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1. Resumo 
 

A espécie Calonectris borealis constante no Anexo I da Diretiva Aves, inerentemente 

vulnerável está presente nos ilhéus do Porto Santo, constituindo uma das espécies de aves 

marinhas pelágicas nidificantes na área do projeto Life Recover Natura.  

Neste plano de ação procede um enquadramento geral da espécie no que respeita à 

taxonomia, biologia, distribuição, parâmetros populacionais/demográficos, estatutos de 

conservação e legislação. 

O presente plano de ação pretende garantir a conservação sustentável, englobando uma série 

de medidas destinadas a salvaguardar as áreas de nidificação, com o inerente aumento do 

tamanho populacional. 

2. Nota Introdutória 
(com justificação do plano de ação e com enquadramento geográfico) 

 
Recentemente foi alterado o estatuto taxonómico desta espécie, sendo que inicialmente esta 

espécie era considerada Calonectris diomedea borealis, passando atualmente a designar-se 

Calonectris borealis. O plano de ação para esta espécie procura fornecer uma serie de medidas 

para minimizar as ameaças a que esta espécie está sujeita. 



3. Espécie alvo 

3.1Taxonomia 

 Anteriormente considerada Calonectris diomedea borealis viu o seu estatuto 

taxonómico recentemente alterado por DelHoyo e Collar 2014 para Calonectris borealis sendo 

esta espécie nidificante na Macaronésia. Este autor considera ainda outras três espécies do 

mesmo género, C. leucomelas (nidificante no Pacifico), C. diomedea (nidificante no 

Mediterrâneo), C. borealis (nidificante no Atlântico) e a C. edwardsii (nidificante em Cabo 

verde). 

 A espécie Calonectris borealis(Cody, 1881) ver figura 1, é conhecida pelos nomes 

comuns de bobo-grande, cagarra, cagarro, cagarra-do-atlântico, pardela-de-bico-amarelo ou 

cagarra-de-cory, e é uma ave pertencente à família Procellaridae (BirdLifeInternational 2015). 

 

 

 

Figura 1- Calonectrisborealis (Foto: Paulo Henriques Silva) 

 

 

3.2 Biologia 

 

 É uma ave de grande porte, a postura das asas é arqueada, possui bico amarelo e um 

voo característico com arcos pronunciados sobre o mar.  

 Esta espécie tende a formar colónias numerosas e nidifica em cavidades rochosas 

naturais ou buracos escavados, localizados por exemplo em arribas escarpadas e ilhéus 

isolados, tal como acontece nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Também nidifica em 

fajãs e zonas de planalto, como sucede nas ilhas Selvagem Grande e do Bugio (ilhas Desertas). 

Na ilha da Berlenga, as cagarras utilizam também tocas de coelho-bravo (Equipa Atlas 2008). A 



postura é de 1 ovo. O seu período de reprodução ocorre de março a outubro, embora possa 

ser observada a partir de janeiro no arquipélago da Madeira (Equipa Atlas 2013). 

A cagarra é um predador generalista que captura as suas presas na superfície do mar 

(Granadeiro et al. 1998b). A sua dieta é constituída principalmente por peixes epipelágicos 

complementada com algumas espécies mesopelágicas, cefalópodes e crustáceos (Carvalho 

2012). 

 

3.3 Distribuição 

 

 A cagarra tem uma distribuição restrita à Europa Meridional, ocorrendo no mar 

Mediterrâneo, nos arquipélagos da Macaronésia e na costa atlântica de Portugal nas ilhas 

Berlengas. 

 Em Portugal, a cagarra ocorre em todas as ilhas dos arquipélagos do território 

português (Açores e Madeira correspondendo a mais de 85% da população mundial). Esta ave 

nidifica em todas as ilhas do arquipélago da Madeira (Bird Life International 2015). 

 

3.4 Parâmetros populacionais/demográficos 

 

 A população nidificante de cagarra tem vindo a ser monitorizada ao longo de vários 

anos, com especial relevo para as ilhas Selvagens. 

 Em 2005 foi realizada uma estimativa populacional para a Selvagem Grande resultando 

num total de 29540 casais reprodutores. Os dados sugerem um crescimento de cerca de 5% 

desde 1980. Na ilha Selvagem pequena, estimaram-se cerca de 200 casais.  

As restantes estimativas realizadas por especialistas em trabalhos não dirigidos à espécie 

indicam para as ilhas Desertas (1500 casais), Porto Santo (500 casais) (Oliveira & Menezes 

2004) e Madeira (1100 a 1900 casais) (Geraldes 2000). No decurso de uma campanha de 

contagem de aves pousadas no mar (jangadas), realizada em 1996, foram recenseados 403 919 

indivíduos em todo o arquipélago dos Açores. Em 2001, uma contagem semelhante originou 

uma estimativa de apenas 223 646 indivíduos (Equipa Atlas 2008). 

 De acordo com os trabalhos realizados no âmbito do Projeto LIFE ilhéus do Porto Santo 

os dados apontam para uma estimativa populacional superior a 13000 casais para o Porto 

Santo. 



No projeto Life Recover Natura a monitorização da população de cagarras permitiu 

estimar, através da contagem de jangadas, e considerando o grau de cobertura da costa, cerca 

de 20.000 aves presentes no mar em redor das Desertas num único dia de observação. 

No âmbito deste projeto ficou ainda comprovado, pela primeira vez, a grande importância 

desta área para as cagarras, embora sejam estudos mais detalhados (logisticamente muito 

difíceis) para se obterem dados quantitativos mais sólidos sobre esta matéria. 

3.5 Estatutos de conservação 

 

 De acordo com a lista vermelha da IUCN (International Union for Conservation of 

Nature), a população mundial está classificada como Pouco Preocupante (global e localmente) 

devido ao elevado tamanho da sua população e extensa distribuição (Bird Life International 

2015). 

 

3.6 Legislação 

 

 A cagarra consta do anexo I da Diretiva Aves e Anexo II da Convenção de Berna. Uma 

área significativa do seu habitat esta incluído no Anexo I da Diretiva Habitats e cerca de 50 a 

80% da sua área de nidificação está classificada como ZPE (Zonas de Proteção Especial) e ZEC 

(Zonas Especiais de Conservação), integrando a Rede Natura 2000. 

4. Pressões e Ameaças  

4.1 Pressões identificadas (presentes) 

 

Os trabalhos de controlo e erradicação dos murganhos no Ilhéu Chão e de murganhos e ratos 

no Ilhéu Desembarcadouro, bem como ainda o controlo com veneno feito na Península da 

Ponta de São Lourenço, no âmbito do Life Recover Natura, contribuíram para a redução de 

algumas pressões a que esta espécie estava sujeita, nomeadamente, de forma direta a 

predação e perturbação nos ninhos e de forma indireta a erosão e perda de habitat. Contudo 

permanecem as seguintes ameaças: 

 

Código Descrição Impacto  

I01 Espécies invasoras M  



F02 Captura acidental M  

H03.03 Poluição marinha L  

H06.02 Poluição luminosa M  

J03.01 Perda ou redução de habitat M  

K01.01 Erosão L  

 

 

4.2 Ameaças potenciais (futuras) 

 

À semelhança do que se passa na sua área de distribuição, a população da ilha da Madeira e 

Porto Santo enfrenta diversas ameaças potenciais, quer em terra, quer no mar: 

Código Descrição Impacto  

I01 Espécies invasoras M  

L05 Abatimento de encostas ou 
falésias, deslizamentos de 
terras 

M  

M01 Alterações Climáticas M  

 

• Captura acidental 

 
A mortalidade acidental por algumas artes de pesca (palangres) surgiu no início de 1990 como 

uma das mais importantes ameaças para as aves marinhas pelágicas em todo o mundo 

(Laneriet al.2010). As causas de morte acidental de aves marinhas por interação com as 

atividades pesqueiras é um pouco conhecida nas ilhas da Madeira e Porto Santo, e muito 

provavelmente não será expressiva. Contudo é uma ameaça mundial que estas aves 

enfrentam e não deverá ser descurada.  

 

• Predação humana 

Em termos históricos é uma ave afetada pela predação humana,especialmente na ilha da 

Madeira e ilha do Porto Santo, o que provavelmente levou a um acentuado declínio 

populacional no arquipélago da Madeira até ao início de década de 1980 (Equipa Atlas 2014). 

Atualmente há relatos não confirmados de que a captura ilegal ainda possa existir embora de 

forma muito residual quer para a ilha da Madeira quer para a ilha do Porto Santo. 



 

• Perda de habitat de nidificação 

 

A perda de habitat pode ocorrer de várias formas, essencialmente por sistemas de modificação 

naturais. Esta pressão ocorre quando existe redução ou perda de características específicas do 

habitat natural. A ocupação de áreas de nidificação por espécies vegetais invasoras é um 

exemplo de como esta perda pode ocorrer. 

 

• Erosão 

 

A ação erosiva pode ocorrer nas colonias localizadas junto a falésias e expostas a ação do 

vento e do mar, ou seja por processos abióticos, processos naturais lentos. Este tipo de 

ameaça encontra-se presente e constitui uma forte ameaça no futuro. 

 

• Poluição marinha 

 

Sendo a cagarra uma espécie que passa a maior parte do seu tempo no mar, o crescente 

aumento da poluição marinha por hidrocarbonetos, bem como o aparecimento de pequenos 

plásticos despejados pelas embarcações são alguns fatores de ameaça também a considerar, 

podendo causar problemas na saúde nestas aves e até mesmo a morte (García et al. 2013). 

 

• Poluição luminosa 

 

A maioria das aves são em muito prejudicadas devido à poluição luminosa, sendo disso 

exemplo as aves marinhas que migram sobretudo de noite utilizando a lua e as estrelas como 

meio de orientação. Estas ao encontrarem “barreiras” de luz artificial, são atraídas ficando 

desorientadas, (Nagy, 2012) colidem com as infraestruturas situadas nas áreas costeiras. Os 

indivíduos mais suscetíveis de serem vítimas de encandeamento são os juvenis, na sua 

primeira viagem para o mar. 

A cagarra é uma das espécies vítimas de encadeamento, nos últimos anos, quer na ilha da 

Madeira como no Porto Santo. 

 

 

• Espécie Invasoras 

A predação pode conduzir a um declínio rápido da população e a presença de predadores 

diminui drasticamente o habitat de reprodução disponível. A presença de mamíferos 



introduzidos (murganhos, ratos, etc.) é uma ameaça que esta espécie enfrenta em outras 

áreas de distribuição a nível mundial. Atualmente não constitui uma ameaça nas Ilhas Desertas 

após a implementação do controlo e erradicação dos murganhos no Ilhéu Chão e de 

murganhos e ratos no Ilhéu Desembarcadouro.  Na Península da Ponta de São Lourenço foi 

realizado controlo com veneno. Contudo, em qualquer um dos locais, deverá ser mantida a sua 

monitorização. 

A formiga argentina, responsável por um certo grau de predação sobre aves marinhas, deve 

ser tida em atenção. Assim, uma vez que poderão haver flutuações da sua população ao longo 

dos anos, dependendo de vários fatores externos, deverá ser previsto um esquema de 

monitorização para acompanhar este tipo de impacto ao longo do tempo. 

 

• Abatimento de encostas ou falésias, deslizamentos de terras 

 

Dado que esta ave nidifica em falésias e o ninho pode ser construído em cavidades existentes 

nas rochas e por baixo de grandes pedras, a ocorrência de eventos geológicos e catástrofes 

naturais será sempre uma realidade dada a fragilidade dos habitats de nidificação. 

 

• Alterações Climáticas 

A maioria das aves marinhas tem dietas especializadas, e estão por isso dependentes de 

algumas espécies de presas cuja presença nos oceanos poderá estar comprometida devido às 

alterações do clima (Grémillet&Boulinier 2009). Esta é uma ameaça potencial futura a 

qualquer espécie de ave marinha, estando a Cagarra enquadrada neste grupo. 

 

5. Ações do plano de ação 
 

Temos os seguintes objetivos (O) e respetivas ações (A): 

(O1) Monitorizar e inventariar 

A1 – Monitorização das colonias já conhecidas; 

A2- Inventariação/Prospeção de novos locais de nidificação; 

(O2) Assegurar a conservação da espécie 

A3 – Construção de ninhos artificiais; 



A4-Monitorização que permita o seguimento da população de murganho no 

Ilhéu Chão e de rato e murganho no Ilhéu de Desembarcadouro e na Península da 

Ponta de São Lourenço; 

A5- Monitorização que permita o seguimento da população de formiga 

argentina nas Desertas; 

 

 

(O3) Sensibilização ambiental 

A5 – Ações de sensibilização relativas à importância da conservação das Ilhas 

Desertas para esta espécie, bem como o seu estado de conservação e ações em curso 

com vista à recuperação/manutenção a médio e longo prazo 

  



 

Para cada uma das ações apresentamos os indicadores de avaliação e resultados 

esperados (Tabela 1):  

 

Tabela 1- Indicadores de avaliação para cada ação 

Objetivos Ações 

 

Código 

 

Descrição 

 

Descrição 

Indicador de 

realização 

 

Meta 

 

Entidade 

Responsável 

 

O1 

 

Monitorização das 

colonias já conhecidas 

 

A1- Monitorização da colónia 

Nº de 

monitorizações 

por ano 

 

       2 

 

SRARN 

 

A2- Inventariação/Prospeção de 

novos locais de nidificação 

Nº de 

prospeções 

realizados por 

ano 

 

2 

 

SRARN 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

Assegurar a conservação 

da espécie 

 

A3 – Construção de ninhos 

artificiais 

 

 

Nº de ninhos 

construídos 

 

 

10 

 

 

SRARN 

 

A4 – Monitorização que permita 

o seguimento da população de 

rato e murganho no Ilhéu Chão, 

Ilhéu do Desembarcadouro e 

Península da Ponta de São 

Lourenço 

Nº de 

monitorizações 

por ano 

 

 

1 

 

 

SRARN 

A5- Monitorização que permita 

o seguimento da população de 

formiga argentina nas Desertas; 

 

Nº de 

monitorizações 

por ano 

 

 

1 

 

 

SRARN 

 

O3 

 

 

Sensibilização ambiental 

 

A6 – Ações de sensibilização 

relativas a importância das Ilhas 

Desertas para esta espécie 

 

Nº de ações de 

divulgação 

realizadas por 

ano 

2 na Ilha da 

Madeira e 2 

na Ilha do 

Porto Santo 

 

 

SRARN 
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