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1. Resumo 
 

A espécie Hydrobates castro 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-se a 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 de Hydrobates castro de modo 

sustentável. Englobam uma serie de medidas destinadas a salvaguardar as áreas de nidificação 

estando inerente o aumento do tamanho populacional 

2. Nota Introdutória 
 

Recentemente foi alterado o estatuto taxonómico desta espécie, sendo que anteriormente 

esta espécie encontrava-se colocada no género Oceanodroma, passando atualmente a 

designar-se Hydrobates castro. 

O plano de ação para esta espécie procura fornecer uma série de medidas para minimizar as 

ameaças a que esta espécie está sujeita. 



3. Espécie alvo 

3.1Taxonomia 

  

Atualmente com o nome científico Hydrobates castro (delHoyo&Collar 2014) ver figura 1, 

anteriormente encontrava-se colocado no género Oceanodroma. Oceanodroma castro 

(Sibley&Monroe 1990,1993) encontrava-se anteriormente dividido em O. Castro e O. 

Monteiroi seguindo Bolton et al. (2008) (Bird Life International 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1- Hydrobates castro (Foto: Paulo Henriques Silva) 

3.2 Biologia 

 

É uma ave marinha de pequeno porte, apresentando uma coloração escura com uma faixa 

branca no uropígio e a cauda é ligeiramente bifurcada. Alimenta-se no mar essencialmente em 

zonas pelágicas. A dieta parece ser constituída maioritariamente por pequenos crustáceos, 

peixes, pedaços de gordura e outros restos retirados da superfície da água (Equipa Atlas 2014). 

A distribuição da espécie está fortemente associada a pequenos ilhéus, podendo ocorrer nas 

ilhas principais, em arribas inacessíveis a predadores terrestres (designadamente a ratos). 

Nidifica em pequenas fendas nas rochas e em muros, podendo também ocupar pequenos 

buracos escavados no solo. 

Esta espécie apresenta duas populações com comportamento, morfologia e períodos 

reprodutivos bastante distintos, sendo geralmente designadas por populações nidificantes de 

verão e de inverno. A população de inverno é a mais repartida e abundante, ocorrendo nos 

ilhéus Farilhões (arquipélago das Berlengas), nas ilhas da Madeira (ilhéu do Farol), Desertas, 

Selvagens e ainda Santa Maria (ilhéu da Vila), São Miguel (ilhéu de Vila Franca, Ponta do Norte 

e Ponta da Malbusca), São Jorge (ilhéu do Topo) e Graciosa (ilhéus da Praia, Baixo e Ponta da 



Barca). A população de verão ocorre apenas nas ilhas Graciosa, do Corvo e das Flores bem 

como nas ilhas da Madeira (ilhéu do Farol), Porto Santo (ilhéus) Desertas e Selvagens (Equipa 

Atlas 2008). 

 

 

3.3 Distribuição 

 

Esta espécie tem uma distribuição muito localizada, habitando ilhas dispersas dos oceanos 

Atlântico (Macaronésia, Santa Helena e Ascensão) e Pacífico (Havai, Galápagos e costa oriental 

do Japão). Na Europa, ocorre nos arquipélagos da Macaronésia e das Berlengas. Em Portugal 

esta ave nidifica nos arquipélagos da Madeira, Açores e Berlengas (Equipa Atlas 2008). No 

Porto Santo a nidificação só está confirmada para os ilhéus (Equipa Atlas 2014). 

 

3.4 Parâmetros populacionais/demográficos 

 

O roque-de-castro apresenta, uma população mundial de cerca de 150.000 indivíduos (Bird 

Life International 2015). A população dos ilhéus Farilhões foi estimada em 250 indivíduos 

reprodutores, no arquipélago dos Açores, as estimativas sugerem a existência de uma 

população entre 915 e 1040 casais reprodutores, maioritariamente concentrados nas ilhas 

Graciosa e de Santa Maria (Equipa Atlas 2008). 

É provável que a população total no arquipélago madeirense seja superior a 10.000 indivíduos, 

distribuídos fundamentalmente pelas Selvagens e Desertas. No Porto Santo a nidificação só 

está confirmada para os ilhéus (Equipa Atlas 2014). 

 

3.5 Estatutos de conservação 

 

Segundo a Bird Life International 2015, suspeita-se que a população global poderá estar em 

declínio devido à predação por espécies invasoras e níveis insustentáveis de exploração. 

Apesar do seu estatuto de conservação global ser Pouco Preocupante (LC), o roque-de-castro 

(população de inverno) apresenta estatuto Vulnerável (VU) em Portugal Continental. Nos 

Açores a população nidificante de “verão” tem um estatuto de Em Perigo (EN), e a população 

nidificante de “inverno” um estatuto de Vulnerável (VU). Para o arquipélago da Madeira a 



população (inverno e verão) apresenta um estatutoPouco Preocupante (LC) (Cabral et al. 

2005). 

 

3.6 Legislação 

 

O roque-de-castro consta do Anexo I da Diretiva Aves e Anexo II da Convenção de Berna.  

Mais de 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) 

 

A retirada de mamíferos introduzidos (ratos, murganhos) no âmbito do Recover contribuiu 

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  

I02 Espécies nativas problemáticas M  

K01.01 Erosão L  

K03.01 Relações faunisticas interespecificas 

(Competição) 

M  

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  



J03.01 Perda ou redução de habitat 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 desconhecida 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.  

 

• Poluição marinha 

 

Sendo oroque-de-castro 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 (Garcíaet.al 

2013). 

De acordo com o estudo realizado por Mooser&Lee 1992 a análise de conteúdos estomacais 

de várias aves marinhas, revelou que a presença de plástico está claramente relacionado com 

o modo de alimentação e com a dieta destas aves essencialmente procelariformes, tendo esta 

ingestão aumentado devido ao aumento da disponibilidade de partículas de plástico nos 

oceanos. 

 

• Poluição luminosa 

 

A crescente poluição luminosa em algumas ilhas é conhecida como causadora de 

desorientação entre os procelariformes. Este tipo de poluição representa uma grave ameaça 

para as populações de roque-de-castro em especial a desorientação de juvenis nos primeiros 

voos (Luzardo et al. 2008). 

 

 



• Espécies nativas problemáticas  

A predação destas aves também pode ocorrer por espécies nativas tais como a gaivota. Matias 

e Catry (2010) detetaram a presença de roques-de-castro na dieta da gaivota-de-patas-

amarelas Larus michahellis atlantis que nidifica na Selvagem Grande. 

 

• 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. 

 

• Competição por locais de nidificação 

A competição por locais de nidificação e a sua influência sobre o sucesso reprodutivo deste 

tipo de aves marinhas, já têm sido descritos. A competição pelos ninhos pode ocorrer intra e 

inter - especificamente (Ramos et al. 1997). Em algumas ilhas esta espécie é vítima de 

competição pelo local de nidificação, em especial com outras espécies de procelariformes, em 

especial as de maior porte como é exemplo a cagarra. Esta espécie poderá enfrentar ainda 

uma escassez de locais de nidificação adequados revelando em alguns locais competição intra 

especifica (Bried & Bourgeois 2005). 

 

• Espécie Invasoras 

Não sendo atualmente uma pressão (tendo em conta os trabalhos de erradicação realizados 

no âmbito do projeto), a presença de mamíferos introduzidos (ratos, gatos etc.) revela-se uma 

ameaça futura que esta espécie enfrenta (Luzardo et al. 2008) sendo importante 

amonitorização da entrada destes animais. Contudo estas ameaças poderão ser mais sentidas 

na ilha da Madeira, não se verificando nas principais colónias das Ilhas Desertas, Selvagens e 

ilhéus do Porto Santo. 

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. 

 

 

• 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. 

 

• 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 o roque-de-castro enquadrado 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 na 

Deserta Grande; 

A5- Monitorização que permita o seguimento da população de formiga 

argentina  e da gaivota de patas amarelas nas Desertas; 

 

(O3) Sensibilização ambiental 

A5 – Ações de sensibilização relativas à importância 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 – Construção de ninhos 

artificiais 

 

 

Nº de ninhos 

construídos 

 

 

10 

 

 

SRARN 



 

O2 

Assegurar a conservação 

da espécie 

 

A4 –Monitorização que permita 

o seguimento da população de 

murganho na Deserta Grande 

Nº de 

monitorizações 

por ano 

 

 

1 

 

 

SRARN 

A5- Monitorização que permita 

o seguimento da população de 

formiga argentina  e da gaivota 

de patas amarelas 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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