibilidade em dias e
horas de trabalho que precisará dos trabalhadores da CMC.



Na Reserva de Altitude: a vedação eléctrica já está instalada e foi iniciada
a colocação das caixas rateiras na parte interior para diminuir a presença
de ratos. A última fase incluirá semear plantas e a sua monitorização.



PG informou aos presentes do problema detectado na área vedada da
Reserva de Altitude que são destruídos pelas vacas e a decisão de
reforçar a vedação com um maior número de postes.

b) C6



PG informou aos parceiros que o sistema de chamamento acústico e os
panéis solares de Vila Franca do Campo tinham sido furtados.



Decidiu-se que a RSPB ia comprar mais dois sistemas de chamamento,
um sería colocado no ilhéu, ficando outro de suplente no caso de falha
para evitar perder a época de reprodução.



FC sugere a instalação de uma video câmara de vigilancia. LC questiona a
utilidade do sistema sem prévia responsabilidade da SRAM de assegurar
que a polícia marítima ia responder no caso de furto. FC prevê a
possibilidade da SRAM de instalar uma video-câmara de vigilância, sendo
isto útil para pressionar as entidades responsáveis da vigilância.



Acção 3. A SPEA pedirá orçamentos do sistema de vigilância anti-roubo e
facilitará à SRAM os contactos.

c) D3


O JC informou e mostrou os três trilhos que estão previstos ser criados no
interior do Caldeirão. Os planos tinham sido apresentados previamente à
Direção Reginal de Turismo. JP sugeriu que em relação ao trilho previsto
para esta acção na Reserva de Altitude, para preservar o musgão e evitar
atrair muitas pessoas no trilho devia ser criado numa outra área. A
alternativa proposta por JP será um trilho que começaria na Vila e
percorreria o Centro de Interpretação, vedação (onde se explicaria a
problemática dos roedores), colónia do Pão de Açúcar e continuação pelo
trilho da Cara do Índio. O JP sugere que este trilho seja integrado na
proposta da SRAM.



Decidiu-se que a RSPB enviaria duas pessoas em Outubro responsáveis
pela criação de trilhos. Eles dariam apoio na concepção dos dois trilhos
propostos pelo PNC em relação à sua acessibilidade e marcação, existindo
possibilidades de colaboração directa nesta acção com a RSPB.

d) C8


Existem 113 gatos domésticos registados na Vila do Corvo



80 gatos domésticos já foram esterilizados



70% dos gatos esterilizados têm chip



60 gatos assilvestrados esterilizados e marcados com um pequeno corte
na orelha direita.



A estimativa inicial é que existe uma estimativa de 300 a 700 gatos no
Corvo.



PG questionou continuar com esta acção uma vez que os objetivos
previstos já têm sido atingidos.



FC sugeriu receber mais um veterinário para trabalhar em colaboração
com o projecto e o Centro de Recuperação do Corvo.



Decidiu-se que a SPEA apresentará uma candidatura a um estágio de 6
meses para continuar com as esterilizações no âmbito do projecto e dar
apoio ao Centro de Recuperação de Aves, com apoio da veterinária local.

e) D2


O FC pediu ideias para dinamizar o Centro de Interpretação Ambiental e
Cultural do Corvo.

3. Problemas encontrados e debate de soluções (não tratados nas acções anteriores)
Não foram encontrados.
4. Encerramento dos trabalhos

Resumo das decisões:



Acção 1: SPEA calculará os custos todos e PG distribuirá a informação
aos parceiros.



Acção 2. SPEA realizará uma lista do material e disponibilidade em dias e
horas de trabalho que precisará dos trabalhadores da CMC.



Acção 3. A SPEA pedirá orçamentos do sistema de vigilância anti-roubo e
facilitará à SRAM os contactos.

7.4 Indicadores de Resultados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acção A2 - Actas das Reuniões do Grupo de Apoio Local realizadas em 2010
Acção B1 - Testes de erradicação de roedores introduzidos
Acção C1 - Protocolo de controlo experimental de Arundo donax em áreas piloto na
Ilha do Corvo e no Ilhéu de Vila Franca do campo
Acção C5 - Produção de plantas endémicas
Acção C6 - Decoys construídos
Acção D1 - Lista de voluntários e estagiários
Acção D1 - Plano de voluntariado
Acção D1 - Certificados de participação de voluntários e estagiários
Acção E1 - Primeiro Relatório Intercalar de Monitorização de Aves, Plantas e
Invertebrados
Acção E2 - Acta da Reunião Científica
Acção E3 - Actas das Reuniões da Comissão Executiva realizadas em 2010
Descrição técnica das metodologias utilizadas e resultados preliminares

Descrição técnica das metodologias utilizadas e resultados
preliminares
LIFE07 NAT/P/000649 Ilhas Santuário para Aves Marinhas
Relatório de progresso Outubro de 2010

Acção A5 – Mapear a distribuição e abundância de mamíferos introduzidos no Corvo e no Ilhéu
de Vila Franca
Mapeamento de roedores
Metodologias utilizadas
Desde o início do projecto foram testadas várias metodologias para o mapeamento da distribuição e
abundância de roedores: túneis de pegadas, blocos de cera e armadilhas para captura de animais
vivos.
Os túneis de pegadas utilizados são essencialmente compostos por uma base de madeira (10x50cm)
coberta por uma placa de polietilieno rectangular, formando um túnel (10x10x50cm) que permite a
passagem livre dos animais sem qualquer forma de captura. No centro do túnel de pegada é colocada
uma esponja embebida em corante alimentar vermelho, e nas extremidades duas folhas de papel
branco fixas com elásticos. No dia seguinte as folhas são recolhidas e identificadas as pegadas
registadas.
Os blocos de cera consistem numa mistura de parafina com manteiga de amendoim moldada em
pequenos cubos de 3x3x3cm. Os blocos de cera, deixados no terreno por uma noite, são recolhidos e
posteriormente identificadas as marcas deixadas pelos dentes dos roedores.
Foram utilizados dois modelos de armadilhas (Sherman modelo XLF15 “10x10x38cm” e Pest-Stop
modelo Trip-trap Human Mouse Trap “4x4x20cm”) para captura de animais vivos de forma a
maximizar a probabilidade de captura das três espécies envolvidas, as quais apresentam dimensões
corporais muito distintas.
A armadilha Sherman é uma armadilha totalmente construída por placas de alumínio, com um sistema
interior de alavanca que fecha a armadilha após a entrada do animal e o captura. É uma armadilha
adequada a qualquer uma das espécies alvo e após a captura o animal não tem contacto com o meio
exterior. As armadilhas Pest-stop são construídas em plástico resistente, com um sistema de pedal na
base da armadilha que apenas permite capturar indivíduos da espécie Rato-caseiro Mus musculus, e
que permite o contacto visual do animal capturado com o meio exterior.
Ilhéu de Vila Franca do Campo
No Ilhéu de Vila Franca do Campo foram
clocados 25 túneis de pegadas de modo a
obter uma amostragem de todo o ilhéu (figura
1). Os levantamentos de roedores foram
realizados nos meses de Setembro e
Novembro de 2009 e de Março e Maio de
2010. Em conformidade com o relatório
anterior, mantém-se a ausência do registo de
roedores, cabras ou gatos. Pretende-se
continuar com a monitorização dos roedores
no ilhéu com mais 2 levantamentos em 2011.

Figura 1 - Localização dos túneis de pegadas
estabelecidos no Ilhéu de Vila Franca do Campo.

Ilha do Corvo
Os levantamentos de mamíferos exóticos da Ilha do Corvo recorrem à utilização das 3 técnicas de
monitorização acima indicadas (figura 2). No início do ano 2 do projecto foram adquiridas 60
armadilhas Sherman e 60 armadilhas Pest-Stop que permitiram dar início às capturas de roedores
para obter estimativas mensais das populações do Corvo. Em Março de 2010 foram estabelecidas 4
grelhas de 49 armadilhas, 2 em áreas de altitude inferior a 250m e outras 2 em áreas de altitude
superior a 400m. Duas das grelhas foram estabelecidas no interior das reservas criadas pelo projecto,
de modo a obter as situações de referência anterior à realização da Acção C3.

Figura 2 - Localização de armadilhas e blocos de cera estabelecidos na Ilha do Corvo.

Os primeiros resultados indicam que a abundância de roedores nas áreas de alta altitude é muito
reduzida e que o Rato-caseiro prefere áreas de baixa altitude onde apresenta índices de abundância
8 vezes superiores às primeiras (figura 3). Apesar de se notar igualmente maiores abundâncias de
Rato-preto Rattus rattus nestas áreas, essas diferenças não são muito acentuadas (figura 4).
Em Abril de 2010 foram estabelecidas 11 linhas de 10 armadilhas (5 Sherman e 5 Pest-stop, figura 5).
Estas linhas permitiram estimar o estado das populações de roedores nos terrenos descritos na
Acção B1. Os resultados destes levantamentos estão de acordo com os primeiros resultados do
método anterior evidenciando maiores abundâncias de Rato-caseiro em áreas de baixa altitude. No
entanto, o Rato-preto apresenta índices de abundância maiores nas áreas de altitude entre os 250 e
400 m (figura 6).

Figura 3 - Variação do índice de abundância de Rato-caseiro ao longo do 1º semestre de 2010.

Figura 4 - Variação do índice de abundância de Rato-preto ao longo do 1º semestre de 2010.

Figura 5 - Mapeamento da distribuição e abundância de roedores na Ilha do Corvo estimados com base nos levantamentos
realizados em Abril de 2010 em 11 áreas, com recurso a linhas de 10 armadilhas de captura.

Figura 6 - Estimativas do índice de abundância de Rato-caseiro e Rato-preto em áreas de altitude abaixo dos 250m e áreas a
uma altitude entre 250 e 400m.

Tal como os levantamentos efectuados no ano 1 do projecto, em Maio de 2010 foram estabelecidas 6
grelhas de 20 blocos de cera em diferentes tipos de habitat, correspondentes às áreas de estudo
referidas na Acção C9, para perceber a relação entre as variações mensais das abundâncias de
roedores e a taxa de sucesso reprodutor dos Cagarros. Os blocos de cera permitem obter os mesmos
resultados que os túneis de pegadas, no entanto, são mais adequados a climas húmidos e ventosos e
possibilitam fazer estes levantamentos mesmo durante os meses em que as condições atmosféricas
são mais adversas. Os primeiros resultados obtidos estão ilustrados na figura 7.
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Figura 7 - Variação da proporção de blocos de cera com indícios de presença de Rato-caseiro e Rato-preto entre Abril e Agosto
de 2010 para cada uma das áreas em estudo.

Os levantamentos descritos serão concluídos antes do fim do 1º semestre de 2011. Durante o ano de
2011 pretende-se fazer o levantamento do estado das populações de roedores em diferentes habitats,
apenas nos meses em que os roedores apresentam os seus picos de alta e baixa densidade.
Mapeamento de cabras e ovelhas
Em Agosto de 2010 terminou o ciclo anual de censos mensais de barco que permitiu estimar o
número de cabras e ovelhas que existem no Corvo, assim como perceber a flutuação destes números
ao longo do ano (figura 8). Tendo em conta que a população de cabras e ovelhas assilvestradas está

restrita aos limites da falésia devido à pressão antrópica causada pela produção de gado bovino no
interior da ilha, optou-se por uma metodologia baseada em transectos lineares ao longo de toda a
costa da ilha. Entre Agosto de 2009 e Agosto de 2010, 2 observadores realizaram, mensalmente, 1
transecto-linear de barco, percorrendo toda a costa a uma distância nunca superior a 500m da linha
de costa. O barco navegava a uma velocidade reduzida (<20km/h), permitindo uma observação
contínua de toda a falésia. Sempre que era realizado um avistamento, procedia-se ao registo das
coordenadas GPS do ponto mais próximo, do número de animais, da espécie, da cor e da idade
(Juvenil/Adulto) de cada indivíduo.
Em paralelo, foi realizado um inquérito à população local que permitiu confirmar os dados anteriores.
Com o intuito de aumentar a fiabilidade do mapeamento da distribuição de cabras e ovelhas da ilha
foram registadas todas as observações ocasionais ao longo de todo o ano (figura 9).

Figura 8 - Variação do número total de cabras e ovelhas assilvestradas residentes na Ilha do Corvo, entre Novembro de 2009 a
Agosto 2010.

Figura 9 - Número total de cabras e ovelhas assilvestradas observadas pontualmente, por quadrícula 1x1 km, entre Julho de
2009 e Agosto de 2010.

Mapeamento de gatos
Em 2009/2010 foram iniciadas, de forma sistemática, as metodologias para o mapeamento dos gatos
da Ilha do Corvo (figura 10). Desde Novembro de 2009 estão a ser feitos transectos mensais para
recolher fezes de gatos em 8 áreas de estudo diferentes, assim como faroladas nocturnas mensais
para detectar a presença de gatos. Em paralelo, continuam a ser registados todos os avistamentos

pontuais (figura 11). Desde Abril de 2010 que é monitorizada a actividade dos gatos assilvestrados do
Corvo em 6 áreas de estudo, descritas na Acção C9, com recurso a 17 câmaras fotográficas
automáticas. Durante o mês de Agosto/Setembro foram ainda feitos levantamentos com recurso a 10
track-plates em 3 das áreas de estudo referidas. As primeiras estimativas indicam que o Corvo terá
cerca de 260 gatos assilvestrados, número que será corrigido com o progresso da monitorização.

Figura 10 - Metodologias usadas para o mapeamento da distribuição e abundância dos gatos assilvestrados da ilha do Corvo.

Figura 11 - Mapeamento do número de avistamentos de gatos registados, por quadrícula 1x1km, na Ilha do Corvo entre Julho
de 2009 e Agosto de 2010.

Acção A6 – Mapear a distribuição e abundância das plantas invasoras no Corvo
Esta acção iniciou-se em Março de 2009 com a definição das áreas da RBC. Inicialmente estava
previsto um terreno cedido pela CMC com uma superfície de 7 ha, mas apenas 2,65 ha foram
disponibilizados, tendo sido progressivamente adicionadas novas áreas à área total da reserva, tanto
por compra directa da SPEA como pela cedência de um terreno na vertente externa do Caldeirão do
Corvo pela associação de baldios.
Os materiais disponíveis para a execução da acção foram cedidos pela SRAM: o ortofotomapa a preto
e branco, as fotografias aéreas a cores e os respectivos mapas. Em Maio de 2009, utilizando o
programa ArcGIS 9.3, ortorrectificaram-se e georreferenciaram-se as fotografias aéreas e
uniformizou-se a escala e distorções provocadas pela lente da máquina fotográfica. O ortofotomapa
gerado tem boa definição, resolução e nitidez de imagem, características necessárias ao processo de
foto-interpretação em gabinete. A falta de pontos de referência em zonas de falésia e em locais onde
ocorriam nuvens levou à criação de um ortofotomapa com erros de precisão. Na figura 12, pode-se
verificar o desfasamento entre a imagem e o limite de ilha. Foi então definida uma área de confiança
onde a precisão do ortofotomapa seria óptima e aceitável.

Figura 12 – Mapa com definição da área de confiança e desfasamento da imagem com os limites da ilha.

Foi efectuada a foto-interpretação das principais manchas de vegetação exótica da RBA com o
ortofotomapa de 2009, enquanto a fotointerpretação da RBC, que se encontrava fora da área de
precisão do ortomapa, foi efectuada com GPS e com recurso as ferramentas disponíveis pela
aplicação Google Earth (http://earth.google.com).
Em Julho de 2010, foram cedidos pela SRAM novos ortofotomapas da Ilha do Corvo, onde estavam
corrigidas as anteriores limitações (figura 13). Com estas novas imagens foi possível aumentar a área
de prospecção em cerca de 100%.

Figura 13 – Mapa com definição ortofotomapa de 2010

Com a nova informação cartográfica de base foi efectuada uma nova foto-interpretação das principais
manchas na área total de intervenção da Ilha do Corvo, com uma área de 16,46 ha. Esta é constituída
pela RBC de 3,75 ha e a RBA de 12,71 ha. Ambas as reservas têm características particulares. As
principais manchas de vegetação exótica invasora são regulares e uni-específicas, isto é, em cada
uma das reservas apenas se regista uma única espécie invasora. As espécies invasoras mais
representativas das áreas de intervenção na Ilha do Corvo estão representadas na tabela abaixo
(tabela 1) e a distribuição espacial das principais espécies exóticas pode ser consultada no anexo 7.3.

Nome
comum

Nome científico

Percentagem
de Ocupação
na RBC

Abundância
plantas/m2

Percentagem
de Ocupação
na RBA

Abundância
plantas/m2

Hortênsia

Hydrangea macrophylla

0%

0

7,31%

0,08

Salgueiro

Tamarix africana

29,18%

0,12

0%

0

Tabela 1 – Taxa de ocupação das espécies invasoras nas áreas de intervenção da Ilha do Corvo

A abundância de Salgueiro foi determinada por amostragem em 46% da área total e a de Hortênsia
por contagem total de plantas.
A aquisição dos novos ortofotomapas, com excelente qualidade, permitiu começar a cartografar as
principais manchas de vegetação exótica de toda a Ilha do Corvo. Para tal, recebemos em 2010,
estagiários e uma aluna de mestrado para auxiliar na execução desta tarefa. Foram já cartografados
900 ha de uma lista definida por 8 espécies diferentes (figura 13).

Figura 14 – Área de execução de mapeamento de toda a Ilha do Corvo

A cooperação entre os parceiros do projecto e o Parque Natural de Ilha do Corvo e a nossa
experiência adquirida no projecto Life Priolo (LIFE03 NAT/P/000013) tem permitido a troca de
informação no âmbito do Programa PRECEFIAS. As características únicas da ilha e o facto de esta
ter sido a ilha dos Açores que mais sofreu com a colonização, converteu mais de 90% da sua
cobertura florestal em pastagem, o que facilita o processo de foto-interpretação e de validação dos
dados no campo. A floresta de laurissilva na ilha do Corvo já não existe como tal, existindo indivíduos
dispersos de plantas nativas e apenas pequenas manchas vestigiais, que são importantes como
fontes de propagação dessas plantas e que devem ser igualmente cartografadas para serem
salvaguardadas.
No ilhéu de Vila Franca do Campo foi cartografado um leque mais amplo de espécies invasoras. Dos
6,45 ha de superfície do ilhéu 45,78% estão ocupados por espécies exóticas invasoras (ver em anexo
7.3). As duas espécies mais representativas das 10 identificadas e cartografadas são: a Cana Arundo
donax e o Metrosidero Metrosideros tomentosa, que ocupam respectivamente, 28,31% e 8,45% da
área total do ilhéu. Na tabela 2 estão descritas as principais espécies exóticas invasoras. No ilhéu
existem ainda figueiras Ficus carica e videiras Vitis vinifera. Como estas fazem parte da história
cultural do ilhéu e não são consideradas espécies invasoras não foram incorporadas no mapa final.

NOME

Frequência

Área (m2)

Taxa de Ocupação em
relação área total do Ilhéu de
Vila Franca do Campo (%)

Arundo donax

12

18261.4670

28.31

Metrosideros tomentosa

22

5447.8380

8.45

Pittosporum undulatum

26

1862.5480

2.89

Lantana camara

18

1217.0620

1.89

Agave americana

16

1177.3910

1.83

Phormium tenax

7

527.7930

0.82

Tamarix africana

2

369.3710

0.57

Aloe arborescens

6

332.1960

0.52

Opuntia tuna

7

56.5830

0.09

Elaeagnus umbellata

1

7.3980

0.01

Tabela 2 – Taxa de ocupação das espécies invasoras no Ilhéu de Vila Franca do Campo

A abundância e a densidade, apenas foram quantificadas para a Cana, que tinha uma distribuição
mais uniforme em todo o ilhéu sendo possível aproveitar os dados das monitorizações da acção C1
para estimativa de abundância e/ou densidade. A densidade média de Cana registada foi de 27,67
canas/m2. As restantes espécies vegetam em áreas de difícil acesso e onde a tentativa de
amostragem pode levar a destruição acidental de ninhos de cagarros

Acção C4: Controlo das principais espécies de plantas invasoras na Reserva Ecológica
Comunitária do Corvo e no Ilhéu de Vila Franca do Campo
Na Ilha do Corvo, iniciou-se, em Junho de 2009, a remoção motomanual dos salgueiros nos terrenos
da CMC com auxílio de trabalhadores da SPEA do Projecto LIFE “Laurissilva Sustentável” LIFE07
NAT/P/000630. Estes elementos da SPEA vieram formar os trabalhadores locais e ajudar no processo
de erradicação.
O modelo adoptado foi o corte motomanual (ver mapas de distribuição de plantas invasoras em anexo
7.3) e pincelagem com glifosato a 50% na área de corte. Seis meses após o controlo 65,72%
apresentavam sinais de rebentos, pelo que se efectuou um controlo pontual por pulverização química
dos rebentos com uma solução de glifosato a 5%. Esta operação será contínua e repetida 2 a 3 vezes
por ano até o esgotamento radicular da planta. Foram intervencionados 6.699 m2 na área sudoeste da
reserva (figura 15).
Posteriormente, e para remover todo o sistema radicular das plantas foi utilizado um método de
remoção mecânica com recurso a maquinaria pesada da CMC, que se mostrou mais eficaz e
economicamente mais favorável.

Figura 15 – Mapa da área intervencionada manualmente na Reserva Biológica do Corvo

Figura 16 – Mapa da área intervencionada por meios mecânicos em Fevereiro de 2010

Na RBA, as principais manchas de exóticas existentes são constituídas por Hortênsia, que se
encontram dispersas por toda a área. Ainda não é conhecido um método de erradicação eficiente
para esta espécie, no entanto a Direcção Regional de Ambiente e do Mar executou em 2008 testes de
erradicação no Corvo com o herbicida ALLY. Os resultados obtidos são prometedores apesar da
amostra reduzida (4 plantas), com uma mortalidade de 100% das plantas testadas. Efectuou-se o
mesmo protocolo em 30 plantas de hortênsia na RBA com concentrações de 0,5g/l e de 10g/l e as
plantas pulverizadas começam a evidenciar sinais de necrose. Se o teste confirmar os bons
resultados, será utilizado o mesmo protocolo para a erradicação da espécie no Verão de 2011.

Figura 17 – Mapa da área intervencionada no Ilhéu de Vila Franca do Campo em 2009 e 2010.

A remoção de Cana do ilhéu permitiu confirmar as nossas suspeitas de que outras espécies invasoras
poderiam proliferar e expandir-se nas áreas intervencionadas. Por outro lado, a remoção de canas
permitiu aumentar a produção de semente das plantas nativas e a expansão das suas copas, logo
após a intervenção. Desde o controlo das canas em Maio de 2009, tem sido manualmente removida
Lantana Lantana camara, e aplicado controlo químico a canas e outras espécies invasoras.

Acção C8 – Efectuar um programa de esterilização e marcação de gatos no Corvo
Número de gatos domésticos esterilizados durante a acção C8
28
24
20
16

F êmeas
Mac hos

12

Total

8
4
0

J an

F ev

Mar

A br

Mai

J un

J ul

A go

Figura 18 - Variação do número de gatos domésticos esterilizados ao longo do 1º semestre de 2010.
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Figura 19 - Variação do número de gatos assilvestrados esterilizados ao longo do 1º semestre de 2010.

Figura 20 – Mapa com a localização das armadilhas (figura 10 da Acção A5)

Acção C9 – Determinar o sucesso reprodutor e causas de falhanço reprodutor dos
Procelariformes no Corvo
O ano de 2010 foi o segundo ano de estudo da época reprodutora do Cagarro na Ilha do Corvo.
Foram seleccionados 87% dos ninhos monitorizados em 2009 consoante a sua localização e
classificados em seis áreas de estudo diferentes (Figura 21). Nas primeiras visitas aos ninhos,
realizadas entre Abril e Maio, foram contados todos os ninhos potenciais a ser utilizados. Verificou-se
que 97% dos ninhos ocupados o ano passado tinham indícios de ocupação também este ano. Definiuse a priori um ninho potencial como: presença de adulto/casal; detecção por canto dentro do ninho;
penas e/ou dejectos à entrada. Nas áreas Cancela do Pico e Pico João de Moura, com menor número
de ninhos o ano passado, foram realizadas novas prospecções para aumentar o número de amostra.
A amostra de estudo em 2010 foi de 207 ninhos nas seis áreas.

Figura 21 – Localização dos ninhos monitorizados durante a época reprodutora em 2010.

Cada área de amostragem foi verificada uma vez por semana, com início no dia 26 de Maio. Para o
estudo do sucesso reprodutor, em cada monitorização semanal foi registada a presença de adulto,
ovo ou cria (Figura 22), e no caso de falha foram apuradas as causas através da procura de sinais
presentes no local e imediações. As visitas terminaram no fim do mês de Outubro.
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Figura 22 – Monitorizações semanais realizadas aos ninhos em 2010.

O pico de postura foi registado no dia 11 de Junho (Figura 23), com uma semana de diferença em
relação ao ano passado em que foi no dia 4 de Junho,. O número total de ninhos com ovo foi 145
(73% dos ninhos ocupados).
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Figura 23 – Número de ninhos com postura de ovo por visita semanal

O pico de eclosão sofreu variações entre as diferentes áreas de amostragem, tendo sido registado dia
29 de Julho. O número total de crias que nasceram foi 95 (65% dos ovos).
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Figura 24 –Número de ovos que eclodiram com sucesso por visita semanal

Foi obtida também a taxa de eclosão, que corresponde à proporção de ovos que eclodiram com
sucesso. Dos 146 ovos, um total de 44 foram predados (30%). Foram classificados como predados,
ninhos com pedaços de casca de ovo no seu interior ou à entrada ou desaparecimento do ovo. 7
ninhos foram classificados como falhas naturais por terem ovo inteiro com claros sinais de abandono.
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Figura 25 – Taxa de sobrevivência dos ovos registada por visita semanal

A taxa de nascimento das crias foi de 65%, tendo nascido 95 crias das quais 33 foram predadas
(34%) até fim do mês de Agosto Foi classificado como predação da cria o desaparecimento da
mesma, ou quando se encontrou morta com sinais de predação dentro ou fora do ninho. Foram ainda
encontradas três crias mortas no interior do ninho sem indicios de predação.
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Figura 26 – Taxa de sobrevivência das crias registada por visita semanal

Ainda é cedo para estimar o sucesso de saída de crias dos ninhos, que corresponde à proporção de
crias que saíram do ninho em relação ao número de ovos que eclodiram, no entanto, o maior número
de predações ocorreu durante as primeiras semanas de vida das crias, o que coincide com os dados
do ano anterior.
O sucesso reprodutor desta época será calculado no fim deste ano, após os juvenis abandonarem o
ninho e será definido como a proporção de ninhos que obtiveram sucesso.

C9 - Realização de pontos de escuta para as aves marinhas
1. Introdução
As escutas nocturnas são uma metodologia aplicada para obter informação sobre a distribuição e
tamanho populacional de várias espécies de Procellariformes (James & Robertson 1985, Taoka et al.
1989). Este método é adequado a todas as aves marinhas nidificantes no Corvo, com excepção do
Cagarro, para a qual é possível recensear as suas populações através de métodos tradicionais, tais
como a captura-recaptura ou o seguimento de ninhos.
Esta técnica consiste em registar o número de vocalizações nocturnas ouvidas por unidade de tempo
em cada local de amostragem. A medida do ritmo de vocalização pode ser utilizado para apurar
índices de abundância e as suas variações comparadas ao longo de diferentes anos. As espécies
Frulho Puffinis assimilis e Roque-de-castro Oceanodroma castro vocalizam pouco no ninho e com
muita intensidade em voo quando voltam à colónia, pelo que o seu ritmo de vocalização tem um
grande potencial para estimar índices de abundância (Bolton, 2001). No entanto, para poder utilizar o
ritmo de vocalização como um índice quantitativo do tamanho populacional, é importante avaliar o
efeito das variáveis ambientais, por exemplo, a visibilidade e fase da lua, a velocidade e força do
vento e a intensidade da luz. Uma vez que estas variáveis influenciam o ritmo de vocalização das
aves (Bolton, 2001), a sua caracterização será fundamental neste estudo.

2. Metodologia
Foram seguidas as recomendações dadas por Bolton (2001) no seu relatório sobre “Técnicas de
monitorização de procelariformes ameaçados no arquipélago das Açores”. As escutas foram
realizadas a partir de 8 pontos fixos situados junto à falésia e distribuídos ao longo da ilha. Estes
pontos têm sido utilizados pelo DOP desde o inicio dos anos 90.

Figura 27 - Mapa de localização dos pontos de escuta de aves marinhas realizados entre Março e Setembro de 2010.

Durante os meses de estudo foi realizada uma ou duas visitas mensais a cada um dos pontos de
escuta. Cada visita pressupõe a realização de um censo de duração de 30 minutos, período durante o

qual foi registado o número de vocalizações ouvidas. Paralelamente foram registadas as previsões
locais, para o período de realização de cada censo, dos seguintes parâmetros: hora do pôr-do-sol,
fase e visibilidade da lua, força e velocidade do vento, velocidade e direcção do vento e intensidade
de luz, com recurso ao Windguru (www.windguru.com/pt). É de salientar que a maior limitação a esta
metodologia são as condições meteorológicas adversas características da Ilha do Corvo.
Em cada ponto de escuta foi preenchida a ficha da figura 28.
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Figura 28 – Ficha registo utilizada nos pontos de escuta

Força do vento *

01234-

Visibilidade da lua *

1-

Tranquilo
Brisa muito suave
Brisa suave
Moderado
Fuerte

23-

Lua não visível ou coberta pelas
nuvens
Íntermitente ou parcialmente
coberta
Lua completamente visível

Fase da lua *

Intensidade da luz *
1- Escuro (céu preto sem silhuetas)
2- Meio (perfil das da paisagem visível mas é
precisso frontal para caminhar)
3- Claro (não é precisso frontal para caminhar)

1234-

Lua nova
Primeiro quarto
Lua cheia
Último quarto

Tabela 3 – Tabela utilizada para as variáveis ambientáis

Todas as escutas realizadas seguiram os seguintes pressupostos: a hora de chegada ao posto de
observação foi 10 minutos antes do começo das contagens e as escutas foram iniciadas 50 minutos
após o pôr-do-sol, apenas em noites escuras, com pouco vento e sem chuva.
Para controlar o possível efeito da hora no número de vocalizações registadas, em cada sessão de
escutas, os pontos foram realizados seguindo uma ordem diferente. O efeito da estação será
examinado através de escutas realizadas ao longo da época de reprodução das diferentes espécies.
ESPÈCIE
P. assimilis
O. monteiroi
O. Castro
P. puffinus

MÊS DE INÍCIO
Fevereiro
Fevereiro
Abril
15-Abril

MÊS DE FIM
Abril
Junho
Junho
15-Junho

Tabela 4 – Calendário de realização de pontos de escuta para as diferentes espécies nidificantes no Corvo.

3. Resultados preliminares
São aqui apresentados os resultados dos primeiros seis meses de estudo, a partir dos quais foi
possível obter um mapa de distribuição das espécies, não contando ainda com dados suficientes para
estimar o seu tamanho populacional. O número de escutas mensais realizadas por diferente
ponto/local de estudo é representado no gráfico 29.
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Figura 29 – Número de escutas realizadas por local desde Março a Setembro de 2010

Em relação ao registo de ocorrência das diferentes espécies ao longo dos meses de estudo, o Roquede-castro foi registado de Março a Setembro, o Frulho no período de Março a Junho e o Estapagado
de Junho a Setembro.
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Figura 30 – Época de detecção das diferentes espécies
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Figura 31 - Mapa de distribuição de espécies registadas nos pontos de escuta
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