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resumo 
 

 

Conhecer os diversos aspetos da ecologia alimentar e espacial de uma espécie 
ecologicamente relevante, permite-nos compreender o funcionamento de um 
ecossistema, nomeadamente sobre como as particularidades da matriz da 
paisagem de uma área influencia a espécie. O Baixo Vouga Lagunar, região do 
centro-oeste de Portugal, alberga uma peculiar variedade de biótopos naturais 
e antropizados, consistindo de uma zona húmida altamente produtiva que detém 
uma ampla diversidade de flora e de fauna. O presente estudo teve como 
objetivo estudar a dinâmica de uma ave de rapina diurna, a águia-sapeira 
(Circus aeruginosus), identificando quais fatores condicionam a sua ocorrência 
e abundância nesta paisagem humanizada e dessa forma, fornecer contributos 
valiosos para a gestão e conservação em áreas naturais e agrícolas. Foram 
utilizados pontos fixos de amostragem durante um ciclo anual em seis diferentes 
habitats e recolhidas as regurgitações referentes ao período de reprodução da 
espécie. Os resultados demonstraram que esse predador de topo se alimenta 
principalmente de micromamíferos e aves, mas que também utiliza outras 
presas como répteis, insetos e ovos. Com a maior frequência de ocorrência na 
dieta, os roedores do género Microtus demonstraram ser as presas mais 
importantes e positivamente selecionadas, face à sua disponibilidade no 
ambiente. Esse roedor apresenta uma maior ocorrência no caniçal, habitat que 
foi o mais utilizado pela espécie e selecionado. O sapal foi também um habitat 
importante, enquanto os campos de arroz e de milho foram usados para a 
atividade de caça da espécie. Averiguou-se que os habitats naturais são 
primordiais para esse predador, pois fornecem abrigo, local de nidificação 
adequado e alimento. Este estudo indica que além da paisagem e da 
disponibilidade de recursos alimentares serem fundamentais para a presença e 
para a abundância da espécie na região, a águia-sapeira pode aproveitar-se dos 
ambientes antrópicos utilizando-os para obter algum benefício, visto que esses 
podem oferecer alimento. Contudo, o grau de perturbação deve ser avaliado 
com uma maior precaução, uma vez que as estradas e a presença de 
construções humanas podem influenciar de forma negativa a ocorrência da 
espécie na paisagem do Baixo Vouga Lagunar. Assim, se torna prioritário 
instituir um trabalho de conservação juntamente com a sociedade local a fim de 
preservar a natureza nessa importante paisagem humanizada. 
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abstract 

 
Knowing the different aspects of feeding and spatial ecology of a ecologically 
relevant specie, allows to understand the functioning of an ecosystem, principally 
about how the particularities of the landscape matrix of an area influences the 
specie. The Baixo Vouga Lagunar region of west-center Portugal, offers a unique 
variety of natural and anthropogenic biotopes, being a highly productive wetland 
that holds a wide diversity of flora and fauna. The present study aimed to 
understand the dynamics of a diurnal bird of prey, the Marsh Harrier (Circus 
aeruginosus), identifying which factors influence its occurrence and abundance 
in this humanized landscape and thus provide contributions to the management 
and conservation in natural and agricultural areas. We used fixed observation 
points during an annual cycle in six different habitats and the regurgitations 
collected during the reproduction season of the specie. The results demonstrated 
that this top predator feeds mainly on small mammals and birds, but also uses 
other prey such as reptiles, insects and eggs. The rodents of the genus Microtus, 
with the highest occurrence frequency in the diet,  proved to be the most 
important prey and were positively selected, due to its availability in the 
environment. This rodent has a higher occurrence in reedbed habitat, which was 
mostly used by the specie. The salt marsh was also an important habitat, while 
rice and corn fields were used by the specie for hunting activity. It was found that 
natural habitats are essential for this predator because they provide shelter, 
nesting sites and suitable food. This study indicates that even do the landscape 
and the availability of food resourses are fundamental for the presence and 
abundance of the specie in the region, the Marsh Harrier can avail of anthropic 
environments using them to get some benefit, since these may offer food 
supplies. However, the degree of disturbance should be evaluated with greater 
caution, once the presence of roads and human constructions can negatively 
influence the occurrence of the specie in the landscape of the Baixo Vouga 
Lagunar. Thus, it becomes a priority to establish a conservation work with the 
local community in order to protect this important nature humanized landscape. 
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"... eu careço de que o bom seja bom e o rúim ruim, que dum lado 

esteja  o preto e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria 

longe da tristeza!  

Quero os todos pastos demarcados... Como é que posso com este 

mundo? A vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a esperança mesmo do meio do fel 

do desespero. Ao que, este mundo é muito misturado..."  

 

João Guimarães Rosa, 

em Grande Sertão Veredas 
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Ilustrações: Máquina agrícola em Salreu (esquerda) e macho de Circus aeruginosus em voo 

na paisagem (direita). Autores: Michelle Alves e Manuel Petiz.  
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1. Introdução 

 

A ocorrência de alguns animais num tipo particular de paisagem sugere que existem 

prioridades específicas das espécies para estabelecer a sua permanência em certos locais em 

detrimento de outros (Levins 1968, Alcock & Farley 2001), o que leva a que sejam mais 

abundantes em determinados habitats (Morris 1987). Os animais ocupam uma área limitada 

durante grande parte do seu ciclo de vida, utilizando-a para executar as suas atividades 

básicas de sobrevivência, como a procura do alimento, a reprodução e o cuidado parental. 

Essa área foi definida por Burt (1943) como “área vital”. O conceito de área vital é 

frequentemente explorado para descrever algumas características ecológicas de uma 

determinada espécie como, por exemplo, a seleção e o uso que os indivíduos fazem dos 

habitats onde vivem, sendo assim considerado um importante objeto de investigação para a 

compreensão de padrões ecológicos (Johnson 1980).  

A heterogeneidade de um ecossistema representa a magnitude das condições e da 

diversidade de habitats que os organismos podem ocupar num determinado espaço, e o seu 

padrão afeta a abundância e distribuição das populações, assim como os arranjos das 

comunidades na paisagem (Forman & Godron 1986, Turner 1989, Pojar et al. 1994). A 

paisagem é um mosaico heterogéneo formado por manchas de habitats, sendo que os padrões 

inerentes a essas manchas podem influenciar o comportamento dos organismos, de acordo 

com a forma com que são percebidos pelos mesmos, e ainda pela presença e abundância de 

recursos (MacArthur & Levins 1964, Forman 1995), Metzger (2001). 

O habitat, na paisagem, é um conjunto de recursos e condições de determinada área 

que levam uma espécie a ocupá-lo (Hall et al. 1997). Ainda, segundo Hutto (1985), o habitat 

é um conjunto de comunidades vegetais e de caracteres fisionomicamente distintos que estão 

espacialmente contíguos e que podem figurar mais ou menos homogéneos ao longo de um 

espaço. Segundo Block e Brennan (1993), o uso do habitat refere-se à forma como uma 

espécie utiliza os habitats disponíveis na área onde vive, para atender às suas necessidades 

vitais. O padrão do uso do habitat apresenta-se em função da heterogeneidade e/ou 

complexidade da distribuição dos habitats disponíveis, requisitos básicos para a ocorrência 

de uma espécie (Orians & Wittenberger 1991). Já a seleção do habitat adota como escala a 

área vital e indica como os animais alocam o seu tempo aos tipos de habitats disponíveis 

(Morris 1992). 
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A seleção de habitat é um processo em que as espécies ocupam determinadas 

manchas de habitat de forma não aleatória (Fretwell & Lucas 1969), ou seja, em que os 

indivíduos ocupam habitats onde o seu desempenho e a sua sobrevivência são ótimos 

(Boitani & Powell 2012). A seleção sugere uma preferência do animal em usar mais um 

habitat do que o outro, enquanto o uso constata apenas a presença/ocupação da espécie no 

habitat, sem considerar a disponibilidade do mesmo na paisagem. Por esses motivos, ao 

analisar-se a seleção de habitat, é preciso considerar a disponibilidade de cada tipo de habitat 

na área estudada (Sutherland & Green 2008). As análises de seleção, que comparam o uso 

de habitats em relação à sua disponibilidade, são uma forma de avaliar a importância dos 

habitats para as espécies (Morris 1987). 

O uso e a seleção de habitat por determinada espécie podem ser influenciados por 

diversos fatores, tais como a estrutura da vegetação, a composição florística, os recursos 

alimentares, as perturbações humanas e o microclima, que assim se tornam elementos 

importantes para a avaliação da qualidade do habitat para uma espécie (Rotenberry 1985, 

Firkowski 2006). De entre esses, salienta-se a vegetação como fator essencial, pois a sua 

modificação pode causar alterações em dois atributos-chave: o alimento e o abrigo (Kricher 

1973). 

As transformações na estrutura da paisagem interferem na disponibilidade de 

habitats, no tamanho dos fragmentos e na distância entre eles, contribuindo para a formação 

e aumento de novos ambientes, que podem ou não ser utilizados pelos animais (Andren 

1994). De acordo com Soulé et al. (1992), essas alterações no ambiente modificam a 

dinâmica das populações e o risco de extinções. A fragmentação da paisagem, processo 

considerado como uma alteração de habitat, pode resultar na criação, em larga escala, de 

habitats de fraca qualidade ou negativos para uma espécie e pode causar efeito no padrão de 

movimento e de comportamento da mesma, dentro do seu ambiente natural (Bierregaard Jr 

et al. 1992). As atividades humanas afetam fortemente a paisagem, reduzindo a quantidade 

e a qualidade dos habitats disponíveis para muitas espécies (Murcia 1995). Alguns exemplos 

dessas transformações, em geral com efeitos negativos para as espécies, são as 

desflorestações, as plantações monoculturais com espécies exóticas, a propagação de 

espécies exóticas que adquirem carácter invasor, a intensificação de áreas de agricultura e 

pastagens (Saunders et al. 1991, Herkert 1994), entre muitos outros.  
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 Assim, também no contexto da transformação da paisagem por via antrópica, o uso 

e seleção do habitat são importantes aspetos a ter em conta em estudos com animais de vida 

livre, já que o habitat fornece o alimento, área de reprodução e o refúgio, essenciais para a 

sobrevivência das espécies (Johnson 1980, Morris 1987, Firkowski 2006).  

A ocorrência de predadores carnívoros nos vários habitats de uma paisagem está 

potencialmente associada a adaptações morfológicas, ao comportamento e à sua ecologia 

(Bierregaard 1995, Crooks 2002). Fatores como a descontinuidade da paisagem, a 

degradação e perda de habitats preferenciais, além do uso indiscriminado de agroquímicos e 

a intensificação da agricultura, alteram, por exemplo, a distribuição das aves de rapina, bem 

como a sua abundância (Arroyo et al. 2002, Robinson et al. 2002, Cardador et al. 2009, 

Limiñana et al. 2011). 

No meio natural, predadores de topo como os felinos e as aves de rapina, 

desempenham um papel fundamental para a manutenção da biodiversidade, determinando 

os padrões na composição do ecossistema (Terborgh 1988, Sick 1997, Shultz et al. 2004, 

Luo et al. 2010b). Considerados valiosos indicadores de qualidade ambiental, contribuem 

ativamente para o controlo das cadeias tróficas, mantendo o equilíbrio ecológico do habitat 

que ocupam, inclusive da comunidade vegetal (Terborgh 1988, Thiollay 1989). A ausência 

de um grupo funcional de predadores carnívoros pode, por exemplo, levar a um aumento 

drástico do número dos vertebrados herbívoros consumidores de sementes (Miller et al. 

2001, Terborgh et al. 2006), o que pode resultar na perturbação do ambiente e causar a 

redução da biodiversidade (Diamond 2001). Por exemplo, um estudo a longo prazo indicou 

que o lobo-cinzento (Canis lupus L.) demonstrou ser um predador essencial para o controlo 

de uma população de alces (Alces alces L.), que ocorre em alta densidade na Isle Royale, 

EUA. A predação dos alces pelo lobo diminui o impacto da predação do alce sobre o seu 

principal alimento, o abeto-balsâmico (Abies balsamea (L.) Mill.) (Peterson 1977, Post et al. 

1999). 

Segundo Thiollay (1989), um espaço que albergue comunidades de aves de rapina 

pode suportar um vasto número de habitats e de populações animais de níveis tróficos 

inferiores. Desta forma, conhecer os diversos aspetos ecológicos de um predador torna-se 

fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de gestão e conservação de 

determinado ambiente (Green 2002). 
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A seleção de habitats disponíveis por parte de aves de rapina pode ser 

significativamente afetada pela qualidade dos mesmos (Kitowski 2006). A permanência no 

local e o elevado sucesso reprodutivo são elementos fundamentais para determinar a eficácia 

que um habitat tem para a população de um predador (Morris 1987). Deste modo, a seleção 

de um local propício para a nidificação é um fator limitante para o estabelecimento de uma 

ave de rapina numa paisagem, particularmente no caso de espécies que ocupam áreas abertas, 

em que é necessário assegurar a proteção dos ovos e crias contra a ação de outros predadores 

e de condições ambientais adversas (Cardador et al. 2009, Kitowski 2006). 

A águia-sapeira (Circus aeruginosus L.) é uma ave de rapina de porte médio que 

ocorre numa vasta gama de habitats abertos, incluindo paisagens agrícolas (Pedrocchi 1994, 

Dijkstra & Zijlstra 1997, Stanevičius & Balevičius 2005, Cardador et al. 2009), e que exige 

grandes extensões de área para desenvolver as suas atividades de caça e de reprodução 

(Simmons 2000, Cardador & Manosa 2011). Apresenta ampla distribuição na região 

Paleártica, sendo maioritariamente sedentária no sul da Europa e migradora de longa 

distância no norte deste continente, e ainda invernante na região afrotropical (Cramp & 

Simmons 1983, Del Hoyo et al. 1994, Agostini & Logozzo 2000, Strandberg et al. 2008). 

Em Portugal, é uma espécie residente, ocorrendo na faixa litoral oeste, principalmente em 

zonas húmidas como a Ria de Aveiro, o Baixo Mondego, o estuário do Tejo e o estuário do 

Sado (Del Hoyo et al. 1994, Fernandes 1995, Cabral et al. 2006, IDAD 2008). 

Também designada por tartaranhão-ruivo-dos-pauis, apresenta um voo baixo 

característico, em forma de “V”, e é a espécie de rapina diurna do género Circus que atinge 

as maiores dimensões (Cramp & Simmons 1980, Simmons 2000). Apresenta um acentuado 

e peculiar dimorfismo sexual (Ferguson-lees & Christie 2001), sendo as fêmeas maiores e 

mais pesadas do que os machos (Del Hoyo et al. 1994, Fernandes 1995). O macho adulto 

apresenta a cabeça pálida com listras escuras, a cauda cinzenta, o dorso castanho e as asas 

apresentam uma coloração creme nas secundárias internas, contrastando com as primárias, 

que são negras (Cramp & Simmons 1983, Del Hoyo et al. 1994). A plumagem da fêmea 

adulta é toda de cor castanha, apresentando apenas a coroa e o bordo anterior das asas de cor 

creme, e a cabeça de cor amarela-esbranquiçada dividida por uma linha escura que atravessa 

a região ocular (Cramp & Simmons 1983, Del Hoyo et al. 1994). O juvenil assemelha-se à 

fêmea, possuindo uma coloração castanha mais escura, e geralmente não apresenta as marcas 

claras nas coberturas das asas e cabeça, enquanto o macho sub-adulto se distingue pela 
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coloração negra nas penas primárias, na face anterior das asas (Del Hoyo et al. 1994). Essa 

plumagem padrão, tanto dos juvenis como dos adultos, permite que os indivíduos se 

confundam com o padrão da vegetação, conseguindo assim proteger-se dos seus predadores 

e predar mais eficazmente (Cramp & Simmons 1983, Del Hoyo et al. 1994, Ferguson-lees 

& Christie 2001). (Imagens de águia-sapeira são apresentadas no Anexo 1). 

A águia-sapeira apresenta o estatuto de conservação global de Pouco Preocupante 

(LC) (IUCN 2011) e em termos nacionais está classificada como Vulnerável (VU) (Cabral 

et al. 2006, IUCN 2011). Encontra-se protegida pela legislação da Diretiva Aves 

(79/409/CEE), Anexo I, estando também incluída nos Anexos II das Convenção de Berna e 

de Bona. A perda de habitat, a degradação das zonas húmidas pela utilização intensiva na 

agropecuária, assim como a perturbação provocada por outras atividades humanas, podem 

ter um impacto negativo no sucesso reprodutivo ou na sobrevivência dos indivíduos, ou 

mesmo na sua permanência em áreas de pequenas dimensões, constituindo as principais 

ameaças à sobrevivência da águia-sapeira (Del Hoyo et al. 1994, Fernandes et al. 1996). A 

poluição da água com metais pesados e pesticidas provenientes de efluentes industriais e 

agrícolas é outro fator pertinente que, em Portugal, constitui uma ameaça real para as aves 

que, tal como a águia-sapeira, dependem das zonas húmidas (Pedrocchi 1994, Rodrigues 

1998). 

A águia-sapeira nidifica em zonas húmidas de água doce ou salobra, tal como pauis, 

sapais, pântanos, margens de lagos e rios, desde que possuam vegetação aquática emergente 

abundante, principalmente caniço Phragmites australis Soják, tabúa Typha latifolia L. e 

junco Juncus maritimus Lam. (Del Hoyo et al. 1994, Dombrovski & Ivanovskij 2005). 

Estudos demonstram que a espécie tem preferência por manchas de vegetação palustre, 

especialmente de P. australis, para a formação de dormitórios durante período de invernada, 

uma vez que os caniçais proporcionam melhores condições térmicas e garantem o 

evitamento de locais que poderiam ser utilizados por competidores diretos (por exemplo 

árvores ocupadas por corujas) e de estradas, reduzindo assim os efeitos da perturbação 

humana e da predação por mamíferos terrestres (Costa et al. 1993, Fernandes 1995, Rosa et 

al. 2001, Oliver 2005, Verma & Prakash 2007).   

Durante o período de nidificação, as fêmeas de águia-sapeira também utilizam a 

vegetação palustre para realizar a atividade de caça, enquanto que o macho seleciona a 

formação vegetal designada de sapal (Fernandes 1995). Segundo Stanevičius (2004), a 
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seleção de manchas de Phragmites australis pelas fêmeas, atende aos requisitos de 

adequação do material para a construção dos ninhos, minimizando o custo energético e 

assegurando a resistência dos mesmos. Contudo, já foram encontrados ninhos de águia-

sapeira em áreas florestais e pastagens, o que, conforme Schipper (1978), provavelmente se 

deverá à fragmentação das paisagens naturais normalmente preferidas pela espécie.  

De acordo com Norberg (1977), diferentes manchas de habitat podem ser 

exploradas por um indivíduo como estratégia de movimentação para a obtenção de diferentes 

recursos, entre eles, o alimento. O comportamento de caça por um predador generalista ou 

especialista está relacionado com a disponibilidade de recursos: quanto menor a 

disponibilidade de alimento no meio, maior será a amplitude de nicho (Pianka 2000). A 

águia-sapeira caça frequentemente em campos agrícolas, utilizando manchas de habitat 

completamente indisponíveis para outras aves de rapina, devido à sua grande plasticidade de 

caça nessas áreas (Del Hoyo et al. 1994, Fernandes 1995, Fernandes et al. 1996, Kitowski 

2007, Cardador & Manosa 2011). É uma espécie generalista, que se alimenta de um vasto 

leque de presas, dependendo da disponibilidade local de animais de pequeno e médio porte 

(Cramp & Simmons 1983, Del Hoyo et al. 1994, Ferguson-lees & Christie 2001, Strandberg 

et al. 2008).  

Na maioria dos estudos realizados sobre a dieta desta espécie, os pequenos 

mamíferos figuram como presas principais (Hilden & Kalinainen 1966, Thiollay 1967, 

Bavoux et al. 1990, González 1991, Lange & Hofmann 2002). Nalguns casos, a composição 

da sua alimentação inclui o predomínio de lagomorfos e a ocorrência de cadáveres (Schipper 

1973). As aves também surgem como um item importante na constituição da dieta, 

particularmente os passeriformes (Mateo et al. 1999), as espécies cinegéticas (Underhill-Day 

1985) e as aquáticas (Clarke et al. 1993), o que demonstra haver a influência do local e da 

sazonalidade na alimentação (Witkowski 1989). 

Os estudos de Blanco et al. (1990), Verma (2006), Brzeziński e Żmihorski (2009), 

Kitowski ( 2006) e Tornberg e Haapala (2013) relatam que anfíbios, répteis, peixes, cascas 

de ovos e invertebrados também podem estar presentes na constituição da dieta da águia-

sapeira. Cardador et al. (2012) constataram que em áreas onde a prática da agricultura é mais 

intensiva, os pequenos mamíferos constituíram a maior parte da alimentação, enquanto que 

em áreas agrícolas menos intensivas, houve maior diversidade de grupos de presas na 

composição da dieta. Este estudo demonstrou não apenas a plasticidade adaptativa da dieta 
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da águia-sapeira, mas também que estudos de dieta podem ser importantes contributos para 

a compreensão da dinâmica dos ecossistemas. Neste caso, através da análise da dieta 

demonstrou-se que a intensificação agrícola está associada à diminuição da biodiversidade.  

Em geral, os predadores generalistas utilizam uma variedade de recursos 

alimentares, no entanto, podem consumir especificamente um determinado tipo de presa, 

quando o ambiente apresenta uma elevada densidade do mesmo, como descrito por Luo et 

al. (2010a) e Cardador et al. (2011), em estudos sobre a águia-sapeira. Nestes estudos, as 

áreas agrícolas e as pastagens, associadas a uma baixa densidade populacional humana e a 

uma elevada disponibilidade de determinada presa, constituíram os habitats preferenciais da 

águia-sapeira. Estes resultados indicam, segundo os autores, que a espécie retira vantagem 

da intensificação agrícola, explorando culturas e lagoas artificiais, e que ocupa locais de 

acordo com duas escalas espaciais (local de reprodução e área de caça).  

Embora a águia-sapeira apresente ampla distribuição nas zonas húmidas de 

Portugal, até ao momento não se efetuou um estudo sobre a sua dieta neste País, o que, 

conforme descrito, poderá dar importantes informações sobre a sua ecologia, com vista à sua 

conservação e a uma melhor gestão das suas áreas de ocorrência. 

 As zonas húmidas situam-se na fronteira entre os biomas tipicamente terrestres e 

os aquáticos e formam áreas de ecótono com elevada produtividade, constituindo 

importantes sistemas complexos dos estuários e outras zonas costeiras (Gibbs 1993, Odum 

2001, Hsu et al. 2011). O Baixo Vouga Lagunar, localizado numa zona húmida em Portugal 

e área de enfoque do presente estudo, integra um mosaico com uma diversidade de habitats 

naturais e não naturais que possibilita a ocorrência de uma elevada biodiversidade florística 

e faunística, o que por sua vez lhe confere uma notória importância ecológica (Andresen & 

Curado 2005, Bonmatí et al. 2006, Lagoons 2012). 

 

1.1. Projeto Baixo Vouga Lagunar e objetivos gerais 

 

O presente estudo encontra-se inserido num projeto mais abrangente intitulado 

“Fatores que afetam os padrões sazonais e espaciais de diversidade e atividade de 

vertebrados em diferentes habitats da paisagem humanizada do Baixo Vouga Lagunar 

(BVL)”, por uma equipa de mestrandos, sob orientação de  investigadores de doutoramento 

e pós-doutoramento da Unidade de Vida Selvagem, Departamento de Biologia da 
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Universidade de Aveiro. Este projeto surge da necessidade de compreender os padrões 

espaciais e temporais da distribuição das espécies que ocorrem na paisagem humanizada do 

BVL, bem como determinar quais os fatores que os influenciam.  

Esta região, detentora de uma elevada diversidade biológica, é caracterizada por 

uma paisagem em mosaico, com ambientes aquáticos e terrestres, e uma grande diversidade 

de habitats, em grande parte moldados pela secular ação humana. No entanto, o 

conhecimento acerca da dinâmica das suas populações animais é ainda muito escasso.   

Este projeto pretende colmatar esta lacuna no conhecimento científico, ao investigar 

uma ampla variedade de taxa de vertebrados e invertebrados, pertencentes a diversos níveis 

tróficos, nomeadamente insetos, anfíbios, micromamíferos terrestres, morcegos, mamíferos 

carnívoros e aves de rapina (caso particular de Circus aeruginosus).  

A organização das várias componentes do trabalho de campo, relativas aos 

diferentes grupos taxonómicos em estudo, teve em conta uma otimização do esforço ao nível 

de recursos humanos, materiais, e financeiros, através da entreajuda dos membros da equipa. 

Assumem-se como objetivos gerais do projeto, e transversais aos estudos que o compõem: 

1) Detetar padrões espaciais de diversidade específica no mosaico de habitats da 

região; 

2) Averiguar a existência de padrões sazonais na ocupação dos diferentes habitats, 

pelas diferentes espécies presentes na área; 

3) Identificar os principais fatores que determinam os potenciais padrões detetados, 

relacionando a presença das espécies com variáveis bióticas, abióticas e de natureza humana. 

Com base no conhecimento científico adquirido nas várias componentes do projeto, e com 

recurso à modelação ecológica, pretende-se também elaborar um mapa de áreas de 

conservação prioritária, que permitirá efetuar propostas de gestão específicas, com vista à 

proteção dos habitats e respetiva diversidade biológica.  

 Este projeto servirá de base para o futuro da investigação ecológica na área do Baixo 

Vouga Lagunar, assim como para uma correta e sustentada exploração e gestão dos seus 

recursos naturais. Poderá ainda fornecer importantes informações para o delineamento de 

estratégias de integração da componente socioeconómica local com a preservação da 

natureza, incluindo aspetos da comunicação e sensibilização das comunidades residentes. 

 Todos os trabalhos foram desenvolvidos cumprindo a legislação nacional em vigor, 

no que respeita à captura, perturbação e manuseamento de fauna selvagem, ao abrigo das 
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licenças emitidas pelo ICNF (Licença nº 94 / 2012 / CAPT, Licença nº 95 / 2012 / 

PERTURBAÇÃO, Licença nº 96 / 2012 / CAPT, Licença nº 97 / 2012 / CAPT, Licença nº 

98 / 2012 / CAPT, Licença nº 99 / 2012 / CAPT, Licença nº 100 / 2012 / CAPT). 

 

1.1.1. Anfíbios 

 

A amostragem de anfíbios, desenvolvida por Inês Torres, foi conduzida em três 

replicados de sete habitats representantes da área de estudo: Bocage, arrozal, milheiral, sapal, 

caniçal, juncal e área florestada. No sentido de minimizar o efeito da seletividade dos 

métodos e obter um conjunto de dados mais representativo da composição da fauna de 

anfíbios no local, foram aplicadas diversas metodologias em simultâneo e de forma 

padronizada: transectos noturnos, amostragem de corpos de água, pitfalls com redes de 

deriva, refúgios arboreais e armadilhas de covo.  

 

1.1.2. Circus aeruginosus  

 

 O estudo da ave de rapina Circus aeruginosus, desenvolvido por Michelle Alves, 

foi conduzido por meio de observação direta dos indivíduos, em pontos fixos na área de 

estudo, numa amostragem diurna durante um ciclo anual. Para atender aos objetivos 

propostos, foi tido em conta o tipo de vegetação presente no local da amostragem, de acordo 

com os requisitos ecológicos da espécie, sendo eles: o caniçal, o juncal, o sapal, o “Bocage” 

e as plantações de arroz e de milho. Foram também recolhidas as regurgitações e restos de 

presas, durante o período de reprodução, a fim de se estudar a dieta da espécie. As amostras 

foram posteriormente analisadas em laboratório para a identificação dos grupos taxonómicos 

das presas de C. aeruginosus. 

 

1.1.3. Micromamíferos e mamíferos carnívoros 

 

O estudo da comunidade de mamíferos terrestres, desenvolvido por Sara Marques, 

aborda a interação predador-presa, tendo sido utilizadas diferentes metodologias para a 

investigação de micromamíferos e carnívoros. 

A inventariação da comunidade de micromamíferos no BVL e a análise da sua 

distribuição espacial e temporal pelos diferentes habitats amostrados representativos da área 



Capítulo 1 

 

12 

 

de estudo (arrozal, “Bocage”, caniçal, florestal, juncal, milheiral e sapal) teve por base a 

utilização da metodologia de captura-marcação-recaptura envolvendo o uso de armadilhas 

tipo Sherman. 

Relativamente ao estudo da comunidade de mamíferos carnívoros, foi realizada 

uma análise da distribuição espacial das espécies por toda a área, tendo em conta o tipo de 

habitat. Para tal recorreu-se a dois métodos não invasivos: a prospeção diurna de transectos 

lineares a pé, para deteção de indícios de presença; e armadilhagem fotográfica com recurso 

a câmaras BushnellTM Trophy XLT com sensor de movimento. 

 

1.1.4. Quirópteros  

 

O estudo das comunidades de quirópteros, desenvolvido por Eduardo Mendes, teve 

como base a amostragem acústica de morcegos, assim como a amostragem de insetos 

noturnos utilizando armadilhas de luz. 

A amostragem de morcegos decorreu durante um ano, em três replicados de oito 

tipos de habitat característicos da região (arrozal, “Bocage”, caniçal, florestal, juncal, 

milheiral, sapal e urbano), visitados duas vezes em cada mês. Foram realizados transectos a 

pé, utilizando um detetor de ultrassons e um gravador digital de som, que possibilitam a 

deteção dos pulsos de ecolocalização, e o seu armazenamento para posterior identificação. 

  Durante a amostragem de morcegos, realizada nas primeiras horas após o por-do-

sol, foram colocadas armadilhas de luz para avaliar a disponibilidade de alimento. Os insetos 

capturados foram recolhidos e armazenados, para posterior identificação em laboratório. 

 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

O principal objetivo do presente estudo consistiu em contribuir para a 

caracterização da ecologia de uma população de Circus aeruginosus que ocorre no centro-

oeste de Portugal, no Baixo Vouga Lagunar, e conhecer os diferentes fatores que 

condicionam a sua ocorrência na região. Pretendeu-se ainda estudar a composição da dieta 

da população nidificante na região, procurando entender a sua estratégia alimentar, 
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determinar os grupos taxonómicos mais importantes para a sua alimentação e relacioná-la 

com o uso e seleção de habitat. 

 

 

1.3. Estrutura da tese 

 

Esta tese está organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta uma 

introdução geral sobre o tema e os objetivos da tese. O segundo capítulo descreve a área em 

que o trabalho foi desenvolvido. O terceiro capítulo é dedicado à análise da dieta de Circus 

aeruginosus. No quarto capítulo é apresentado um estudo sobre a utilização espacial da 

paisagem pela espécie na área de estudo. E finalmente, no quinto capítulo, são apresentadas 

as principais conclusões e algumas considerações finais, e no sexto capítulo estão incluídos 

os anexos. 
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Ilustrações: Caniçal em Salreu (esquerda), pastagem em Veiros (direita). Autor: Michelle 

Alves. 
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2. Área de estudo  

 

2.1. Localização 

 

O presente estudo foi desenvolvido na área do denominado Baixo Vouga Lagunar 

que, localizado no centro-norte de Portugal, abrange os concelhos de Aveiro, Ovar, Murtosa, 

Estarreja e Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro. A área de estudo ocupa uma área com 

cerca de 12205 hectares, aproximadamente entre 8º 32’ 57” E e 8º 41’ 32” O; 40º 49’ 43” N 

e 40º 41’ 32” S (Figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1: Localização da área de estudo em Portugal à esquerda e os seus limites à direita, 

incluindo os limites da Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro. 
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A área de estudo encontra-se parcialmente inserida na Zona de Proteção Especial 

da Ria de Aveiro (PTZPE0004, Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 de Setembro), classificada 

ao abrigo da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE). 

 O clima da região é condicionado pela sua posição geográfica, na margem ocidental 

do continente, a latitudes intermédias, na zona de confluência sazonal das massas de ar 

polares e tropicais (Bastos & Dias 2002). 

A região apresenta características do clima mediterrânico, mas com forte influência 

atlântica, com uma temperatura média anual de aproximadamente 15ºC, verões quentes 

(podendo chegar a 30ºC) e invernos amenos em que raramente a temperatura é inferior a 

10ºC (Guedes 2006). As médias anuais de humidade do ar estão compreendidas entre 79 e 

88% e a precipitação média anual é de 1387 mm, ocorrendo uma escassez de chuvas no 

verão (INAG 1999, Guedes 2006). Os ventos são uma constante ao longo de todo o ano, com 

predominância do quadrante norte e noroeste entre os meses de maio a julho, enquanto que 

no período de outono e inverno dominam os ventos de sudeste e sul, ocasionando 

instabilidade e precipitação elevada (INAG 1999). 

O Baixo Vouga Lagunar consiste numa unidade agro-ecológica pertencente a uma 

das mais importantes zonas húmidas portuguesas, a Ria de Aveiro. Caracteriza-se pelos 

terrenos planos, pela diversidade paisagística resultante da interação do homem com o 

ambiente e pela especificidade resultante da complementaridade entre as várias unidades de 

paisagem. É uma região sob a permanente ameaça das cheias, dos fortes ventos costeiros e 

da intrusão salina (Ferreira et al. 2001, Henriques 2010, Dias J.M. 2011, Pinto 2011, Lagoons 

2012).  

A área de estudo encontra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Vouga, que, por sua 

vez, desagua na Ria de Aveiro (Abecasis 1955, Dias 2005). Estes são os dois elementos 

hidrográficos mais importantes da região e resultam num grande potencial aquífero, 

contribuindo para a presença de uma grande diversidade de espécies e para a composição de 

um rico mosaico de ecossistemas (Moreira et al. 1993, Pinto 2011). 
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2.2. Uso do solo 

 

No que concerne à ocupação e uso do solo (Figura 2), a maioria do território está 

coberta por florestas, por meios naturais e seminaturais e por áreas agrícolas e agro-florestais 

(Caetano et al. 2009). 

 

Figura 2: Mapa com a cobertura do solo, criado a partir do sistema de informação geográfica criado 

especificamente para o projeto BVL. 
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A área de estudo compreende três unidades de paisagem homogéneas e interligadas 

entre si por uma densa rede de corredores constituída por esteiros, valas, sebes e caminhos. 

Estas unidades são designadas por campo aberto, sistemas húmidos e "Bocage" (Ferreira et 

al. 2001, Andresen et al. 2002, Guedes 2006, Lagoons 2012).  

Para este estudo foram considerados seis tipos de habitat, constantes na paisagem 

do Baixo Vouga Lagunar. São eles: arrozal, milheiral, “Bocage”, sapal, juncal e caniçal. A 

tabela 1 apresenta a relevância de cada habitat na área de estudo, em termos de percentagem 

de cobertura de solo.  

 

        Tabela 1: Área e percentagens do uso do solo da área de estudo. 

Cobertura de solo Área (ha) Percentagem (%) 

Arrozal 119.30 0.98 

Bocage 865.83 7.09 

Caniçal 549.51 4.50 

Culturas temporárias/Milho 3433.57 28.13 

Florestal 1933.72 15.84 

Galeria ripícola 13.65 0.11 

Industrial 157.25 1.29 

Juncal 813.97 6.67 

Pastagens/Incultos 286.95 2.35 

Sapal 1561.54 12.79 

Urbano 1132.31 9.28 

Total 10867.59  

 

Os campos abertos considerados para o presente estudo, ocupam cerca de 3.839 ha 

de áreas agrícolas, onde são identificadas várias manchas de vegetação que englobam 

comunidades específicas de flora, caracterizadas por campos irrigados de arroz (Oryza sativa 

L.), campos secos (milho Zea mays L.) e pastoreio (e.g. Stenotaphrum secundatum Kuntze 

e Paspalum paspalodes Scribn.) (Andresen et al. 2001, Ferreira et al. 2001). 

Os arrozais são ecossistemas artificiais que constituem um amplo mosaico de 

ecótonos, pois são ambientes aquáticos sazonais formados pelas plantas de arroz e 

conectados por canais de irrigação, valas e vegetação espontânea dominada pelo caniço 

(Phragmites australis) e junco-marítimo (Juncus maritimus), abrigando uma diversidade 

biológica muito relevante (Bambaradeniya et al. 2004, Edirisinghe & Bambaradeniya 2006, 

Lourenço & Piersma 2008). 
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Atualmente, Portugal é um dos principais produtores europeus de arroz, uma 

monocultura que vem sendo considerada como uma importante área para abrigo, nidificação 

e forrageio de muitas espécies de vertebrados e invertebrados, pois pode substituir habitats 

naturais que foram degradados pela ação do homem (Lourenço & Piersma 2008, Sebastián-

González et al. 2010, Maltchik et al. 2011). Segundo Lourenço (2010), durante o outono e 

inverno, os arrozais podem mesmo constituir bons habitats para diversas espécies de aves de 

rapina diurnas. 

Em virtude do avanço das águas salgadas nas margens da Ria, que impossibilitam 

a cultura do arroz, nas últimas décadas tem-se assistido ao seu abandono, apresentando-se 

os arrozais como um sistema bastante degradado (Andresen et al. 2001, IDAD 2008), 

maioritariamente concentrado na zona de Salreu (Figura 3). 

 

Entre as principais culturas agrícolas do Baixo Vouga Lagunar, para além do arroz, 

encontra-se o milho (Figura 4), um cereal utilizado quer para alimentação do gado, quer para 

o fabrico de pão. É cultivado durante a primavera e verão, em áreas onde a salinidade é nula 

(INAG 1999, Gonçalves & Nunes 2007, MADRP 2007, IDAD 2008). 

Figura 3: Campos de arroz em Salreu. Na fotografia é possível observar a divisão dos terrenos, através de uma 

mancha de junco. Foto: ©Michelle Alves. 
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Segundo Burel e Baudry (2005), a cultura do milho apresenta características 

específicas que podem resultar na alteração da paisagem ao longo do ano, como por exemplo 

no que respeita à exposição do solo (ao sol na primavera, à sombra no verão). Estas 

especificidades criam diferenças sazonais ao nível do microhabitat, o que muda o mosaico 

de recursos, logo, pode servir como um corredor ecológico, permitindo a dispersão e refúgio 

para algumas espécies selvagens (Burel & Baudry 2005). 

 

O "Bocage" caracteriza-se como um agro-ecossistema constituído por uma rede de 

sebes compostas por linhas de árvores (Salix alba L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn), arbustos 

(Rubus ulmifolius Schott) e valas, que compartimentam os pequenos terrenos agrícolas, onde 

predominam áreas de pastagens (Figura 5) (Andresen & Curado 2005, Lagoons 2012). 

Esta paisagem constitui um habitat artificial raro em Portugal e invulgar em toda a 

Europa, criado e gerido pelos agricultores, com uma elevada importância ecológica devido 

à sua estrutura reticulada, que proporciona um elevado potencial biológico, onde é possível 

encontrar uma grande densidade de ninhos de passeriformes e aves de rapina e algumas 

espécies de mamíferos, anfíbios e répteis (Pinho & Pires 1991, Andresen et al. 2002, Thenail 

& Baudry 2004). Este sistema, que apresenta um acesso difícil e manifesta falta de mão-de-

Figura 4: Campos de milho em Pardilhó. O cereal é plantado tradicionalmente em fileiras largas, o que permite 

o controlo mecânico ou corte enquanto a lavoura cresce. Foto: ©Michelle Alves. 
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obra, vem sofrendo os efeitos do abandono e da fragmentação das propriedades locais, o que 

tem dificultado a sua manutenção (Andresen et al. 2002). 

Como referido anteriormente, as zonas húmidas são ecossistemas situados na 

fronteira entre os biomas tipicamente terrestres e os aquáticos e, dada a sua elevada 

produtividade primária, constituem locais importantes para a conservação da biodiversidade, 

sendo ameaçados pela subida do nível do mar e pelas atividades humanas (Gibbs 1993, 

Odum 2001, Hsu et al. 2011). 

Figura 5: Paisagens típicas do “Bocage”; A) Pastagem de gado no inverno, onde o campo é ladeado por valas; 

B) Campo de cultivo compartimentado por sebes vivas. Fotos: ©Michelle Alves. 
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Os sistemas húmidos do Baixo Vouga Lagunar ostentam uma grande diversidade 

de invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, e constituem uma região de elevada 

importância para a migração, nidificação e invernada da avifauna (Ferreira et al. 2001, Ma 

et al. 2010, Lagoons 2012). Formados por sapal, juncal e caniçal, estas comunidades vegetais 

são marcadas pela variabilidade de espécies de plantas em função do gradiente de salinidade, 

cursos de água e topografia do terreno (Bonmatí et al. 2006). 

O sapal é um biótopo das zonas costeiras e estuarinas que constitui um habitat 

dinâmico, caracterizado por alta concentração de sais solúveis e pela vegetação halofítica, 

que possui uma grande ação depuradora (Neto et al. 1999, Silva 2000, Simas et al. 2001, 

Mucha et al. 2008, Oliveira 2008). Tipicamente formados por Halimione portulacoides (L.) 

Aellen  e Spartina maritima Fernald, os sapais possuem uma grande importância económica 

e ambiental, pois apresentam elevada produtividade, albergam um grande número de 

espécies de aves, que utilizam estes habitats como abrigo e áreas de alimentação, e 

constituem berçários para crustáceos, bivalves, peixes, entre outros (Neto 1998, Silva 2000, 

Neto & Fonseca 2001, Lavinas 2004). A espécie alvo do presente estudo, a águia-sapeira, 

tem ocorrências descritas neste tipo de habitat, utilizando-o para caçar e nidificar (Beja 

2007). 

Os sapais da área de estudo (Figura 6), apesar de possuírem a capacidade de 

armazenamento de metais nos seus sedimentos e plantas, através do sistema de 

fitorremediação, receberam recentemente (entre 1950 e 1994) contínuas descargas de 

mercúrio, provenientes de um complexo industrial próximo de Estarreja. Estas descargas 

podem ter tornado os sapais da região numa fonte de metal remobilizado para a Ria de 

Aveiro, o sistema costeiro mais contaminado com mercúrio em Portugal (Válega et al. 

2008a, Marques et al. 2011). 

 

 

 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=165655-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DHalimione%2Bportulacoides%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=165655-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DHalimione%2Bportulacoides%2B%26output_format%3Dnormal


Área de estudo 

 

33 

 

 

O juncal é composto predominantemente pelo junco-marítimo (Juncus maritimus), 

uma espécie vegetal herbácea adaptada a difíceis condições ambientais e muitas vezes 

dominante em extensões mais afastadas da orla dos sapais, localmente designadas por 

"praias" de junco (Costa 2001, Pinho et al. 2003, Santin et al. 2008, Chafi et al. 2012).  

Segundo estudos realizados no País, o junco-marítimo pode apresentar um grande 

potencial para a fitorremediação de metais pesados em ambiente estuarino (Almeida et al. 

2004, Mucha et al. 2008, Válega et al. 2008a, Válega et al. 2008b, Marques et al. 2011, 

Ribeiro et al. 2012). 

 No Baixo Vouga Lagunar estão presentes grandes manchas desta comunidade 

vegetal (Figura 7), que é utilizada pelos agricultores como fertilizante dos terrenos agrícolas 

e "cama de gado", sendo cortada no fim do verão para tais finalidades (Moreira 1993, Pinho 

et al. 2003).  

 

 

Figura 6: Formação de sapal no Baixo Vouga Lagunar. Foto: ©Michelle Alves. 
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  Figura 7: Formação de um juncal pela herbácea Juncus maritimus. Foto: ©Michelle Alves. 

 

O caniçal é composto pelo caniço (Phragmites australis), uma planta cosmopolita 

e ripícola, que se desenvolve nas margens de cursos de água, valas e lagoas (Tyler et al. 

1998, Pinho et al. 2003). Considerada dominante, a perturbação humana favoreceu a espécie, 

que invade as zonas húmidas devido ao aumento da área alagada da Ria de Aveiro (Neto 

1998, Meyerson et al. 2000, Oliveira et al. 2001). 

Em Portugal, o caniçal está presente por quase todo o território e, no Baixo Vouga 

Lagunar, distribui-se em áreas anteriormente ocupadas por arrozais, em virtude do abandono 

desta cultura, já descrito acima (Figura 8). Tal como o junco-marítimo, o caniço é utilizado 

pelos agricultores para a "cama de gado" (Fernandes 1998, Neto 2003, IDAD 2008). Além 

do corte sazonal (Figura 9) para este objetivo, as queimadas e o pastoreio constituem 

perturbações negativas para o habitat, que possui uma elevada importância biológica, pois 

fornece locais de nidificação para algumas espécies de aves de elevado valor 

conservacionista, como a garça-vermelha (Ardea purpurea L.) e a águia-sapeira (Teixeira 

1980, Fernandes 1998, Meyerson et al. 2000, Marques & Ramos 2006). 
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Figura 9: Formação do caniçal pela hidrófila Phragmites australis em Salreu. Foto: ©Michelle Alves. 

Figura 8: Corte do caniço ocorrido em agosto de 2012 em Salreu. Foto: ©Michelle Alves. 
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Ilustrações: Aves aquáticas (ordem Anseriformes) em Salreu (esquerda) e Microtus agrestis 

capturado em armadilha na Torreira (direita). Autor: Michelle Alves. 
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3. Análise da dieta da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar 

 

3.1. Introdução 

 

O alimento é um recurso essencial para todos os organismos. Sendo assim, é 

aceitável assumir que a estrutura de uma comunidade natural se baseia, em grande parte, na 

forma como esse recurso é utilizado pelas espécies (Wiens 1992).  

A disponibilidade de alimento caracteriza-se como um fator primário na 

determinação do modo de vida de um predador, como por exemplo no que respeita aos 

padrões de uso de habitat, estratégias de caça e variações comportamentais (da Fonseca & 

Robinson 1990). Para a compreensão destes padrões é necessário o entendimento da ecologia 

das presas e dos fatores que determinam a forma como elas são predadas (Boitani & Powell 

2012).  

Conhecer os diversos aspetos da interação predador-presa permite-nos entender o 

funcionamento de um ecossistema, nos seus vários componentes e na forma como se 

influenciam (Begon et al. 2005, Valkama et al. 2005). Neste contexto, estudos de dieta 

podem proporcionar dados relevantes para o conhecimento do nicho ecológico e do papel 

das várias espécies nas cadeias tróficas e nas comunidades naturais, em geral (Sih & 

Christensen 2001). Por exemplo, diversas investigações de dieta de corujas, tal como de Tyto 

alba Scopoli, constituem estudos importantes, não só para entender os hábitos alimentares 

da espécie, mas também como um método para caracterizar a comunidade de 

micromamíferos de determinada área (Rocha et al. 2011).  

A composição da dieta de uma ave de rapina, influenciada pela disponibilidade de 

recursos, pode afetar a reprodução em diversos aspetos, entre os quais a data de postura e o 

número de crias (Redpath et al. 2002, Arroyo & Garcia 2006). A disponibilidade de alimento 

é determinada pela abundância dos recursos, mas também pela acessibilidade do predador 

aos mesmos, podendo ser prejudicada pelas mudanças na composição e estrutura dos habitats 

(Amar et al. 2003). Assim, o estudo da ecologia alimentar de um predador de topo em 

paisagens naturais e antrópicas, providencia conhecimentos para uma gestão de conservação 

mais eficaz nesses ambientes (Thiollay 1989, Preston 1990, Caughley 1994, Butet & Leroux 

2001). 
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O estudo da dieta das aves pode ser realizado através de diversas metodologias, tais 

como a análise estomacal, a regurgitação forçada, a análise fecal, a observação direta, a 

fotografia e a análise de egagrópilas, sendo esta última o método mais utilizado (Rosenberg 

& Cooper 1990). 

As aves de rapina regurgitam periodicamente a matéria não digerida das presas 

ingeridas, compactada em massas designadas por egagrópilas, plumadas ou regurgitações, 

que podem ser recolhidas no ninho ou debaixo de poleiros. A maioria dos estudos de dieta 

efetua-se durante a época de reprodução, pois as aves concentram as suas atividades nas 

áreas em torno do ninho, pelo que as amostras são relativamente mais fáceis de coletar 

(Lewis et al. 2004). Além disso, é durante este período que os seus gastos energéticos, logo, 

as suas necessidades alimentares, são mais elevados. 

O método de análise de regurgitações possui algumas vantagens em relação a outros 

métodos de estudo de dieta, nomeadamente, a apresentação de uma avaliação exata da dieta, 

a não perturbação das aves, a facilidade de obtenção das amostras, a disponibilidade de 

diversas chaves dicotómicas para a identificação dos itens; contudo, apresenta a 

desvantagem de o tipo e o tamanho das presas de um determinado grupo poder causar uma 

sobrestimação nos dados desse grupo (Errington 1930, Rosenberg & Cooper 1990, Lewis et 

al. 2004). 

Algumas espécies de aves de rapina diurnas muitas vezes arrancam partes das suas 

presas antes do consumo, sendo que apenas uma porção da parte não digerível da presa é 

ingerida (Rosenberg & Cooper 1990, Trierweiler & Hegemann 2011). Para estes casos é 

utilizado o método de recolha de restos de presas, que apresenta a vantagem de permitir uma 

identificação fácil dos itens, e a desvantagem de que pode sobrestimar o número de presas 

de maiores dimensões (Simmons et al. 1991, Trierweiler & Hegemann 2011). 

A águia-sapeira, como já referido, é um predador generalista que caça sobre 

vegetação alta, principalmente no limite de lagoas de água doce ou salobra, utilizando o 

ataque surpresa como técnica de caça (Cramp & Simmons 1983, Clarke et al. 1993, Fritz et 

al. 2000). Como já mencionado, ocorre numa ampla gama de habitats, incluindo as áreas 

agrícolas (Cramp & Simmons 1983, Del Hoyo et al. 1994), ambientes que se vêm 

expandindo, face às paisagens naturais (Vandermeer 2010). Segundo Cardador et al. (2012), 

a águia-sapeira parece ter-se adaptado a áreas agrícolas com alguma intensidade de cultivo. 
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No que respeita à distribuição da espécie no centro-oeste de Portugal, a população 

do Baixo Vouga Lagunar assume uma importante relevância, pois esta região apresenta uma 

elevada disponibilidade de habitats favoráveis à espécie, nomeadamente sistemas húmidos 

e áreas agrícolas (Leão 2011). Segundo os censos nacionais que datam de 1998/1999, alberga 

11-12 casais,17% da população nidificante (Rosa et al. 2006) e dois dormitórios de invernada 

onde reúnem cerca de 15% da população invernante do país (Rosa et al. 2001). 

Nesse sentido, visando contribuir para o conhecimento da dieta da águia-sapeira 

(Circus aeruginosus) nesta zona húmida de Portugal, apresenta-se uma investigação pioneira 

sobre o tema, no país. Como objetivo deste trabalho, procurou-se então avaliar a dieta da 

águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar. Especificamente pretendeu-se responder às 

seguintes questões: (1) em que consiste a alimentação da águia-sapeira no Baixo Vouga 

Lagunar?; (2) existem diferenças entre a dieta da população de águia-sapeira do Baixo 

Vouga Lagunar e a de populações de outros locais europeus?; (3) com base na composição 

da dieta, pode-se averiguar se a espécie é oportunista ou seletiva, face à disponibilidade de 

presas? 
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3.2. Materiais e métodos 

 
3.2.1. Coleta de dados 

 

O presente estudo refere-se à dieta da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar 

durante a época de reprodução (neste caso, de 2012), que decorre aproximadamente entre 

março e julho. Durante as observações efetuadas (ver metodologia no capítulo 4) foram 

registados os locais de nidificação e os locais de pouso mais utilizados pela espécie na área 

de estudo, pois é nestes locais que a probabilidade de existirem regurgitações é mais elevada 

(Lewis et al. 2004). Após a prospeção de todos esses locais, foram recolhidas 75 

regurgitações em poleiros localizados nas proximidades de áreas onde foi observada a 

construção de ninhos, numa parcela anexa (dormitório) e ainda num possível ninho (a 

confirmação não foi possível, pois o local foi detetado após o período de dispersão das crias), 

num total de 8 locais de recolha (Figuras 10 a 12).  

 

    

 

Figura 10: Localização dos pontos de recolha das regurgitações da águia-sapeira no Baixo Vouga 

Lagunar. 
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Não foi possível recolher regurgitações num maior número de locais devido a 

limitações de acesso aos locais utilizados pela espécie. 

A fim de evitar a recolha de amostras pertencentes a outras espécies predadoras 

presentes na área de estudo, os locais de recolha foram longamente observados ao longo do 

trabalho de campo (ver capítulo seguinte), de forma a verificar a sua eventual utilização por 

parte de outras espécies, o que não se veio a verificar.  

As regurgitações recolhidas foram etiquetadas com data e local de recolha e 

analisadas em laboratório, no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. As 

presas foram identificadas ao nível taxonómico mais preciso possível, através de guias, 

chaves dicotómicas, comparação com coleções museológicas e consulta de especialistas. 

Conforme a metodologia descrita por Rosenberg e Cooper (1990), as amostras foram secas 

em estufa a 60ºC, mensuradas em seu peso e volume, e posteriormente humedecidas em 

água, triadas com pinça e agulha e analisadas com auxílio de uma lupa e/ou microscópio 

estereoscópico. Os itens alimentares foram identificados e quantificados pela presença de 

restos de estruturas não digeríveis.   

Os mamíferos foram identificados com base nas estruturas cranianas descritas na 

literatura (Gállego & López 1982, Gállego & Alemany 1985, Blanco 1998a, Blanco 1998b, 

Tez 2000, Gonçalves 2006) e por comparação com a coleção de mamíferos do Departamento 

de Biologia da Universidade de Aveiro; os pelos foram identificados pelas características 

detalhadas da impressão cuticular, medula e corte transversal do pelo (Teerink 2004, Valente 

2012).  

 Para a identificação das penas das aves, foi utilizado o guia ilustrado de Brown et 

al. (2003) e o software BRIS - Bird Remains Identification System (Prast et al. 1996), que 

distingue as espécies de aves através da microestrutura do plumalaceous. Para identificar as 

cascas de ovos utilizou-se o guia de Harrison (1977), no entanto, devido à grande 

fragmentação das cascas nas plumadas, tal não foi sempre possível. Nestes casos, utilizou-

se a metodologia descrita anteriormente, sempre que as cascas incluíam penas aderentes à 

sua estrutura. Para identificação de crânios de aves utilizou-se o guia de Moreno (1985).  

 As escamas dos répteis foram identificadas através de comparação direta com 

amostras de espécimes recolhidas na área de estudo e depositadas na Coleção de Répteis do 

Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, e através da consulta com 

especialistas. 
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A identificação de insetos foi efetuada até à ordem e baseou-se essencialmente na 

presença de asas e no aparelho bucal. A nomenclatura científica seguiu Chinery (1993) e 

Barrientos (1988). Uma vez que os insetos são frequentemente encontrados nos conteúdos 

estomacais de animais insetívoros, apenas foram utilizados para a análise os itens que 

apresentavam os élitros com um comprimento mínimo de 1,00 cm. Este critério foi referido 

em diversos trabalhos de dieta da espécie Circus pygargus, pertencente ao mesmo género da 

águia-sapeira (cf. Underhill-Day 1985, Elhardt 2010) e permite evitar a contabilização de 

itens alimentares que foram predados pelas presas das águias (por exemplo, musaranhos) e 

não pelas águias em si. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Regurgitações de Circus aeruginosus encontradas em poleiros localizados em caniçal (A) e sapal (B). 

Foto: ©Michelle Alves. 
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Muitas espécies de presas que apresentam partes moles, como alguns invertebrados 

e anfíbios, estão ausentes nas regurgitações, pelo que proceder à análise combinada das 

regurgitações e dos restos de presas poderá ser a melhor opção para a obtenção de uma 

análise mais completa e mais robusta da dieta (Rosenberg & Cooper 1990, Simmons et al. 

1991, Lewis et al. 2004, Trierweiler & Hegemann 2011). Contudo, neste trabalho, aplicou-

se somente a metodologia da análise de regurgitações, uma vez que os restos de presas 

recolhidos equivaliam essencial e maioritariamente a penas de aves. A análise destes 

Figura 12: A) Estaca usada como poleiro em sapal, com uma mancha de caniçal próxima; B) Ossos, penas e 

regurgitações encontradas na plataforma utilizada como provável área de alimentação e dormitório, no caniçal; C) 
Arbusto utilizado como poleiro, em caniçal próximo de um campo de arroz; D) Estaca utilizada como poleiro no 

caniçal. Fotos: A, B e D: ©Michelle Alves; C: ©Ana Lino. 



Capítulo 3 

 

52 

 

resultados iria conduzir a resultados enviesados, sobrestimando a importância das aves na 

dieta da águia-sapeira.  

Utilizou-se o “número mínimo de indivíduos” na análise, a fim de reduzir uma 

eventual contagem equivocada dos números de presas (Lyman et al. 2003., Álvarez-

Castañeda et al. 2004, Montalvo & Tallade 2009). 

 

 

3.2.2. Análise e tratamento de dados 

 

3.2.2.1. Composição da dieta 

 

A importância de cada item alimentar foi analisada e determinada em termos de 

frequência de ocorrência (presença/ausência) e biomassa das presas nas regurgitações. Além 

disso, foi efetuado o cálculo da percentagem de ocorrência, como uma medida da 

regularidade do aparecimento de um tipo de presa (número de indivíduos / número total de 

regurgitações × 100) (Rosenberg & Cooper 1990). 

 A frequência de ocorrência foi calculada em função do número total de ocorrências 

dos itens contabilizados como presas da águia-sapeira nas regurgitações, através da fórmula: 

%Fo = (Ni/N) x 100; onde Fo = frequência de ocorrência de determinado item; Ni = número 

de regurgitações com a presença de um determinado item; N = número total de regurgitações 

(Marti 1974, Simmons et al. 1991). 

A percentagem de biomassa oferece a importância de um determinado tipo de presa, 

em termos de biomassa, na dieta. As médias da biomassa das presas foram calculadas 

multiplicando o número de presas pelo valor da massa estimada para cada 

espécie/género/família/ordem. Para estes cálculos, no que respeita ao micromamíferos, foi 

considerado o peso médio dos indivíduos capturados durante este estudo (estudo sobre os 

micromamíferos no Baixo Vouga Lagunar, ver secção 1.1 do capítulo 1) e multiplicado pelo 

número de indivíduos encontrados nas regurgitações (biomassa presa / total da biomassa 

consumida × 100). A biomassa média das espécies de micromamíferos que não foram 

capturadas ao longo do estudo, bem como a de outros vertebrados e invertebrados não 

capturados, foram compiladas da literatura. Assim, os valores médios para a biomassa dos 

micromamíferos, foram consultados em Blanco 1998a, b; das aves e das cascas de ovos a 
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partir de Cramp & Simmons 1977, 1983, 1985a, b, 1988, 1992, 1993, 1994a, b. Para os 

répteis foi consultado Capula et al. (1994) e para os insetos, Lopez e Martin (2006) e Marti 

(1974). 

Uma vez que não foi possível a identificação da ordem de alguns itens alimentares 

presentes nas regurgitações, nomeadamente da classe das aves, dos répteis e ovos, a 

biomassa destes elementos foi calculada através da média ponderada, que é uma análise de 

valores conforme a sua importância no resultado final, através da fórmula:  

�̅� =  
∑(𝑃𝑛 x 𝑉𝑛)

∑ 𝑃𝑛
 , 

 

               onde, Pn corresponde ao número de indivíduos que ocorrem no grupo com o valor 

de uma determinada massa (Vn) (Sokal & Rohlf 1995). 

 

3.2.2.2. Diversidade 

 

A diversidade da composição da dieta foi analisada pelo índice de diversidade 

inverso de Simpson, que é diretamente proporcional à diversidade e muito influenciado pelas 

espécies mais abundantes na amostra, sendo menos sensível à simples riqueza de espécie 

(Simpson 1949, Jost 2006). Foi utilizado também o índice de Shannon-Wiener (Magurran 

2004), com maior peso para as espécies raras, a fim de verificar se há diferenças entre os 

resultados. 

Foi realizada uma comparação ao nível específico com outros estudos cujas 

amostragens: tiveram duração semelhante; foram realizadas num período comparável ao do 

presente estudo (durante a época de reprodução da águia-sapeira); e abrangendo locais 

representativos de diversas regiões do continente europeu, nomeadamente o sul e o norte da 

França, a Holanda, a Polônia e o Reino Unido.  

A riqueza específica foi analisada com base em curvas de rarefação de espécies, 

construídas para o Baixo Vouga Lagunar e para os restantes locais. As curvas foram 

ajustadas com o uso do estimador não paramétrico Mao Tau, utilizado para o cálculo dos 

valores esperados de riqueza de espécies e com o intervalo de confiança de 95%. Também 

foram utilizados os estimadores Chao1 e ACE, baseados na abundância de espécies e com o 
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intervalo de confiança de 95%. As análises foram calculadas utilizando o software EstimateS 

9.0 for Windows (Colwell 2011). 

 

3.2.2.3. Diversidade de micromamíferos na dieta 

 

Para comprovar a completude do inventário das espécies do grupo com maior 

ocorrência na dieta (micromamíferos), e assim validar os resultados obtidos com a análise 

das regurgitações no que respeita à utilização dos recursos disponíveis, foi avaliado o ajuste 

da curva de acumulação de espécies à equação de Clench (Soberón & Llorente 1993), que é 

um modelo recomendado para situações em que o grupo taxonómico é bem conhecido: 

𝑆𝑡 =  
𝑎 . 𝑡

1 + (𝑏 . 𝑡)
 

 onde 𝑡 é uma medida de esforço (número de regurgitações), 𝑆𝑡 é o número previsto 

de espécies com um determinado esforço de amostragem de 𝑡, 𝑎 representa a taxa inicial de 

aumento do número de espécies, e 𝑏 é um parâmetro relativo ao padrão da acumulação 

espécies. 

 

3.2.2.4. Seletividade 

 

Para determinar a relação entre a disponibilidade (importância quantitativa no 

ambiente) e uso efetivo das presas (importância quantitativa do item na dieta) foi utilizado o 

índice de seletividade proposto por Jacobs (1974), adaptado do Índice de Seletividade de 

Ivlev (Ivlev 1961):  

 

𝐷 =  
𝑟 − 𝑝

𝑟 + 𝑝 − 2𝑟𝑝
 

 

onde, r e p são as percentagens dos itens presentes na dieta e no ambiente, 

respetivamente.  

Considera-se que determinado alimento é evitado quando os valores de D estão 

entre -1 e 0 e considera-se como item preferido aquele cujo valor de D está entre 0 e +1. 
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Assume-se que o termo “preferência” se refere à seletividade por um determinado item-

presa, neste caso, pela águia-sapeira. 

Para os cálculos da disponibilidade alimentar, foram utilizados os dados recolhidos 

com as armadilhas tipo Sherman e pitfalls (ver seção 1.1 do capítulo 1). 

Foram analisadas as quatro principais espécies/géneros de micromamíferos, devido 

ao facto de não haver dados de disponibilidade no ambiente das restantes espécies presentes 

nas regurgitações (baixa ou nula captura de indivíduos pelas armadilhas em campo). 

 

3.2.2.5. Importância relativa de cada presa 

 

Para determinar a importância relativa de cada presa na dieta da águia-sapeira no 

Baixo Vouga Lagunar, foi calculado o Índice de Importância Relativa (IIR), como sugerido 

por (Pinkas 1971):  

IIR= (%N+%B) %FO 

onde, N refere-se a percentagem de ocorrência de cada presa; B equivale a 

percentagem de biomassa e FO representa a frequência de ocorrência.  

Cada item foi classificado de acordo com o índice de importância relativa: item 

principal (IIR > 50), item secundário (10 < IIR < 50) e item ocasional (IIR < 10). 

 

 

 

3.2.2.6. Amplitude de nicho trófico 

 

A amplitude de nicho trófico foi calculada através do índice padronizado de Levins 

(Hurlbert 1978), que varia entre 0, quando uma espécie consumiu somente um tipo de presa, 

e 1, quando uma espécie consumiu de forma similar vários tipos de presas: 

 

𝐵𝑎 =  
[(Σ𝑗 𝑃𝑗2)−1 − 1]

(𝑛 − 1)−1
 

 

onde, 𝐵𝑎 = amplitude do nicho trófico padronizada; 𝑃𝑗 = proporção da presa 𝑗 na 

dieta; 𝑛 = número total de presas consumidas na dieta. Os valores próximos de 0 são 
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atribuídos a uma dieta especializada, enquanto que valores próximos de 1 indicam uma dieta 

generalista.  
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3.3. Resultados 

 

3.3.1. Composição da dieta 

 

A análise das 75 regurgitações apresentou 40 tipos de itens alimentares, distribuídos 

num total de 115 ocorrências, com média de 1.53 ocorrências por regurgitação. Quanto ao 

número de presas individuais ingeridas, foi detetado um total de 124 presas e uma média de 

1,65 itens por regurgitação (Tabela 2). As regurgitações apresentaram a média de 3.40 ± 1.17 

centímetros de comprimento; 1.62 ± 0.39 centímetros de largura; 1.26 ± 0.26 centímetros de 

espessura; 2.69 gramas de massa fresca e 1.62 gramas de massa seca. 

Tabela 2: Composição da dieta de águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar, Portugal, com base na análise de 75 
regurgitações. N (%) = número de indivíduos e respetiva percentagem de ocorrência; Peso = Peso médio de 

cada item alimentar; BM (%)= massa e respetiva percentagem da biomassa no número total de presas; FO = 

frequência de ocorrência expressa em percentagem. Os valores do peso de cada item e de biomassa são 

apresentados em gramas. IIR/TP = Índice de Importância Relativa/Classificação do tipo de presa, onde IP = 

Item Principal; IS = Item Secundário e IO = Item Ocasional. 

Itens alimentares N (%) Peso* BM (%) FO IIR/TP 

Mammalia      

Rodentia      

Apodemus sylvaticus L. 8 (6.45) 17.86* 142.88 (0.46) 9.33 48.34/IS 

Arvicola sapidus Miller 2 (1.61) 250 500 (1.60) 2.67 6.41/IO 

Microtus agrestis L. 15 (12.10) 24.93* 373.88 (1.19) 20 199.31/IP 

Microtus lusitanicus Gerbe 7 (5.65) 12.79* 89.55 (0.29) 9.33 41.51/IS 

Mus musculus L. 2 (1.61) 12.5 25 (0.08) 2.67 3.38/IO 

Mus spretus Lataste 4 (3.23) 12 48 (0.15) 4 13.51/IS 

Mus spp 4 (3.23) 11.24* 44.96 (0.14) 5.33  

Rattus norvegicus Berkenhout 4 (3.23) 221 884 (2.83) 5.33 24.16/IS 

Soricomorpha      

Crossidura russula Hermann 5 (4.03) 14 70 (0.22) 6.67 21.27/IS 

Crossidura spp 1 (0.81) 7.19* 7.19 (0.02) 1.33  

Sorex granarius Miller 3 (2.42) 8 24 (0.08) 4 7.48/IO 

Sorex minutus L. 1(0.81) 6.5 6.5 (0.02) 1.33 0.82/IO 

Talpa occidentalis Cabrera 1 (0.81) 50 50 (0.16) 1.33 0.96/IO 

Total 57 (45.97)  2265.96 (7.22) 68  

Aves      

Anseriformes      

Anas acuta L. 1 (0.81) 851 851 (2.73) 1.33 4.67/IO 

Anas penelope L. 1 (0.81) 765 765 (2.45) 1.33 4.31/IO 

Anas platyrhynchos L. 4 (3.23) 1088 4352 (13.94) 5.33 91.08/IP 

Apodiformes      

Apus apus L. 1 (0.81) 40.8 40.8 (0.13) 1.33 1.24/IO 

http://naturdata.com/taxa/Animalia/Chordata/Mammalia/Soricomorpha
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Ardeidae      

Bubulcus ibis L. 2 (1.61) 345 690 (2.21) 2.67 10.17/IS 

Ciconiiformes      

Platalea leucorodia L. 1 (0.81) 1323 4.24) 1.33 6.67/IO 

Plegadis falcinellus L. 2 (1.61) 557 1114 (3.27) 2.67 13.78/IS 

Charadriiformes      

Actitis hypoleucos L. 2 (1.61) 52.2 104,4 (0.33) 2.67 5.19/IO 

Calidris alba Pallas 1 (0.81) 52.8 52.8 (0.17) 1.33 1.29/IO 

Charadrius dubius Scopoli 2 (1.61) 38.3 76.6 (0.25) 2.67 4.95/IO 

Larus argentatus Pontoppidan 1 (0.81) 977 977 (3.13) 1.33 5.21/IO 

Philomachus pugnax L. 1 (0.81) 180 180 (0.58) 1.33 1.83/IO 

Recurvirostra avosetta L. 1 (0.81) 231 231 (0.74) 1.33 2.05/IO 

Scolopax rusticola L. 1 (0.81) 301 301 (0.96) 1.33 2.34/IO 

Tringa totanus L. 1 (0.81) 118 118 (0.38) 1.33 1.57/IO 

Vanellus vanellus L. 1 (0.81) 211 211 (0.68) 1.33 1.96/IO 

Gruiformes      

Fulica atra L. 2 (1.61) 777 1554 (4.98) 2.67  

Tetrax tetrax L. 1 (0.81) 830 830 (2.66) 1.33 4.58/IO 

Passeriformes      

Carduelis chloris L. 1 (0.81) 25.8 25.8 (0.08) 1.33 1.18/IO 

Garrulus glandarius L. 1 (0.81) 167.1 167.1 (0.54) 1.33 1.78/IO 

Pelecaniformes      

Phalacrocorax carbo L. 4 (3.23) 2423 9692 (31.05) 5.33 181.73/IP 

Piciformes      

Jynx Torquilla L. 2 (1.61) 37 74(0.24) 2.670 4.93/IO 

Podicipediformes      

Tachybaptus ruficollis Pallas 1 (0.81) 140 140 (0.45) 1.33 1.66/IO 

Aves não identificadas 6 (4.84) 682.01 4092.06 (13.11) 8.00  

Total 41 (33.06)  27962.56 (89.06) 50.06  

Reptilia      

Squamata      

Natrix spp 11 (8.87) 73.62 809.82 (2.59) 14.67 167.93/IP 

Lacertidae 1 (0.81) 28 28 (0.09) 1.33 1.1941/IO 

Réptil não identificado 1 (0.81) 69.82 69.82 (0.22) 1.33  

Total 13 (10.48)  907.64 (2.89) 17.33  

Insecta      

Orthoptera 6 (4.84) 0,40 2.4 (0.01) 8 38.78/IS 

Total 6 (4.84)  2.40 (0.01) 8  

Ovos      

Anseriformes      

Anas platyrhynchos 1 (0.81) 51.00 51 (0.16) 1.33  

Charadriiformes      

Gallinago gallinago L. 1 (0.81) 17 17 (0.05) 1.33 1.25/IO 

Gruiformes      

Fulica atra 1 (0.81) 38.00 38 (0.12) 1.33 1.24/IO 

Pluvialis apricaria L. 1 (0.81) 35.00 35 (0.11) 1.33 1.22/IO 

Passeriformes      



Análise da dieta da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar 

 

59 

 

Riparia riparia L. 1 (0.81) 43.00 43 (0.14) 1.33 1.14/IO 

Ovos não identificados 2 (1.61) 36.8 73.6 (0.24) 2.67  

Total 7 (5.65)  257.6 (0.82) 9.33  

Total 124 (100)  31223.64 (100)   

(*) Média calculada a partir da massa dos indivíduos capturados em campo. 

 

 

Conforme a Figura 13, os itens mais representativos em termos de frequência de 

ocorrência foram os micromamíferos, com 68.00%, e as aves, com 50.67% na dieta da águia-

sapeira. O grupo dos répteis representou o terceiro mais importante, com 17.33% das 

ocorrências. Os insetos e os ovos constituíram os grupos em menor frequência de ocorrência 

nas regurgitações, com 8.00% e 9.33% respetivamente.   

 

Foram identificados como itens-presa 13 espécies de micromamíferos, das ordens 

Eulipotyphla, com 21.57% de ocorrência, e Rodentia, que detiveram a maior 

representatividade dentro do grupo, com 86.27%. 

O género de roedor Microtus constituiu o item mais importante, estando presente 

em 29.33% (frequência de ocorrência) das regurgitações. Em concreto, o Microtus agrestis 

foi a espécie de micromamífero mais importante na dieta, pois foi a que se apresentou em 

maior proporção dentre todos os itens alimentares presentes na dieta da águia-sapeira no 

Figura 13: Frequência de ocorrência dos diversos grupos que compõem a dieta da águia-sapeira no Baixo Vouga 

Lagunar 
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Baixo Vouga Lagunar, com 20% de frequência de ocorrência, enquanto que Microtus 

lusitanicus apresentou 9.33% de frequência de ocorrência nas regurgitações (Figura 14). 

Além disso, e em concordância, as percentagens de ocorrência demonstram que o Microtus 

agrestis representa o item alimentar em maior proporção, representando 12.10% dos itens 

presentes na dieta. 

 

 

 

Outra espécie de roedor que indica ser um item alimentar importante dentro do 

grupo dos micromamíferos é o Apodemus sylvaticus, com 9.33% de frequência de 

ocorrência. O género Mus esteve representado em 12% das regurgitações e, em menor 

proporção, as espécies Arvicola sapidus e Rattus norvegicus, em 2.67% e 5.33% 

respetivamente. Quanto aos insetívoros, o género Crocidura foi o principal, surgindo em 

8.00% das regurgitações. Na dieta estiveram ainda presentes o género Sorex (5.33% das 

regurgitações) e a espécie Talpa occidentalis (1.33% das regurgitações).  

As aves constituíram o segundo grupo com maior representatividade na dieta, 

estando distribuídas em quatro grupos ecológicos: as aquáticas, as limícolas, os 

passeriformes e as estepárias (Figura 15). 

Figura 14: Espécies de micromamíferos presentes na dieta da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar. 
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Os itens alimentares identificados como mais importantes, dentro do grupo das 

aves, foram as aves aquáticas, com 26.67% de frequência de ocorrência nas regurgitações. 

Em concreto, o género Anas apresentou 8.00% de frequência de ocorrência. As aves 

limícolas, com uma frequência de ocorrência de 13.33% nas regurgitações, constituíram o 

segundo maior grupo de aves em representatividade, com destaque para as espécies Actitis 

hypoleucos e Charadrius dubius, com a frequência de ocorrência de 2.67% cada (Tabela 3). 

Os passeriformes estiveram presentes em 5.33% das regurgitações (frequência de 

ocorrência) e as aves estepárias, em menor proporção, em 1.33%.  

 

Tabela 3: Frequência de ocorrência das espécies de aves presentes nas regurgitações. 

Grupos/espécies FO (%) 

Aquáticas  

Anas acuta 1.33 

Apus apus 1.33 

Anas penelope 1.33 

Anas platyrhynchos 5.33 

Bubulcus ibis 2.67 

Fulica atra 2.67 

Platalea leucorodia 1.33 

Plegadis falcinellus 2.67 

Tachybaptus ruficollis 1.33 

Phalacrocorax carbo 5.33 

Figura 15: Frequência de ocorrência dos grupos de aves presentes nas regurgitações da águia-sapeira. 
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Larus argentatus 1.33 

Limícolas  

Actitis hypoleucos 2.67 

Calidris alba 1.33 

Charadrius dubius 2.67 

Philomachus pugnax 1.33 

Recurvirostra avosetta 1.33 

Scolopax rusticola 1.33 

Tringa totanus  1.33 

Vanellus vanellus 1.33 

Passeriformes  

Carduelis chloris 1.33 

Garrulus glandarius 1.33 

Jynx Torquilla 2.67 

Estepárias  

Tetrax tetrax 1.33 

 

 

Ainda no que respeita às aves, não foi possível a identificação de 6 itens desse 

grupo, devido à elevada fragmentação das suas partes ou por não apresentarem as 

características diagnosticantes. 

Quanto aos répteis, a família Lacertidae e o género de serpente Natrix apresentaram 

1.33% e 14.67% de frequência de ocorrência nas regurgitações, respetivamente. Dentro do 

grupo dos insetos, somente os ortópteros foram considerados como presas da águia-sapeira, 

apresentando 8.00% de frequência de ocorrência. As cascas de ovos identificadas 

representaram maioritariamente espécies aquáticas, com 1.33% de frequência de ocorrência 

para cada item alimentar. 

Os ovos apresentaram 9.33% de frequência de ocorrência nas regurgitações, 

representados pelas espécies Anas platyrhynchos, Gallinago galligano, Fulica atra, 

Pluvialis apricaria e Riparia riparia, com 1.33% de frequência de ocorrência cada. 

Em termos de biomassa ingerida, Phalacrocorax carbo foi a presa mais importante, 

com 30.87% da biomassa total, seguida de Anas platyrhynchos (13.86%) e Fulica atra 

(4.95%). Estas aves corresponderam a 89.03% de toda a biomassa presente na composição 

da dieta, enquanto que os micromamíferos constituíram 7.22%, os répteis 2.89%, ovos 

0.82% e os insetos apenas 0.01% da biomassa ingerida (Figura 16). 
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Dentre os micromamíferos, o item que mais contribuiu para a biomassa foi Rattus 

norvegicus, com 2.82%, seguido de Arvicola sapidus com 1.59%. As presas do género 

Microtus representaram 1.48%, enquanto que Apodemus sylvaticus contribuiu com 0.46%. 

As serpentes Natrix spp. contribuíram com 2.58% da biomassa na dieta, enquanto 

que a percentagem de biomassa dos demais itens dos restantes grupos não ultrapassou 

1.00%. 

   Além dos itens descritos, foram identificados outros que não entraram para a 

análise por não constituírem parte da alimentação da águia-sapeira, conforme se passa a 

descrever.  

Em 36 regurgitações foram identificados 36 itens pertencentes à ordem Coleoptera, 

cinco da ordem Hemiptera, um da ordem Diptera e um da ordem Himenoptera. 

Em 52 regurgitações (69.33%), foram encontradas fragmentos da hidrófila 

Phragmites australis e em apenas uma (1.33%) foi detetada a presença de sementes, porém 

a sua identificação não foi possível.  

Também se verificou que algumas das penas presentes nos locais de recolha das 

regurgitações pertenciam à águia-sapeira, corroborando a presença da espécie nesses locais, 

e comprovando que as regurgitações pertenciam à mesma. 

 

Figura 16: Percentagens de biomassa dos grupos presentes na dieta da águia-sapeira. 
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A análise dos restos de presas resultou na identificação de 26 itens alimentares: um 

Microtus agrestis, 24 aves e uma serpente (ver anexo 2). Além dos métodos indiretos, como 

a recolha das regurgitações e dos restos de presas, foi registada a captura de alguns itens por 

observação direta, contudo também não fizeram parte da análise, como já referido 

anteriormente. Durante o período de nidificação foi observada a caça, pela águia-sapeira, 

das seguintes presas (ver secção 4.2 do capítulo 4): quatro roedores, uma serpente, um 

lagarto e duas presas não identificadas; foram ainda observadas duas transferências de presas 

não identificadas do macho para a fêmea (ver anexo 2). 

Foi notado que a espécie utiliza poleiros próximos do ninho, principalmente 

pequenos postes e arbustos, localizados em áreas de difícil acesso e circundados por valas. 

Não foi observada nenhum indivíduo pousada em construções humanas, tais como casas ou 

postes de iluminação. Também não foram observadas águias-sapeiras a utilizar árvores ou 

arbustos próximos de caminhos ou de estradas. 

 

 

3.3.2. Diversidade  

 

A dieta da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar (BVL) apresentou os maiores 

níveis de diversidade, dentre as regiões europeias comparadas, nomeadamente o sul da 

França (ATF), o norte da França (FRA), o sul da Holanda (NLD), o noroeste da Polônia 

(POL) e o leste do Reino Unido (GBR). 

As curvas de rarefação de espécies (Figura 17) revelam que a riqueza específica de 

presas foi notoriamente mais elevada no Baixo Vouga Lagunar do que nos outros locais 

considerados e ainda que seria necessário um maior número de amostras do Baixo Vouga 

Lagunar para caracterizar de forma satisfatória a diversidade de presas ingeridas, uma vez 

que a curva de acumulação de espécies-presa referente ao BVL está longe de atingir a 

assimptota. Considerando o valor de abundância alcançado para o Baixo Vouga Lagunar 

(115 indivíduos), o método de rarefação estimou 39 espécies para esta área de estudo, e 

quando comparado com todos os outros locais, apresentou sempre os valores mais elevados. 

Considerando o esforço amostral (número de indivíduos) do norte de França (N = 67), foram 

estimadas 29 espécies para o Baixo Vouga Lagunar. 



Análise da dieta da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar 

 

65 

 

Todos estes resultados demonstram diferenças bastante relevantes em relação à 

riqueza observada entre os vários locais, sendo o Baixo Vouga Lagunar consistentemente a 

área de estudo com maior diversidade de espécies por número de indivíduos detetados nas 

regurgitações. 

Também no que respeita aos índices de diversidade das presas identificadas nos 

vários locais, o Baixo Vouga Lagunar apresenta consistentemente os valores mais elevados 

em relação aos outros locais, quer para o índice de Simpson, quer para o índice de Shannon. 

Holanda apresenta a dieta com o menor índice de diversidade dentre os locais comparados 

(Tabela 4).  
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Figura 17: Curvas de rarefação calculadas 

com o estimador não paramétrico Mao Tau 

(linhas sólidas), e respetivos intervalos de 

confiança a 95% (linhas tracejadas), 

mostrando o número de espécies estimadas 

em relação ao esforço de amostragem 

(número de indivíduos detetados nas 

regurgitações) para o Baixo Vouga Lagunar 

(BVL) em comparação com outros locais. 

As linhas verticais representam o desvio-
padrão. 
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Tabela 4: Riqueza de espécies, abundância baseada nos estimadores de riqueza Chao 1 e ACE, intervalos de 

confiança e diversidade (índices de Simpson e de Shannon) na dieta de águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar 

(BVL) e noutras regiões da Europa (ATF - sul de França, NLD - Holanda, POL - Polônia e GBR - Reino 

Unido). 

   BVL ATF NLD POL GBR 

Riqueza de espécies 39      23 20  21 17 

Estimadores de riqueza     

Abundância 

    Chao 1 75.64 21.22 40.06 38.04 17.09 

IC (95%) 51.02 - 151.38 

 

16.71 - 45.8 21.62 - 146.24 22.33 -127.14  14.65 - 33.48 

ACE 76.64 24.56 28.79 27.47 17.06 

Diversidade 
Simpson 

Shannon 

17.61 

3.22 

5.12 

2.00 

3.8 

1.80 

6.57 

2.27 

5.83 

2.07 

 

 

As comparações foram efetuadas tendo por base as estimativas padronizadas para 

115 indivíduos, obtidas através de uma análise de rarefação. No estudo realizado no norte 

da França, foram identificados 67 indivíduos, pelo que a comparação com o BVL foi 

efetuada tendo como referência esse esforço amostral (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Riqueza de espécies, abundância baseada em estimadores de riqueza e diversidade na dieta no Baixo 

Vouga Lagunar (BVL) e o norte da França (FRA). 

   BVL FRA 

Riqueza de espécies  29 20 

Estimadores de riqueza    

Abundância 

Chao 1 71.64 65 

IC (95%) 39.06 - 209.5 

 

33.64 - 168.44 

ACE  53.58 32.25 

 Diversidade 
Simpson 

Shannon 

16.64 

3.06 

11.36 

2.65 

 

 

 

3.3.2. Diversidade de micromamíferos na dieta 

 

Uma vez que os micromamíferos representaram o grupo com maior número de 

ocorrências na dieta da águia-sapeira, averiguou-se a completude da deteção dos mesmos a 

partir da análise de regurgitações.  
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A riqueza de espécies de micromamíferos estimada (Chao 1) foi de 11.33 ± 0.93 

espécies e a riqueza observada de facto foi de 11 espécies. A equação de Clench apresentou 

um forte ajuste à curva de acumulação de espécies (r2 = 0.9999), com um declive (slope) de 

0.745, mostrando proximidade a uma assimptota e, assim, demonstrando que a amostragem 

dos micromamíferos é completa e fiável (Figura 18). 

 

 

3.2.3. Seletividade da dieta 

 

Os resultados obtidos com o índice de Jacobs sugerem que a águia-sapeira seleciona 

o género de micromamífero Microtus em detrimento dos demais itens, pois esse apresentou 

um elevado índice de seletividade (0.61) e o único de valor positivo. Os restantes itens-presa 

analisados apresentaram valores abaixo de zero, confirmando-as como presas pouco eleitas 

(Figura 19). O género Mus apresentou o índice de seletividade mais baixo (- 0.45). 

 

Figura 18: Curva de acumulação e riqueza estimadas de espécies observadas (Chao 1) para a comunidade de 

micromamíferos presentes na dieta da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar. O ajuste à equação de Clench 

confirmou a integridade da amostragem (r2 = 0.9999, slope = 0.745). 
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3.2.4. Importância Relativa das Presas 

 

De acordo com o Índice de Importância Relativa (IIR), Microtus agrestis foi o item-

presa mais importante para a dieta da águia-sapeira, apesar de cada indivíduo dessa espécie 

apresentar apenas 24,93 gramas de peso médio. A abundância foi provavelmente o fator que 

mais contribuiu para o elevado IIR do M. agrestis, enquanto que a massa foi importante para 

o valor elevado de IIR noutras espécies-presa, como Anas platyrhynchos e Phalacrocorax 

carbo (Tabela 2). 

Os principais itens alimentares representam 56% da massa total estimada para as 

espécies de presas e 30% da abundância. Os itens secundários equivalem a 17% da massa 

total estimada e 38% da abundância na dieta, e os itens ocasionais correspondem a 27% da 

massa total estimada e 32% da abundância na dieta. 

 

Figura 179: Seletividade de presas de micromamíferos pela águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar (índice de 

Jacobs). 
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3.2.5. Amplitude de nicho trófico 

 

A amplitude do nicho alimentar padronizado da dieta sugere que a águia-sapeira é 

um predador generalista, e apesar de não apresentar um valor muito elevado para o índice 

padronizado de Levins (𝐵𝑎= 0.45), esse indica uma certa desigualdade no consumo de 

algumas presas. Este resultado está associado ao acentuado consumo de mamíferos, que 

representam cerca de 45% dos itens alimentares constituintes da dieta da águia-sapeira no 

Baixo Vouga Lagunar. 

A Polónia apresentou um índice padronizado de Levins de 0.28, o Reino Unido de 

0.31, a Holanda 0.15 e o sul da França de 0.20. O norte da França apresentou o maior índice, 

no valor de 0.55. 
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3.4. Discussão 

 

A dieta da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar consistiu de mamíferos e de aves, 

em maior proporção e em menor proporção, de répteis e de insetos. 

Esse resultado está de acordo com os estudos realizados no período de reprodução 

da espécie noutras populações europeias, tais como da Alemanha (Lange & Hofmann 2002), 

de França (Thiollay 1967, Schipper 1973), de Espanha (Cardador et al. 2012) e da Polónia 

(Brzeziński & Żmihorski 2009), onde os micromamíferos detêm um papel fundamental na 

dieta da águia-sapeira durante a nidificação, e entre as aves, as espécies aquáticas são as que 

apresentam uma maior importância.  

A composição da dieta do presente estudo é mais diversa em relação aos locais 

comparados (França, Holanda, Polônia e Reino Unido). A curva de rarefação de espécies 

obtidas com o estimador Mao Tau para o Baixo Vouga Lagunar não apresenta 

comportamento assimptótico, não convergindo para um número estacionário de espécies, ou 

seja, possivelmente não foram amostradas todas as espécies existentes na dieta da águia-

sapeira para a região (com eventual exceção para os micromamíferos). Para obter um registo 

mais completo das espécies de que a águia-sapeira se alimenta no local, seria necessário 

recolher e analisar um maior número de regurgitações. As curvas de rarefação revelam a 

existência de diferenças claras entre a riqueza de espécies no BVL e nos restantes locais, 

sendo que o Baixo Vouga Lagunar apresenta um maior número de espécies. As curvas de 

rarefação de espécies do sul da França e Reino Unido apresentam comportamento 

assimptótico, sugerindo a tendência de aproximação a um número estável de espécies, ou 

seja, presumivelmente todas as espécies da dieta foram ali detetadas. O número de espécies 

foi menor do que no Baixo Vouga Lagunar, mesmo com um esforço amostral mais elevado, 

atestando que a composição da dieta do presente estudo é mais diversa em relação aos locais 

comparados (França, Holanda, Polônia e Reino Unido). Conforme a descrição dos autores 

dos estudos e confirmação via imagens de satélite (©GoogleMaps e ©ESRI Imagery Data), 

os locais amostrados também são formados por mosaicos de zonas húmidas, áreas cultivadas 

e pastagens, apresentando paisagens ecológicas e espacialmente similares ao Baixo Vouga 

Lagunar, ressalvando a particularmente elevada biodiversidade deste local. Assim, sendo a 

águia-sapeira generalista, a maior diversidade da dieta reflete de facto que há uma maior 

disponibilidade de presas no ambiente do Baixo Vouga Lagunar. 
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Apesar da análise das regurgitações da águia-sapeira não ter detetado todos os itens 

alimentares possíveis na dieta da mesma, mostrou-se bastante eficaz para amostrar os 

micromamíferos presentes na área de estudo, denotando a dieta da águia-sapeira como 

instrumento válido para o inventário desse grupo animal. 

A elevada ocorrência da Natrix spp na dieta indica que esse item alimentar é uma 

presa em potencial, uma vez que o seu período de atividade ocorre, geralmente, nos períodos 

do dia em que a temperatura está mais elevada e assim estará mais disponível no ambiente 

durante um provável período de caça da águia-saperia. 

O período de reprodução aumenta a demanda por alimentos, o nascimento das crias 

pode levar os progenitores a caçar presas maiores, como as aves aquáticas, espécies que 

apresentam a maior ocorrência dentro do grupo das aves na dieta da águia-sapeira no 

presente estudo. Segundo Schipper (1973), os machos caçam mais as presas terrestres 

enquanto que as fêmeas caçam mais as presas aquáticas, pois as fêmeas pouco se distanciam 

do local do ninho, que é construído em áreas alagadas que podem apresentar ninhos de aves 

aquáticas nas proximidades, representando assim uma área com uma disponibilidade de 

presas detetáveis e mais vulneráveis (ovos, crias e juvenis).  

As aves apresentaram a maior biomassa na dieta, em razão da elevada ocorrência 

das espécies aquáticas, das quais um indivíduo adulto apresenta uma elevada massa 

corpórea, em relação à massa de um micromamífero, por exemplo (e.g. a ave aquática Anas 

acuta pode apresentar 851 gramas enquanto que mesmo um dos maiores roedores, Rattus 

norvegicus, apresenta apenas 221 gramas). A estimativa da biomassa das aves consumida na 

dieta da águia-sapeira acaba por não ser precisa, pois quando se utilizam os pesos médios de 

um indivíduo adulto consultado na literatura para realizar os cálculos, nem sempre este 

reflete o peso real da presa (ou porção de presa) consumida (Simmons et al. 1991, Steenhof 

1993). As espécies do género Circus, segundo Barnard et al. (1987), caçam presas juvenis 

de aves, com menor peso do que o adulto e, além disso, tal como outras rapinas, raramente 

consomem a totalidade da presa que capturam. 

No entanto, e uma vez que não foi possível determinar se os itens encontrados nas 

regurgitações pertenciam a indivíduos adultos, juvenis ou crias, o valor calculado da 

biomassa presente na dieta da águia-sapeira representará certamente uma sobrestimação da 

biomassa consumida desse grupo. Uma exemplificação simples de tal facto é que uma 

espécie do género Anas pode apresentar um peso médio de até 1088 gramas, contudo, a 
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média máxima de peso que a águia-sapeira pode ingerir varia entre cerca de 10 e 675 gramas 

(Cramp & Simmons 1983). Segundo a literatura (Schipper 1973, Kitowski 2006), o registo 

de presas maiores na dieta, provavelmente são de porções de indivíduos doentes, deficientes 

ou em estado de putrefação.  

Pode-se supor então que os itens alimentares que podem representar uma massa 

maior que os 675 gramas que estão presentes na dieta da águia-sapeira, devem derivar de 

indivíduos juvenis, crias ou ainda de adultos, ora debilitados ora em estado de deterioração. 

Casos deste último tipo podem ser interpretados como uma habilidade de caça oportunista 

da espécie estudada. Essa estratégia pode favorecer então um predador oportunista, pois uma 

vez encontrada a presa debilitada ou em putrefação, tem mais a ganhar em aceitar esse tipo 

de item alimentar de baixa qualidade, e não em ignorá-lo e continuar a procura, 

consequentemente alcançando maior gasto energético. 

Uma distinção importante entre os consumidores de animais é se eles são 

especializados ou generalistas em sua dieta, onde generalistas (espécies polífagas) se 

alimentam de uma grande variedade de espécies de presas, embora muitas vezes detenham 

preferências claras em relação a uma ordem de presas que irão selecionar quando existem 

alternativas disponíveis, enquanto os especialistas (espécies monófagas) consomem apenas 

determinadas presas específicas (Begon et al. 2005). 

Os micromamíferos apresentam uma grande importância como item alimentar da 

águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar. Esse grupo exibe o maior número de ocorrência de 

presas na dieta, o que pode sugerir que este resultado é devido às condições favoráveis de 

caça oferecidas pelos habitats abertos presentes na área, tal como sugerido por Dijkstra e 

Zijlstra (1997) e Cardador et al. 2012. 

  O género Microtus apresentou a maior frequência de ocorrência na dieta (29.33%), 

sendo a espécie Microtus agrestis mais predada que a sua congénere Microtus lusitanicus, 

facto que pode ser justificado pelo comportamento desses roedores, pois o M. lusitanicus 

possui um hábito mais fossorial (Giannoni et al. 1993, Santos et al. 2011), tornando-o mais 

inatingível pela predação da águia-sapeira. Outro exemplo é Talpa occidentalis, com apenas 

1.33% de ocorrência, que por deter hábitos subterrâneos (McNab 1979), torna-se uma presa 

mais inacessível, por muito abundante que possa ser. 

O censo de micromamíferos realizado no Baixo Vouga Lagunar durante o mesmo 

ano do presente estudo, sugere que a dieta da águia-sapeira mostra diferenças entre as presas 
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consumidas e a sua abundância existente em campo. Por exemplo, a incidência de Microtus 

agrestis na dieta da águia-sapeira como o micromamífero mais consumido durante o período 

de estudo da dieta demonstrou diferença em relação aos padrões da abundância do grupo, na 

área de estudo. Nesse censo, o género Mus apresentou o maior índice de abundância relativa, 

em relação a todos os micromamíferos durante a época de reprodução e nos locais onde 

foram recolhidas as regurgitações, seguido de Apodemus sylvaticus e do género Crocidura 

e em menor abundância ocorreram espécies do género Microtus. Contudo, deve-se levar em 

consideração o tipo de armadilha utilizada para a captura dos micromamíferos. A principal 

forma de amostragem foi através de armadilhas tipo Sherman e pitfalls, que são pouco 

eficientes para a captura de espécies fossoriais e semi-fossoriais, logo não concebe uma 

densidade populacional precisa dos Microtus, por exemplo (Boonstra & Krebs 1978).   

De acordo com Corbet (1961), Koteja e Weiner (1993) e Santos et al. (2011), a 

ocorrência de Microtus está relacionada com as suas necessidades de alimentação e de 

cobertura, sendo um género encontrado em áreas abertas e alagadas. As espécies desse 

género possuem a capacidade de escapar em aberturas que formam tipos de corredor 

chamados de “galerias”, inacessíveis aos predadores terrestres (e.g. raposas) (Hansson 1977, 

Giannoni et al. 1993), no entanto, apesar de passarem a maior parte do seu tempo nesses 

túneis subterrâneos e nas tocas, eles não apresentam um amplo ajuste morfológico para um 

estilo de vida totalmente subterrâneo como observado em outros mamíferos que possuem tal 

adaptação (e.g. as toupeiras) (Koteja & Weiner 1993). Estando ativos durante as 24 horas do 

dia, embora predominantemente ao nascer e ao pôr-do-sol, e sendo roedores pouco agéis 

(McNab 1963), os Microtus constituem presas vulneráveis, podendo assim tornar-se no item 

alimentar preferido de um predador oportunista como a águia-sapeira. 

Outro fator a ser levado em consideração é a atividade de caça da águia-sapeira, 

que ocorre durante o período diurno, enquanto que a maioria dos micromamíferos 

apresentam um padrão de atividade noturna (Blanco 1998b). Espécies como Apodemus 

sylvaticus e do género Mus, dentre os micromamíferos, apresentam atividade essencialmente 

noturna ou crepuscular (Palomo & Gisbert 2002) quando a águia-sapeira está inativa. 

Conclui-se que apesar destas presas estarem presentes em maior abundância no ambiente, a 

discrepância temporal do seu período de atividade em relação à do seu predador (águia-

sapeira), tornam-se indisponíveis, ou mais difíceis de caçar.  
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Assim, justifica-se a preferência pelo género Microtus (com período de atividade 

diurno, coincidente com o da águia-sapeira) em detrimento de outras espécies do grupo na 

alimentação, de acordo com a “Optimal foraging theory” proposta por MacArthur e Pianka 

(1966), que estipula que os organismos caçam de forma a maximizar a absorção de energia 

enquanto gastam o mínimo de tempo possível para fazê-lo. A quantidade de energia obtida 

a partir do consumo de uma presa deve, naturalmente, ser suficientemente maior do que a 

quantidade de energia gasta na caça e na captura, e os Microtus, quando numerosos, são mais 

fáceis de encontrar e capturá-los exige relativamente pouca energia, tornando-os presas 

atrativas para a águia-sapeira. 

O uso de um determinado recurso é tido como seletivo quando este é usado 

desproporcionalmente em relação à sua disponibilidade no habitat de caça em um 

determinado espaço e tempo, enquanto um predador oportunista consome todas as presas de 

acordo com a abundância que elas ocorrem no seu local de caça (Johnson 1980, Jaksić 1989). 

A presença de itens alimentares na dieta da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar, tais 

como os Microtus, serpentes e ovos, e a ausência de outros, como os anfíbios, sugerem que 

a dieta desse predador é conduzida pela disponibilidade de presas no ambiente, o que nem 

sempre é sinónimo de abundância (Jaksić 1989). Isso porque a disponibilidade de presas 

móveis mais vulneráveis são muitas vezes mais importantes na determinação da dieta de um 

predador generalista do que a abundância de outras presas, pois a taxa de encontro e captura 

com sucesso será maior (Sih & Christensen 2001). 

A predação ocorre durante o período no qual o predador está ativo, dentro dos 

limites de ocorrência das presas e predadores e segundo as capacidades de manuseio das 

presas que o predador possui, assim como o comportamento de caça do predador, a perceção 

de abundância influenciam na condição oportunista ou seletiva do predador (Jaksić 1989). 

Assim, seriam necessários dados sobre a disponibilidade de abundância de espécies de todos 

os grupos para uma melhor avaliação do consumo de presas na dieta da águia-sapeira. 

Os resultados obtidos sugerem o estabelecimento de investigações futuras, no 

sentido de esclarecer os mecanismos inerentes à dieta da águia-sapeira, como modelo 

ecológico de predadores diurnos e voadores. No futuro, poderão ser inquiridos fatores como 

a capacidade de locomoção das presas no habitat, comportamento de espécies-presa com 

hábitos noturnos e diurnos, características morfológicas e/ou comportamentais das presas 

que favorecem estratégias anti-predatórias e poderá ser desenvolvida uma metodologia 
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padronizada que possa explicar a presença ou ausência de determinada presa na dieta deste 

predador de topo, e assim estabelecer um padrão de consumo em paisagens complexas e 

biodiversas como as do Baixo Vouga Lagunar. 
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Ilustrações: Sapal em Pardilhó (esquerda) e possível voo nupcial de um casal de Circus 

aeruginosus (direita). Autores: Michelle Alves e Manuel Petiz. 
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4. Ecologia espacial da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar 

 

4.1. Introdução 

 

Os estudos de uso de habitat consideram o evento de uma espécie ocorrer em uma 

determinada paisagem e, por outro lado, a seleção de habitat obrigatoriamente considera o 

número de registos em cada um dos habitats da paisagem em função da disponibilidade 

destes (Cody 1985, Morris 1987, Buij et al. 2012). 

Em geral, a seleção de habitat em aves é resultante da ecologia, comportamento, 

fisiologia ou da interação desses fatores (Cody 1985). No caso de algumas espécies de aves 

de rapina, a estrutura da vegetação do habitat, a morfologia e o comportamento de caça 

podem exercer uma grande influência na seleção de habitat (Clifton 1989, Boitani & Powell 

2012), enquanto para outras, um dos fatores mais determinantes parece ser o recurso 

alimentar (quantidade e qualidade) (Janes 1985). Espécies com uma dieta menos 

especializada também evidenciam um uso distinto do ambiente em função da distribuição e 

do habitat da presa principal (Southern & Lowe 1968). Mosaicos de habitats em paisagens 

humanizadas, transformadas e impactadas, podem oferecer uma variedade de fontes de 

alimento abundantes relativamente ao uso do solo, tais como roedores em áreas cultivadas 

(Poulet 1985) e gafanhotos em pastagens (Branson 2005). 

O primeiro fator a considerar em questões de uso e seleção de habitat é a definição 

do próprio habitat e quais as variáveis que serão utilizadas para distinguir os vários habitats 

presentes na área em causa (Janes 1985). No entanto, é essencial que essas variáveis tenham 

sentido biológico/ecológico para a espécie e não para a perceção humana e, principalmente, 

que sejam capazes de responder aos objetivos propostos (Cody 1985). 

Diversas variáveis podem ser medidas em campo, no entanto, como o tempo de 

recolha e análise destas pode ser limitado, é imprescindível que a escolha seja baseada no 

conhecimento ecológico de uma espécie ou de um grupo (Cody 1985). Uma das variáveis 

principais é o uso/cobertura do solo, em que é necessário quantificar a disponibilidade dos 

habitats (Sutherland & Green 2008). 

As amostragens para seleção de habitat devem ser realizadas preferencialmente em 

estudos de média-longa duração, que cubram pelo menos um ciclo anual (Cody 1985). As 

espécies, em geral, possuem comportamento diferenciado ao longo do ano e, 



Capítulo 4 

 

88 

 

consequentemente, utilizam os habitats de maneira distinta (Klebenow 1969). Dados 

adquiridos no período reprodutivo, muitas das vezes irão representar apenas o território do 

ninho, que pode ser muito diferente das regiões que a espécie utiliza na totalidade da área 

vital (Klebenow 1969, Janes 1985). Dessa forma, os resultados são influenciados tanto em 

escala temporal quanto em escala espacial (James 1971). 

Estudos sobre o uso espacial da águia-sapeira têm sido realizados a fim de averiguar 

que habitats são primordiais para a espécie, principalmente durante o período de reprodução 

e no que respeita ao seu uso, seja como área de caça, como de nidificação (Schipper 1977, 

Stanevičius 2004, Němečková et al. 2008).  

Estes estudos demonstram que além das zonas húmidas (Fernandes 1998, 

Němečková et al. 2008), as áreas agrícolas também têm sido selecionadas pela águia-sapeira, 

demonstrando haver uma adaptação às áreas humanizadas, que utiliza para caçar 

(Men’shikova , Cardador & Manosa 2011). 

Estudos sobre o uso e seleção de habitat, principalmente de espécies com destaque 

na cadeia alimentar, são de importância fundamental para a formulação de políticas de 

conservação do ambiente (Buij et al. 2012), ao permitirem averiguar se existe influência de 

diversos fatores na ocorrência e na permanência das espécies numa paisagem, 

nomeadamente fatores abióticos ou perturbações humanas (Boyle & Samson 1985, Garcia 

& Arroyo 2001). 

 Este trabalho objetivou avaliar o uso e a seleção de habitat pela águia-sapeira no 

mosaico de habitats da complexa paisagem do Baixo Vouga Lagunar, identificando os 

habitats mais importantes para a alimentação e reprodução da espécie. Pretendeu-se também 

conhecer os fatores que influenciam a presença e a abundância da espécie, durante um ciclo 

anual, na mesma área de estudo. 
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4.2. Materiais e métodos 

 

4.2.1. Padrões de atividade e uso de habitat 

 

O estudo do uso do habitat foi realizado por meio de observação direta das aves, 

entre novembro de 2011 e outubro de 2012, cobrindo um ciclo anual e, naturalmente, 

abrangendo o período de reprodução da espécie. Foram distribuídos nove pontos de 

observação fixos na área de estudo (Figura 20). Estes pontos foram selecionados a partir de 

uma amostragem prévia não-sistemática da área de estudo, de forma a otimizar as 

probabilidades de observação de águia-sapeira nas zonas em que é mais abundante. Para a 

marcação dos pontos de amostragem foi ainda tido em conta o tipo de vegetação 

predominante, atendendo aos objetivos de identificar os habitats mais utilizados. Os habitats 

considerados no estudo foram o caniçal, o sapal, o juncal, o “Bocage” e as plantações de 

arroz e de milho.   

Inicialmente, nos meses de novembro e dezembro de 2011, os pontos foram 

amostrados com uma periodicidade mensal e com uma duração de 60 minutos por ponto.  A 

partir do mês de janeiro 2012, devido à aproximação do período reprodutivo, a periodicidade 

passou a ser quinzenal, com a realização de duas amostragens de 60 minutos em cada ponto 

por mês. A partir do mês de fevereiro, a fim de identificar possíveis locais de nidificação e 

acompanhar mais eficazmente o período de reprodução, o tempo da sessão amostral 

aumentou para 120 minutos, tendo-se mantido a periodicidade quinzenal e totalizando-se 

240 minutos mensais por ponto de amostragem (Tabela 6). 
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Figura 20: Localização dos pontos fixos de observação na área de estudo. 



Ecologia espacial da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar 

 

91 

 

Tabela 6: Tempo de observação por sessão de amostragem mensal realizada nos pontos fixos. 

Mês e ano de 

amostragem 

Nº de 

pontos de 

amostragem 

Nº de 

amostragens por 

mês e por ponto 

Duração da sessão 

de amostragem, por 

ponto (minutos) 

Nº total de minutos 

por mês (e por ponto) 

Novembro 2011 9 1  60  60 

Dezembro 2011 9 1  60  60 

Janeiro 2012 9 2  60 120 

Fevereiro 2012 9 2 120 240 

Março 2012 9 2 120 240 

Abril 2012 9 1 120 120 

Maio 2012 9 2 120 240 

Junho 2012 9 2 120 240 

Julho 2012 9 2 120 240 

Agosto 2012 9 2 120 240 

Setembro 2012 9 2 120 240 

Outubro 2012 9 1 120 120 

 

Nos meses de abril e outubro de 2012 apenas foi realizada uma amostragem mensal, 

devido à elevada quantidade de chuvas e ocorrência de ventos muito fortes. 

Em cada sessão de amostragem e em cada ponto foi amostrada uma área de cerca 

de 1,5 Km de raio, com binóculos 10X50 DPS I Olympus®, telescópio Leica® Apo-Televid 

77 e guia de campo (Bruun et al. 1995). Foi registado o número de indivíduos observados, o 

sexo, idade e cada comportamento observado – tal como voo, corte, construção de ninho, 

caça, repouso – foi cronometrado, com registo do habitat sobre o qual decorria. Para cada 

sessão amostral foram também registadas as condições meteorológicas – temperatura, 

humidade relativa do ar, velocidade do vento, pressão atmosférica - com uma estação 

meteorológica portátil Kestrel® 4000, sendo que com condições climatéricas muito adversas 

não se realizaram amostragens. Também foi registada a presença/ausência de gado e de 

máquinas agrícolas no local. 

 

 

4.2.2. Padrão de ocupação na paisagem  

 

Considerou-se uma unidade amostral cada observação em ponto fixo (random 

factor), correspondente a uma área amostrada (buffer) de 1,5 Km de raio. Assim, as variáveis 
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dependentes foram a presença e o número de indivíduos nos pontos fixos de amostragem e 

as variáveis independentes foram classificadas em grupos relativos a: 1) paisagem, 2) 

disponibilidade alimentar, 3) fatores abióticos e 4) perturbação humana (Tabela 7). 

Para o grupo da paisagem, foram consideradas seis classes de cobertura do solo (os 

habitats considerados para este estudo: caniçal, sapal, juncal, “Bocage”, plantações de arroz 

e de milho). O comprimento das linhas de água foram mensurados a partir do SIG, assim 

como a sua distribuição dentro dos bufferes considerados (cada buffer foi dividido em quatro 

quadrantes e foi contabilizado o número de quadrantes que as linhas de água ocupavam). A 

alteração na paisagem durante o período analisado foi medida através do número de vezes 

que cada habitat sofria uma alteração na sua estrutura (e.g. passagem de terreno cultivado a 

pousio ou vice-versa). Foi também calculada a heterogeneidade espacial com base na área 

de cada habitat presente nos bufferes, através do índice de Shannon (Magurran 2004).  

 No grupo referente à disponibilidade alimentar foram utilizados os quatro itens 

alimentares que apresentaram a maior frequência de ocorrência dentre o grupo que se 

demonstrou ser o mais importante na dieta da espécie (micromamíferos), utilizando a taxa 

de captura em campo para mensurar a abundância de cada item presente na época e nos 

pontos amostrados (ver capítulo 3). 

 Os fatores abióticos foram testados através das variáveis mensuradas durante as 

sessões de amostragem, através de uma estação meteorológica portátil. Para os dias em que 

não foi possível fazer essa medição, os dados foram consultados na base de dados ©2013 

Weather Underground, relativos à estação meteorológica Ovar Mil). 

As variáveis relacionadas com a perturbação humana foram estabelecidas com base 

nas construções humanas presentes (por exemplo: casas, indústria, comércio), na presença 

de gado e de máquinas agrícolas durante as sessões de amostragem e no comprimento das 

estradas em cada buffer. Além das medições em comprimento ou área, tal como para as 

linhas de água, a distribuição das estradas e das construções humanas também foi avaliada 

segundo a presença nos quadrantes dos buffer.  
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Tabela 7: Tipos de variáveis consideradas em cada grupo, código respetivo, definição do valor atribuído e 

variáveis utilizadas para as análises. 

Variável Código Valor categórico 

Paisagem   

Linhas d'água Linha_A 5248.87 - 22591.85 m 

Ocupação de linhas de água no buffer QA 0 - 4 

Heterogeneidade espacial Het_esp 1.07890 - 1.97240 H' 

Alteração da paisagem Alt_p 0 - 6 

Arrozal AR 0 - 915537 m2 

Bocage BO 0 - 5030439 m2 

Caniçal CA 0 - 2740134 m2 

Milheiral MI 0 - 3255579 m2 

Juncal JU 370963 - 2109433 m2 

Sapal SA 0 - 3179253 m2 

Disponibilidade alimentar   

Apodemus sylvaticus Apo 0 – 20.78 % 

Crocidura spp Cro 0 – 3.92 % 

Microtus spp Mic 0 – 2.83 % 

Mus spp Mus 0 – 12.52 % 

Fatores abióticos   

Humidade relativa do ar Hu 13 - 94 % 

Pressão atmosférica Pressao 1000.70 - 1055.20 hPA 

Temperatura do ar  Temp 5.10 - 32 ºC 

Velocidade do vento Vv 0 - 6.70 m/s 

Perturbação humana   

Presença de gado Gado 0 -1 

Construções humanas Const_Hum 0 - 1133793.73 m2 

Estradas Est 15822.34 - 45722.95 m 

Presença de máquinas agrícolas Maq_Agr 0 -1 

Ocupação de estradas no buffer QE 0 - 4 

Ocupação de construções humanas no buffer QA 0 - 4 

 

  *Índice de capturas: número de indivíduos capturados por 100 armadilhas-noite. 

 

 

 

4.2.3. Análise e tratamento de dados 

 

4.2.3.1. Padrões de atividade e uso de habitat 

 

Para a determinação do padrão de atividade diário e sazonal da águia-sapeira, foram 

consideradas as observações registadas ao longo do ano (na forma de frequências de 

ocorrência) em que as águias demonstrassem os seguintes comportamentos: deslocação 

(voo), caça, corte, construção de ninho e territorialismo. Foi excluído o comportamento de 
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repouso, assumindo-se que, quando em pouso, os espécimes estavam inativos. Dada a 

natureza diversa do esforço amostral ao longo do ano, procedeu-se à estandardização das 

observações em relação ao esforço (tempo) de amostragem, tornando todos os dados 

comparáveis. 

Para testar se houve diferenças na atividade diária da águia-sapeira face às estações 

do ano, foi usado o teste de Qui-quadrado de Pearson com um nível de significância de 0.05 

(α = 0.05) (Zar 2007).  

Para os dados das condições meteorológicas foram realizadas médias mensais com 

os valores mensurados em cada sessão de amostragem. 

A avaliação do uso dos habitats baseou-se na quantificação da frequência de 

utilização dos mesmos, ou seja, do tempo despendido pela espécie em cada habitat e por 

categorias de comportamentos (voo, caça e pouso). Foram ainda efetuadas distinções entre 

o período de reprodução, o ciclo anual completo, machos e fêmeas, tendo todos os dados 

sido devidamente estandardizados face ao esforço amostral. A significância das diferenças 

observadas foi analisada através dos intervalos de confiança a 95%. 

Para avaliar se houve seleção de habitat foi utilizado o Índice de Seletividade de 

Ivlev, que compara a disponibilidade de habitats com o seu uso efetivo pelas espécies (Ivlev 

1961). A análise foi então realizada com base na frequência de ocorrência da espécie em 

cada tipo de habitat, em relação à disponibilidade desse habitat na área de estudo, do seguinte 

modo:  

ISi = (Ui – Ai) / (Ui + Ai) 

onde Ui é a proporção de utilização de um dado recurso (calculada a partir da 

frequência de ocorrência da águia-sapeira em determinado habitat) e Ai é a proporção da 

disponibilidade do recurso no local (neste caso, a proporção de determinado habitat em 

relação à área total amostrada). O índice varia de -1 a +1, sendo nulo quando não há qualquer 

seleção do recurso (neste caso, determinado habitat). Os valores próximos de +1 indicam 

que a proporção de uso é superior à proporção da disponibilidade do habitat, ou seja, o 

recurso é positivamente selecionado. Os valores próximos de -1 indicam um certo 

evitamento do recurso, sendo a proporção de uso menor que a proporção da disponibilidade 

do mesmo (Ivlev 1961, Jacobs 1974). Os valores de seletividade indicam quais os habitats-

chave para a ocorrência da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar.  



Ecologia espacial da águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar 

 

95 

 

Os valores de área amostrada (total e por habitat) e da área de estudo completa 

(Tabela 8) foram obtidos através da cartografia desenvolvida especificamente para o projeto 

de investigação sobre os vertebrados do Baixo Vouga Lagunar. Esta cartografia foi 

desenvolvida em ambiente de Sistema de Informação Geográfica com o software ArcMap 

10.1©ESRI, com base na Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental 

(COS2007, Instituto Geográfico Português), na fotointerpretação de imagens aéreas da área 

(©ESRI Imagery Data) e com confirmação no terreno. 

 

Tabela 8: Área total e relativa dos habitats que compõem a área de estudo total e a área efetivamente amostrada. 

Habitat Área Total (ha) Área Total (%) Área Amostrada (ha) Área Amostrada (%) 

Arrozal 119.3 1.62 31.52 6.05 

Bocage 865.83 11.79 95.79 18.39 

Caniçal 549.51 7.48 108.45 20.82 

Juncal 813.97 11.08 95.58 18.35 

Milheiral 3433.57 46.76 124.32 23.87 

Sapal 1561.54 21.76 65.11 12.50 

Total 7343.72  520.77 7.09 

 

 

 

4.2.3.2. Padrão de ocupação na paisagem  

 

A fim de verificar se as variáveis consideradas se inter-relacionavam, e de forma a 

virem a ser usadas para a elaboração de modelos, foi calculada uma matriz de correlação 

entre todas as variáveis, utilizado o coeficiente de correlação de Spearman (Sokal & Rohlf 

1995). Foi selecionado este coeficiente devido ao fato das relações entre as variáveis não 

serem lineares, já que a presença de valores discrepantes (outliers) leva os dados a não 

apresentarem uma distribuição normal (Zar 2007). No caso de duas variáveis altamente 

correlacionadas (r > 0.70) (Ferreira et al. 2011)  selecionou-se apenas uma para o conjunto 

de dados, eliminando a que apresentou uma maior correlação com a variável dependente ou 

a que apresentava  interpretação biológica menos justificada.  

Para as análises foi utilizado o software R 2.15.2 (Team 2012), e para a construção 

dos modelos utilizou-se a função “lmer” do pacote “Lmer4” (Bates et al. 2011). 
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Para identificar e quantificar os fatores determinantes da ocorrência e da abundância 

de águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar foram utilizados modelos generalizados mistos 

(GLMM).  

A classe de modelos denominada modelos mistos, em sua forma linear e 

generalizada, é bastante utilizada em ajustes que envolvem dados repetidos, como é o caso 

deste estudo, cujo desenho amostral possui uma unidade experimental que foi medida várias 

vezes (pontos fixos) e acompanhada ao longo do tempo (um ciclo anual). 

O nível de significância adotada na análise dos modelos foi de 5% (α = 0,05). 

Para selecionar os melhores modelos, ou seja, os que introduziram maior 

variabilidade em relação ao modelo nulo, utilizou-se o valor do Critério de Informação de 

Akaike (AIC), desenvolvido por Akaike (1974), que corresponde a uma medida da 

similaridade entre o modelo estatístico proposto e a verdadeira distribuição dos dados: 

 

𝐴𝐼𝐶 = − 2𝑙 + 2𝑝 

 

onde, 𝑙 representa o máximo da log-verossimilhança e 𝑝 a quantidade de 

parâmetros. É considerado como modelo adequado aquele que apresenta o menor valor de 

AIC. 

Posteriormente, foi previsto o peso da medida (wAIC) para os modelos, sendo que 

para cada modelo, foram calculadas as diferenças da relação do seu AIC em relação ao AIC 

do melhor modelo proposto (Wagenmakers & Farrell 2004): 

 

𝑤𝑖 =
exp ( − 0.5∆𝑖)

∑ exp (− 0.5∆𝑖)
𝑁
𝑟=1

 

 

onde em  ∆𝑖= 𝐴𝐼𝐶𝑖 −  𝐴𝐼𝐶𝑚𝑖𝑛   , o 𝐴𝐼𝐶𝑖 é o valor de AIC para o modelo i e 𝐴𝐼𝐶𝑚𝑖𝑛    

é o valor do AIC do melhor modelo. 
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4.3. Resultados 

 

4.3.1. Padrões de atividade e uso de habitat  

 

Num total de 324 horas de observações, realizadas em 180 sessões de amostragem 

durante um ciclo anual, foram registadas 418 observações de águia-sapeira no Baixo Vouga 

Lagunar. O número de observações foi mais elevado na primavera (35.30%) e menor no 

inverno (12.11%), sendo que estes valores já se encontram ponderados com o esforço de 

amostragem aplicado em cada época (Figura 21). 

 

 

 

O padrão de atividade diária durante a amostragem variou ao longo do período do 

dia (Figura 22), sendo elevada durante o período da manhã (43.90% das observações), entre 

as 7 e 11 horas, seguida do período das 13 às 15 horas (18.36%) e, grosso modo, diminuindo 

progressivamente até ao final do dia.  

Figura 21: Frequência de observações da águia-sapeira ao longo das estações do ano, no Baixo Vouga Lagunar. 
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Foram registadas diferenças significativas entre os períodos de atividade diária nas 

estações do ano (χ2= 75.834, d.f. = 18, p < 0.01) havendo maior atividade de águia-sapeira 

na primavera e no outono (36.75% e 32.21% respetivamente). 

 

Durante as amostragens, a temperatura do ar variou entre 5,1 e 32,00ºC, com uma 

média de 18,19 ± 4,63ºC. A temperatura média no inverno foi de 15,25 ± 3,68ºC; no outono, 

17,24 ± 3,28ºC; na primavera, 19,81 ± 4,52ºC e no verão, 20,22 ± 4,70ºC. A humidade 

relativa do ar apresentou uma média de 64,70 ± 12,02%, apresentando grandes variações 

entre os períodos do dia, com registos de 26,3 a 92,8%. A maior velocidade do vento 

registada foi de 3,9m/s, com as médias mais elevadas no verão (2,0 ± 1,59m/s) e no inverno 

(1,61 ± 1,34m/s), e menores na primavera (1,33 ± 1,03m/s) e no outono (1,08 ± 1,01m/s). 

Em condições de vento muito intenso, não se realizaram amostragens. A pressão atmosférica 

apresentou uma média de 1020,69 ± 6,12 h/PA, com uma variação de 1000,7 a 1029,4h/PA. 

 

 

 

Na Figura 23 estão representadas as médias de temperatura e humidade ao longo 

do período de amostragem. No mês de abril houve uma redução da temperatura enquanto os 

meses de fevereiro e março apresentaram uma queda na humidade relativa do ar. 

Figura 22: Padrão de atividade diária da águia-sapeira (frequência relativa de observação por período do dia) 

no Baixo Vouga Lagunar e esforço amostral realizado. 
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Na Figura 24, é possível verificar o aumento brusco da velocidade do vento no mês 

de abril, bem como a reduzida pressão atmosférica nesse mesmo mês de amostragem. 

 

Figura 23:  Médias da temperatura e da humidade relativa do ar registadas nos meses de novembro de 2011 a 

outubro de 2012. 

 

Figura 24: Médias da velocidade do vento e da pressão registadas nos meses de novembro de 2011 a outubro 

de 2012. 
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No que respeita a frequência de ocorrência/observação, a águia-sapeira foi registada 

em 85% das sessões de amostragem. Em relação aos habitats, a frequência de ocorrência 

mais elevada ocorreu no caniçal (71.43%) seguido pelo sapal (25.71%), e a mais baixa foi 

registada no milheiral, com apenas 1.88% (Tabela 9).  

No que respeita ao uso do habitat, verificou-se que o tempo despendido, em 

minutos, pelas águias-sapeiras nos vários habitats amostrados, e em todos os 

comportamentos registados (voo, caça e pouso) foi, de uma maneira geral, superior no 

caniçal, na maioria dos casos com significância estatística, independentemente do período 

de amostragem (reprodução ou ciclo anual) e do género (machos ou fêmeas). O segundo 

habitat mais utilizado foi, de um modo geral, o sapal (Figura 25). 
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Figura 25: Classes de comportamentos sobre o uso dos habitats pela águia-sapeira no Baixo Vouga Lagunar 

durante o período anual e o de reprodução. Os gráficos à esquerda referem-se ao uso pelo total de 

indivíduos,pelos machos e pelas fêmeas no período anual. Os gráficos à direita referem-se ao uso pelo total 

de indivíduos, pelos machos e pelas fêmeas no período de reprodução. 
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No período anual o caniçal, o arrozal e o milheiral foram mais utilizados por 

indivíduos em caça. 

No período de reprodução, as fêmeas utilizaram os sapais e os caniçais de uma 

maneira proporcional, enquanto os machos utilizaram mais os caniçais. Os machos usaram 

mais os campos de milho que as fêmeas. 

A preferência pelo caniçal foi comprovada através dos cálculos de seleção de 

habitat (índice de Ivlev). De facto, o caniçal foi positivamente selecionado (IS = 0,5485), 

tendo havido também seleção do arrozal (IS = 0,1958) e do sapal (IS = 0,3457), embora com 

menos “força seletiva” (Tabela 9). Tais habitats foram usados em proporção superior em 

relação à sua disponibilidade na paisagem. Os restantes habitats foram evitados pela espécie, 

com o milheiral registando o maior evitamento, na medida em que foi pouco utilizado 

(1.88% das ocorrências) apesar de constituir o habitat com a maior disponibilidade na área 

amostrada (23.87% da área).  

Os machos usaram mais o caniçal, o sapal e o arrozal, assim como a fêmea. No que 

respeita à seleção dos habitats, o caniçal foi mais selecionado, seguido do arrozal e do sapal. 

O mesmo ocorreu com a fêmea. 

Durante o período de reprodução, os machos e as fêmeas usaram e selecionaram 

em maior proporção o caniçal e evitaram os demais habitats.  

 

 

Tabela 9: Uso e seleção de habitats pela águia-sapeira durante o ciclo anual (todos os indivíduos e por sexo) e 

durante o período de reprodução no Baixo Vouga Lagunar (por sexo). IS: índice de seletividade de Ivlev. Os 

sinais + (positivo) e – (negativo) indicam a força de seleção, consoante os valores do índice de seletividade de 

Ivlev: - - - - = -1.0 a - 0.76, - - - = - 0.75 a - 0.51, - - = - 0.50 a - 0.26, - = -0.25 a - 0.1, 0 = neutralidade, + = 

0.1 a 0.25, + + = 0.26 a 0.50, + + + = 0.51 a 0.75 e + + + + = 0.76 a 1.0. 

Habitat Uso (%) IS Força de seleção 

Anual    

Todos os indivíduos     

Arrozal 9.00 0.1958  + +  

Bocage 8.33 -0.3764  - -  

Caniçal 71.43 0.5485  + + + 

Juncal 8.89 -0.3474  - -  

Milheiral 1.88 -0.8544  - - - - 

Sapal 25.71 0.3457  + +  

Machos    

Arrozal 8.00 -0.1386  - - 

Bocage 5.83 -0.5184  - -  

Caniçal 55.71 0.4558  + +  
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Juncal 6.67 -0.4671  - -  

Milheiral 0.63 -0.9490  - - - - 

Sapal 14.29 0.0666  +  

Fêmeas    

Arrozal 11.00 0.2901  +  

Bocage 4.17 -0.6306  - - - 

Caniçal 48.57 0.3998  + + 

Juncal 6.67 -0.4671  - -  

Milheiral 1.25 -0.9005  - - - - 

Sapal 17.14 0.1565  +  

Reprodução    

Machos    

Arrozal 2.86 -0.3586  - -  

Bocage 9.52 -0.3177  - -  

Caniçal 69.39 0.5383  + + + 

Juncal 6.35 -0.4860  - -  

Milheiral 3.57 -0.7397  - - - - 

Sapal 12.24 -0.0104  -  

Fêmeas    

Arrozal 2.86 -0.3586   - - 

Bocage 4.76 -0.5887  - - - 

Caniçal 71.43 0.5485  + + + 

Juncal 11.11 -0.2458  -  

Milheiral 1.79 -0.8608  - - - - 

Sapal 22.45 0.2846  + + 

    

 

 

4.3.2. Padrão de ocupação na paisagem  

 

O modelo que melhor descreveu a presença da águia-sapeira no Baixo Vouga 

Lagunar ao longo do ano inclui elementos da estrutura da paisagem, da disponibilidade 

alimentar, dos fatores abióticos e da perturbação humana como sendo os determinantes de 

maior significância, explicando 26.29% do desvio (Tabela 10).  

No período de reprodução, essas mesmas variáveis também constaram nos 

melhores modelos para a ocorrência da águia-sapeira, com o melhor modelo explicando 

72.33% do desvio (Tabela 10). 
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Tabela 10: Modelos de regressão linear mistos da relação entre as variáveis preditoras e a presença da águia-

sapeira, durante o ciclo anual e no período de reprodução, no Baixo Vouga Lagunar. (Ver códigos das variáveis 

na Tabela 7). 

Modelos Desvio AIC wAIC 

Anual    
Modelo nulo  203.9 207.9 - 

Linha_A + SA + Apo + Cro + Mic + Mus + Hu + Gado + Const_Hum + Est 150.3 174.3 0.14 
Linha_A + Het_esp + SA + Apo + Cro + Mic + Mus + Hu + Gado + Const_Hum + Est 148.4 174.4 0.14 
Linha_A + SA + Apo + Cro + Mic + Mus + Hu + Const_Hum + Est 152.7 174.7 0.12 
Linha_A + SA + Apo + Mic + Mus + Hu + Const_Hum + Est 154.8 174.8 0.11 

Linha_A + Het_esp + SA + Apo + Cro + Mic + Mus + Hu + Pressao + Gado 

Const_Hum + Est 

147 175 0.10 

Reprodução    
Modelo nulo 81.76 85.76 - 

Linha_A + Het_esp + SA + Apo + Mic + Mus + Temp + Hu + Vv + Constr_Hum + Est  22.62 46.62 0.37 
Linha_A + Het_esp + SA + Apo + Mic + Mus + Hu + Vv + Gado + Const_Hum + Est 21.14 47.14 0.29 
Linha_A + Het_esp + SA + Apo + Cro + Mic + Mus + Hu + Vv + Gado + Const_Hum 

+ Est 
19.89 47.89 0.20 

Linha_A + Het_esp + CA + SA + Apo + Cro + Mic + Mus + Hu + Vv + Gado + 

Const_Hum + Est 
19.76 49.76 0.08 

Linha_A + Het_esp + CA + SA + Apo + Cro + Mic + Mus + Hu + Vv + Gado + 

Const_Hum + Est + Maq_Agr 
19.75 51.75 0.03 

 

 

As variáveis com maior significância para a presença da espécie durante o período 

anual foram a extensão das linhas d’água e a abundância de presas do género Mus. A 

humidade relativa do ar, a abundância de Apodemus sylvaticus e do género Microtus também 

contribuíram significativamente para o modelo, embora com menor peso.  

Da observação da tabela 11, verifica-se que as variáveis de estrutura da paisagem 

(extensão das linhas de água e o sapal), a disponibilidade alimentar (abundância de Microtus 

spp. e de Mus spp.) e a perturbação humana (extensão de estradas e quantidade de 

construções humanas) influenciaram significativamente a presença da águia-sapeira no 

período de reprodução. O melhor modelo explicativo inclui a pressão humana com uma 

associação negativa. 

 

Tabela 11: Resultado dos melhores modelos de regressão linear mistos que descrevem a presença da águia-

sapeira, num ciclo anual e no período de reprodução, no Baixo Vouga Lagunar. Código de significância: . p > 

0.05 * p > 0.01 ** p > 0.001 *** p > 0. 

Modelos/variáveis Estimatidor estandardizado Erro padrão Valor de t Pr(<|t|) 

Anual 

 

    
Modelo nulo 0.7073 0.5534 1.278 0.201  
Linha_A 4.525E-04   1.144e-04    3.955 7.64e-05 *** 

SA 8.865e-07   5.864e-07 1.512 0.130609  
Apo 2.242e-01 8.030e-02 2.792 0.005237 **  
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Cro 7.573e-01 3.926e-01 1.929 0.053734. 

Mic 1.039e+00 4.887e-01 2.126 0.033521 *  
Mus 5.429e-01 1.452e-01 3.738 0.000186 ***  
Hu 3.818e-02 1.743e-02 2.190 0.028506 * 

Gado -8.792e-01 6.182e-01 -1.422 0.154940 
Const_Hum -4.392e-06 2.488e-06 -1.765 0.077563 . 
Est 1.968e-04 1.329e-04 1.481 0.138651 

Reprodução     

Modelo nulo 0.8490     0.8432   1.007     0.314 
Linha_A 5.696e-03 2.096e-03 2.717 0.00658 ** 
Het_esp -2.288e+01 9.204e+00 -2.486 0.01292 *  

SA 1.593e-05 6.047e-06 2.634 0.00845 **  
Apo 5.516e+00 2.281e+00 2.418 0.01559 * 
Mic 1.620e+01 6.054e+00 2.676 0.00744 ** 
Mus 4.094e+00 1.549e+00 2.643 0.00821 ** 

Hu 5.426e-01 2.211e-01 2.454 0.01412 * 
Vv 2.179e+00 9.181e-01 2.373 0.01765 * 
Const_Hum -1.043e-04 3.917e-05 -2.662 0.00777 ** 

Est -5.480e-03 2.063e-03 -2.656 0.00790 ** 

 

Em relação à abundância da águia-sapeira, o modelo que melhor a descreve, ao 

longo do período anual, apresentou a presença de água, de alimento e a temperatura (Tabela 

12), como as variáveis do melhor modelo, explicando 13.18% do desvio.  

Durante o período de reprodução, o melhor modelo explica 23.20% do desvio, e 

apresentou variáveis de paisagem e de perturbação para descrever o número de indivíduos 

observados. 

 

Tabela 12: Modelos de regressão linear mistos da relação entre as variáveis preditoras e o número de indivíduos 

da águia-sapeira, no ciclo anual e no período de reprodução, no Baixo Vouga Lagunar. 

Modelos Desvio AIC wAIC 

Anual    
Modelo nulo 275.4 279.4 - 

Linha_A + Mic + Mus + Temp 239.1 251.1 1.20 

Linha_A + Mic + Mus + Gado 239.5 251.5 0.98 

Linha_A + Mic + Mus + Temp + Vv 237.7 251.7 0.89 

Linha_A + Apo + Cro + Mic + Mus + Gado 236.1 252.1 0.73 

Linha_a + Mic + Mus 242.9 252.9 0.20 

Reprodução    

Modelo nulo 109.7 113.7 - 

Linha_A + CA + SA + Gado + Const_Hum + Qe 84.24 100.2 0.10 

Linha_A + Het_esp + CA + SA + Apo + Cro + Mic + Mus + Gado 72.28 100.3 0.10 

Linha_A + CA + SA + Vv + Gado + Const_Hum + Qe 82.75 100.7 0.08 

Linha_A + SA + Mus 91 101 0.07 
Linha_A + CA + SA + Gado + Const_Hum + Maq_Agr + Qe 83.32 101.3 0.06 
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A extensão de linhas de água e a abundância de presas do género Mus apresentaram 

a maior significância para explicar a abundância de águia-sapeira durante o período anual 

(Tabela 13). 

No período reprodutivo, a análise do melhor modelo apresentou o caniçal, o sapal 

e a distribuição das linhas de água na área como variáveis explicadoras, tendo esta última 

com uma associação negativa (Tabela 13). 

 

Tabela 13: Resultado dos melhores modelos de regressão linear mistos que descrevem o número de indivíduos 
da águia-sapeira, num ciclo anual e no período de reprodução, no Baixo Vouga Lagunar. Código de 

significância: . p > 0.05 * p > 0.01 ** p > 0.001 *** p > 0. 

Modelos/variáveis Estimador estandardizado Erro padrão Valor de t Pr(<|t|) 

Anual 

 

    

Modelo nulo 0.2465 0.2038 1.21 0.226 

Linha_A 8.461e-05   2.563e-05 3.301 0.000963 *** 

Mic 2.143e-01 1.188e-01 1.804 0.071306 . 

Mus 1.611e-01 4.164e-02 3.869 0.000109 *** 

Temp -2.467e-02 1.375e-02 -1.795 0.072720 . 

Reprodução     

Modelo nulo 0.07897     0.37108    0.213     0.831 

Linha_A -2.690e-04 1.750e-04 -1.538 0.1241 

CA 4.632e-06   2.126e-06 2.179 0.0293 * 

SA 2.018e-06 8.952e-07 2.255 0.0242 * 

Gado -8.869e-01 4.608e-01 -1.925 0.0542 . 
Const_Hum 2.750e-06 1.474e-06 1.866 0.0621 . 

Qe -3.035e+00 1.305e+00 -2.325 0.0201 * 
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4.4. Discussão 

 

4.4.1. Padrões de atividade e uso de habitat 

 

Os dados recolhidos para o estudo ao longo do período anual foram considerados 

suficientes para proceder aos cálculos descritos, assumindo-se que a amostragem não tenha 

provocado distorções em relação à realidade de campo, no que respeita à ecologia da águia-

sapeira. Foi registado um maior número de ocorrências de a águia-sapeira na primavera e no 

outono, diferente do observado por Schipper et al. (1975) em que o maior número de 

ocorrências foi registado na primavera e verão. O resultado do presente estudo dá-se por 

consequência da chegada da população dos indivíduos invernantes no outono (Atlas 2008).  

A águia-sapeira, no Baixo Vouga Lagunar, possui um padrão de atividade diária 

que conta com um pico nos períodos da manhã, com um pico à tarde que se prologa até ao 

final do dia. Este padrão demonstra que a espécie baixa a sua atividade nos períodos mais 

quentes do dia, tal como referido na literatura. A atividade está sujeita a influência da 

intensidade de calor, como ocorre com outras espécies de aves (Altenburg et al. 1982, 

Krijgsveld et al. 1998). 

Conforme descrito noutros trabalhos (Thiollay 1967, Schipper 1978, Underhill-Day 

1985, Bavoux et al. 1990, Costa et al. 1993), a águia-sapeira demonstra utilizar formações 

de vegetação palustre em terrenos alagados, embora apresente preferência por formações de 

caniço. A águia-sapeira esteve presente ao longo do ano principalmente nos caniçais, e 

também nos sapais, mas demonstrou-se que a espécie pode usar também os campos 

cultivados, como os arrozais e os milheirais. Conforme indicam os índices de seletividade, 

esses locais são os habitats fundamentais para a ocorrência dos indivíduos no Baixo Vouga 

Lagunar.  

O caniçal foi o habitat mais usado tanto pelos machos como pelas fêmeas durante 

todo o ciclo anual na área do Baixo Vouga Lagunar. Em relação aos comportamentos, a 

atividade de caça da espécie durante todo o ano ocorreu em maior tempo nos caniçais e nos 

sapais, e em menor proporção, nos arrozais. Contudo, quando analisada a época de 

reprodução, os milheirais passaram a figurar entre os mais utilizados, juntamente com os 

caniçais e os sapais, porém com menos intensidade de uso que esses dois últimos. Esse 

resultado é similar ao estudo de Fernandes (1995) para o uso de habitat para a caça, realizado 
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durante o período de reprodução no Baixo Vouga Lagunar, quando houve mais utilização 

dos caniçais e dos sapais e pouco uso das áreas agrícolas (arrozais). No presente trabalho os 

campos de milho foram utilizados para essa atividade durante o período de reprodução pelos 

machos, uma vez que esses conseguem utilizar áreas mais afastadas dos ninhos, enquanto as 

fêmeas permanecem mais próximas dos mesmos (Schipper 1973, Cramp & Simmons 1994). 

O padrão de uso e de seleção de um habitat pode ser explicado por dois fatores 

determinantes: disponibilidade alimentar e constituição de um local adequado para a 

nidificação (Martin 1993, Sergio et al. 2008). Com isso, a escolha dos caniçais, tanto pelo 

macho como pela fêmea, pode ser pressuposta pela disponibilidade alimentar do género de 

Microtus (presa mais importante do estudo de dieta), pois esse habitat apresentou a maior 

ocorrência desses roedores (ver anexo 3).  

Os ninhos observados durante a amostragem em 2012 estavam maioritariamente 

localizados em caniçais. Mesmo um local de nidificação que se localizava concretamente 

em tabua possuía uma grande mancha de caniçal à volta, confirmando que os caniçais são 

os locais preferidos para nidificação. 

 Assim, o caniçal, habitat que no período de reprodução se encontra alagado, 

constitui uma área que proporciona proteção ao ninho face a predadores terrestres. Logo, a 

proteção em conjunto com a disponibilidade de recurso alimentar, torna o caniçal um habitat 

de elevada qualidade para a espécie. 

 

 

4.4.2. Padrões de ocupação 

 

Os resultados dos modelos demonstraram que a águia-sapeira ocorre e é abundante 

no Baixo Vouga Lagunar devido primordialmente à estrutura da paisagem e à 

disponibilidade de recursos, e a perturbação humana, em menor relevância, também pode ter 

alguma influência nesses aspetos.  

A presença de água é um fator determinante e evidente, pois como já é conhecido, 

trata-se de um requisito ecológico obrigatório para a presença dessa espécie num 

determinado local. A água condiciona a presença dos habitats que se mostraram 

fundamentais, como o caniçal e o sapal, e também de habitats que alcançaram uma particular 

relevância para a águia-sapeira, nomeadamente os campos agrícolas que estão presentes nas 
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proximidades das zonas húmidas do Baixo Vouga Lagunar. São áreas que foram utilizadas 

essencialmente para a obtenção de recursos alimentares e para local de nidificação, sendo 

essa última estratégia, segundo Bavoux et al. (1990) também fortemente influenciada pelo 

alagamento presente no local.   

A disponibilidade dos recursos alimentares também compôs um fator essencial nos 

modelos, logo, para a ecologia espacial da águia-sapeira. E esse fator mais uma vez se 

encontra relacionada com a presença de água, uma vez que as áreas alagadas fornecem a 

maior disponibilidade de presas importantes na dieta, como os micromamíferos, as aves 

aquáticas e a cobras-de-água (género Natrix), por exemplo.  

Dentre os fatores negativamente relacionados com a presença e abundância da 

águia-sapeira durante o período de reprodução, estão a extensão de estradas e o número de 

(outras) construções humanas. Apesar das estradas em ambientes antrópicos e naturais serem 

capazes de fornecer um elevado número de locais que podem servir de poleiros (postes de 

energia, por exemplo) e assim permitir uma caça energeticamente económica, o uso desses 

locais é influenciado pelo tipo de comportamento de caça (estratégia) das aves de rapina 

diurnas (Meunier et al. (2000). Neste caso, a águia-sapeira, que possui uma técnica de caça 

com voo baixo e de ataque surpresa, pode não obter sucesso na perseguição de suas presas.  

Além disso, as estradas podem fomentar a presença de outras espécies de rapinas 

diurnas no local, provocando assim uma possível competição entre elas. Esta hipótese foi de 

facto confirmada aquando das sessões de amostragem nos pontos fixos, pois foi observado 

que espécies como o peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus Desfontaines), o peneireiro-

comum (Falco tinnunculus Linnaeus), o milhafre-preto (Milvus migrans Boddaert) e a 

águia-d’asa-redonda (Buteo buteo Linnaeus) usavam as estradas e locais muito próximas a 

elas para se empoleirar nos postes de energia ou arbustos e árvores, e que também caçavam 

nessas áreas. 

Num estudo realizado numa paisagem transformada na Espanha (Cardador et al. 

2011), a águia-sapeira respondeu positivamente a um certo grau de intensificação da 

agricultura. Tais resultados demonstram que a espécie é tolerante às mudanças antrópicas, 

pois aproveitava-se de campos cultivados e dos lagos artificiais, construídos para as práticas 

agrícolas na região, para se alimentar. Num modelo de seleção de habitats apresentado pelos 

autores, as perturbações humanas, tais como as estradas por exemplo, não influenciaram a 
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escolha dos locais de preferência para a ocupação da espécie, mas sim a vegetação 

emergente, nomeadamente o caniçal.  

Dessa forma, as ocupações humanas e suas perturbações parecem não afetar a 

presença da águia-sapeira num local. Contudo, o grau de perturbação deve ser considerado, 

uma vez que a quantidade de estradas e a presença humana representaram um fator negativo 

no presente estudo e que as consequências das perturbações humanas são difíceis de detetar 

e de quantificar, pois não são imediatas, podendo afetar as aves de forma indireta, como por 

exemplo no que respeita ao sucesso reprodutivo (Boyle & Samson 1985, Fernández & 

Azkona 1993).  

De um modo geral, os resultados levam a supor que, no Baixo Vouga Lagunar, a 

águia-sapeira suporta um certo grau de mudanças antrópicas, uma vez que pode utilizar áreas 

cultivadas, como as plantações de arroz, contudo a intensidade com que as perturbações 

influenciam a ocorrência e a abundância da espécie podem ser prejudiciais se não houver 

uma gestão adequada das áreas agrícolas da região e das zonas húmidas. A perturbação pode 

ser determinante para a não utilização de um determinado local favorável, por exemplo, à 

nidificação ou à atividade de caça, obrigando os indivíduos a procurarem por locais menos 

favoráveis, o que pode vir a ter um impacto negativo no sucesso reprodutivo e assim, 

provocar a diminuição do número de indivíduos presentes na área. 

Os caniçais e os sapais, habitats naturais que se mostraram habitats-chave 

fundamentais para a ocorrência da espécie no Baixo Vouga Lagunar, vêm sofrendo com a 

alteração e a perda da composição da vegetação palustre devido à exploração para as 

atividades agrícolas, necessitando de medidas de gestão que controlem essas modificações 

do ambiente natural.  

A disponibilidade de recursos alimentares presente em áreas agrícolas também 

sofre alteração devido à sua intensificação, podendo ocorrer uma baixa diversidade de presas 

da águia-sapeira nessas áreas. Esta condição salienta a importância da preservação dos 

habitats naturais para a espécie, ao constituírem locais que oferecem alimento adequado 

durante todo o ano. 

Por último, este trabalho ressalva ainda que devem ser considerados e preservados, 

ao máximo, para além das áreas com os habitats primordiais, os recursos hídricos, que se 

demonstrou serem essenciais e limitados para esta espécie. Deve se ter em conta todos os 

fatores que poderão influenciar a alteração da qualidade, e quantidade, desses mesmos 
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recursos, tais como a poluição e o uso de produtos químicos associados às atividades agrícola 

e industrial da região.  
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Ilustrações: Macho de Circus aeruginosus em voo num caniçal de Salreu (esquerda), 

manchas de junco e ao fundo, torre de observação em Veiros. Autores: Manuel Petiz e 

Michelle Alves.
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5. Conclusões e considerações finais 

 

5.1. Conclusões 

 

Conhecer os fatores que condicionam a presença e a abundância de uma espécie 

ecologicamente importante resulta no melhor entendimento das dinâmicas do meio natural 

sob influência da ocupação humana. Assim, este estudo poderá funcionar como ferramenta 

de trabalho para a gestão dos ecossistemas naturais e das atividades humanas, atendendo à 

conservação e perpetuação da espécie Circus aeruginosus no Baixo Vouga Lagunar, que 

integra a Ria de Aveiro, por sua vez uma das zonas húmidas mais relevantes em Portugal 

continental.  

Demonstrou-se, por exemplo, a importância da preservação dos recursos hídricos, 

que são essenciais e limitados para a águia-sapeira, logo, para o ecossistema e respetiva 

manutenção dos habitats, tendo em conta todos os condicionantes que poderão influenciar a 

alteração desses mesmos recursos, tais como a poluição, o uso de agroquímicos e mesmo a 

indústria. A inundação dos locais de reprodução devido a construção de barragens para a 

agricultura pode constituir fatores responsáveis pela falha na reprodução da espécie e 

também um risco para a manutenção de outras, uma vez que a águia-sapeira, como um 

predador de topo, pode funcionar como uma espécie guarda-chuva (Kaboli et al. 2006, Luo 

et al. 2010) e também como uma espécie bandeira, pois se trata de uma espécie vulnerável 

que apresenta carisma junto à população, e que pode constituir um importante veículo para 

a conservação da vida selvagem.  

É importante proceder à proteção dos sítios com o habitat favorável à águia-sapeira, 

como as manchas de caniçal, condicionar a drenagem e a captação de água nas zonas mais 

sensíveis, como as de reprodução, alimentação e abrigo, durante os meses de menor 

escoamento (variável de ano para ano, de acordo com as condições hidrológicas), e também 

proteger as margens das linhas de água, promovendo a conservação e a recuperação da 

vegetação palustre, sem prejuízo das limpezas necessárias ao adequado escoamento. 

Seria importante reduzir a perturbação das atividades humanas nas áreas mais 

sensíveis à presença da espécie, como por exemplo através do controlo da atividade turística, 

restrição e fiscalização da atividade cinegética, entre outros.   
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Torna-se de elevada importância a conservação dos habitats prioritários, como os 

caniçais e os sapais, a fim de fornecer locais adequados e de qualidade, como recuperar as 

áreas degradadas ou desvanecidas a fim de incrementar o número de locais favoráveis para 

a presença da águia-sapeira na região. Seria também relevante sensibilizar os proprietários 

locais para as dinâmicas próprias do Baixo Vouga Lagunar, para a importância da sua 

biodiversidade, por exemplo, explicar e promover a exploração sustentada do corte do 

caniço.  

A manutenção da área de ocupação e a recuperação dos campos de arrozais 

degradados constituem medidas para melhoria do grau de conservação deste relevante 

habitat para a espécie. Neste caso, seria importante empreender ações de controlo de espécies 

invasoras que degradam o arrozal, nomeadamente a pinheirinha (Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdc.) e o lagostim-do-Louisiana (Procambarus clarkii Girard), cuja proliferação 

voraz promove a disrupção dos processos ecossistémicos, levando à diminuição geral da 

biodiversidade local, nomeadamente a nível da fauna aquática, anfíbios e flora. O mesmo 

será de equacionar para outras espécies invasoras que ameaçam a identidade da paisagem do 

Baixo Vouga Lagunar, e.g. Acacia spp, Cortaderia selloana (Schult. & Schult.) Asch. & 

Graebh, Arundo donax L., entre outras.  

Também a preservação e a conservação dos habitats preferenciais das espécies de 

presas constituintes da dieta da águia-sapeira se torna de extrema importância. Os 

micromamíferos constituíram o grupo de maior valor na alimentação da espécie, e o género 

Microtus ganha uma elevada importância por ser o principal alimento. Ainda que se trate de 

um género de roedor que ocorre preferencialmente em áreas húmidas, está presente também 

em habitats antropogénicos, como plantações. Assim, torna-se evidente a importância da 

preservação dos mosaicos de habitats, intercalando ambientes naturais com áreas agrícolas, 

associadas a linhas de água com abundante estrato herbáceo, mantendo a conectividade 

dessas áreas favoráveis para atender aos requisitos ecológicos e à manutenção das espécies 

desse género, e, necessariamente, de outros. 

A disponibilidade de presas pode ser distinta nas diferentes épocas do ano, por isso 

é necessário uma investigação sobre a dieta para o período anual, a fim de conhecer melhor 

os itens alimentares preferenciais da espécie fora da época de reprodução. A realização de 

estudos mais amplos e detalhados com a utilização de uma metodologia padronizada, 

englobando mais grupos de presas da cadeia trófica, além de se levar em conta as muitas 
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variáveis ambientais (topografia, estrutura da vegetação, clima, entre outros) podem tornar 

possível entender o papel de um predador de topo, como a águia-sapeira, na comunidade. 

Assim, no contexto da proteção da biodiversidade do Baixo Vouga Lagunar, averiguar quais 

grupos de presas são fundamentais para a espécie na região durante todo o ano e quais os 

habitats em que ocorrem, para conceber informações que possam fornecer subsídios para o 

planeamento e desenvolvimento de estratégias para a conservação desta espécie, seriam 

bastante relevante. 

 

 

5.2. Considerações finais 

 

A presente investigação, acerca da ecologia alimentar e espacial da águia-sapeira, 

demonstra a importância desse predador de topo no Baixo Vouga Lagunar, ao fornecer 

informação que justifica a necessidade de gestão dessa área, para que exista um equilíbrio 

entre a ocupação humana e a preservação do ambiente natural. 

A gestão de uma área a conservar pode não ser viável sem a intervenção das 

populações locais. Deste modo, deverão ser promovidas atividades com sustentabilidade 

económica que favoreçam a conservação dos valores naturais e artificiais do Baixo Vouga 

Lagunar e a sensibilização pública.  

Considerando a necessidade de integração de ações dos vários agentes envolvidos no 

desenvolvimento local, poder-se-ão conciliar os diferentes interesses, privilegiando a qualidade 

de vida das populações e a conservação da natureza, como manter ou melhorar a qualidade da 

água a um nível favorável à conservação das espécies e às atividades humanas; restringir o 

uso de agroquímicos, adotando técnicas alternativas, com a proteção integrada e outros 

métodos biológicos, em áreas contíguas ao habitat da espécie; promover ações de 

sensibilização no sentido de apelar à população local, turistas, proprietários de terras e 

agricultores para a necessidade de conservação da área, assim como a discussão e debate em 

torno de temáticas do desenvolvimento regional, promovendo a mobilização de grupos e 

instituições para o debate dos problemas regionais, entre muitos outros.  

Com vista a uma utilização sustentável da área, de forma a reduzir o impacto 

humano e a compatibilizar as suas atividades com a diversidade biológica, e assim criar 

condições para a sua manutenção e valorização, de modo a promover também o bem-estar 
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da população em geral, esta investigação pretende ser um reforço do reconhecimento dos 

valores naturais e artificiais que a paisagem do Baixo Vouga Lagunar alberga. 
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Ilustrações: Macho de Circus aeruginosus em voo (esquerda), caniçal em Salreu. Autores: 

Manuel Petiz e Michelle Alves.



Anexos 

 

127 

 

6. Anexos 

6.1. Anexo 1 

 
Macho da águia-sapeira (Circus aeruginosus). Foto: ©Manuel Petiz. 

Fêmea de águia-sapeira (Circus aeruginosus). Foto: ©Manuel Petiz. 
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6.2. Anexo 2 

 

Tabela 14: Itens alimentares identificados a partir dos restos de presas presentes nos locais de recolha das 

regurgitações. N = número de indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens alimentares N 

Mammalia  

Microtus agrestis 1 

Total 1 

Aves  

Acrocephalus scirpaceus 1 

Anas platyrhynchos 1 

Apus apus 1 

fam: Anatidae 1 

fam: Ardeidae 2 

Charadrius dubius 1 

Dendrocopos major 1 

Egretta garzetta 2 

Fulmarus glacialis 1 

Haematopus ostralegus 1 

Jynx torquilla 1 

Larus ridibundus 1 

Motacilla alba 1 

Recurvirostra avosetta 1 

Tetrax tetrax 1 

Tringa totanus 1 

Vanellus vanellus 1 

Total 19 

Reptilia  

Colubridae 1 

Total 1 

Total 21 
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Tabela 15: Itens alimentares registados através de observações nos pontos fixos durante o período de estudo. 

N = número de indivíduos. M/F = transferência de presas, do macho para a fêmea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês Sexo N Tipo de presa 

fevereiro F 1 ave 

fevereiro M 1 ni 

fevereiro M 1 roedor 

março F 1 roedor 

março M 1 roedor 

maio M/F 1 ni* 

maio F 1 roedor* 

maio M 1 ni* 

junho M 2 roedor* 

junho M/F 1 ni* 

junho M 1 roedor* 

junho M 1 roedor* 

junho M 1 ni* 

junho F 1 serpente* 

julho M 1 lagarto* 

agosto F 1 ave 

outubro F 1 ni 
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6.3. Anexo 3 

 

Tabela 16: Disponibilidade alimentar de micromamíferos durante a época da reprodução no Baixo Vouga 

Lagunar. Dados referentes à área (buffer de 1.5 Km) dos pontos de coleta das regurgitações. 

 

 

 

 

 

Tabela 17: Disponibilidade alimentar (taxa de ocorrência) de micromamíferos durante o período de 2011/2012 

no Baixo Vouga Lagunar. Dados referentes à área (buffer de 1.5 Km) dos pontos fixos de amostragem. 

Taxa/Meses 
Pontos fixos 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Apodemus sylvaticus 

nov-dez 20.78 8.38 9.76 10.15 16.24 1.47 2.94 0.98 7.45 

jan-fev 3.77 2.06 2.96 3.13 3.72 1.15 3.77 1.80 3.57 

mar-abr 2.40 1.76 1.43 2.54 2.89 0.61 1.20 1.80 1.40 

mai-jun 0.59 0.59 0.47 0.88 1.06 0.00 0.00 0.20 0.00 

jul-ago 1.38 2.43 2.54 2.58 2.90 0.00 0.39 2.36 3.35 

set-out 0.00 1.65 1.79 1.77 1.42 0.90 0.20 1.20 2.82 

Arvicola sapidus 

nov-dez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

jan-fev 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

mar-abr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 

mai-jun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

jul-ago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 

set-out 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Crocidura spp 

nov-dez 0.78 0.00 0.00 0.00 2.71 2.06 1.18 0.59 0.78 

jan-fev 0.60 0.29 0.00 0.60 0.72 0.29 1.59 2.40 0.00 

mar-abr 0.20 0.00 0.00 0.00 0.96 1.52 0.80 2.20 0.20 

mai-jun 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 2.06 1.58 2.17 0.20 

jul-ago 0.20 0.91 0.36 1.52 1.21 2.65 2.55 3.93 0.59 

set-out 0.20 0.75 0.24 0.44 0.35 3.29 1.00 1.61 0.40 

Microtus spp 

Itens Período de reprodução (%) 

Apodemus sylvaticus 24.60 

Arvicola sapidus  00.00 

Crocidura spp  17.93 

Microtus spp 9.33 

Mus spp 47.27 

Rattus norvegicus 0.04 

Sorex spp 0.86 
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nov-dez 0.39 0.74 0.59 1.18 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 

jan-fev 0.40 0.15 0.12 2.84 1.68 0.00 0.60 0.00 0.00 

mar-abr 0.00 0.15 0.12 0.90 0.48 0.00 0.20 0.20 0.20 

mai-jun 0.59 0.59 0.47 2.79 2.12 0.29 0.20 0.00 0.59 

jul-ago 0.20 0.76 0.73 0.30 0.24 0.29 0.39 0.59 0.98 

set-out 0.20 0.90 0.84 0.29 0.24 0.00 0.80 0.60 0.81 

Mus spp 

nov-dez 7.06 2.21 1.76 3.09 4.71 4.41 3.14 4.31 0.98 

jan-fev 1.39 1.18 0.89 1.94 1.68 3.32 2.38 5.60 0.60 

mar-abr 0.00 0.29 0.24 0.30 0.36 0.91 0.00 0.00 0.00 

mai-jun 1.18 0.15 0.12 2.35 1.88 1.76 1.38 4.34 0.00 

jul-ago 4.72 1.52 1.33 4.10 3.75 9.14 5.30 12.57 0.79 

set-out 1.81 0.75 0.72 1.62 1.30 7.78 5.22 2.41 0.81 

Rattus norvergicus 

nov-dez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

jan-fev 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

mar-abr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 

mai-jun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

jul-ago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

set-out 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sorex spp 

nov-dez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

jan-fev 0.00 0.00 0.00 0.15 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 

mar-abr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

mai-jun 0.00 0.15 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 

jul-ago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

set-out 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabela 18: Disponibilidade alimentar de micromamíferos (taxa de ocorrência) nos habitats durante o período 

de 2011/2012 no Baixo Vouga Lagunar. Dados referentes à área (buffer de 1.5 Km) dos pontos fixos de 

amostragem. 

Taxa/Meses 
Habitats 

Arrozal Bocage Caniçal Juncal Milheiral Sapal 

Apodemus sylvaticus 

Nov-Dez 6.15 1.65 1.39 0.52 0.74 0.13 

Jan-Fev 0.70 0.79 0.87 0.71 0.39 0.43 

Mar-Abr 0.71 0.31 0.35 0.52 0.22 0.13 

Mai-Jun 0.13 0.00 0.22 0.04 0.04 0.00 

Jul-Ago 0.31 0.13 0.19 0.35 0.13 0.18 

Set-Out 0.04 0.89 0.39 0.26 0.00 0.04 

Arvicola sapidus 

Nov-Dez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Jan-Fev 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mar-Abr 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 

Mai-Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Jul-Ago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 

Set-Out 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Crocidura spp 

Nov-Dez 0.65 0.17 0.78 0.22 0.23 0.17 

Jan-Fev 0.26 0.00 0.13 0.57 0.17 0.17 

Mar-Abr 0.00 0.04 0.35 0.31 0.22 0.39 

Mai-Jun 0.04 0.56 0.43 0.52 0.09 0.35 

Jul-Ago 0.04 0.09 0.37 0.65 0.13 0.48 

Set-Out 0.13 0.22 0.48 0.30 0.27 0.27 

Microtus spp 

Nov-Dez 0.04 0.00 0.13 0.00 0.05 0.00 

Jan-Fev 0.07 0.00 0.41 0.02 0.00 0.04 

Mar-Abr 0.04 0.02 0.09 0.04 0.00 0.00 

Mai-Jun 0.11 0.06 0.39 0.00 0.02 0.02 

Jul-Ago 0.04 0.09 0.05 0.00 0.00 0.02 

Set-Out 0.02 0.09 0.04 0.09 0.00 0.04 

Mus spp 

Nov-Dez 1.43 0.22 1.00 0.61 1.02 0.87 

Jan-Fev 0.13 0.13 0.44 0.93 0.26 0.91 

Mar-Abr 0.13 0.00 0.22 0.78 0.57 0.48 

Mai-Jun 0.22 0.00 0.30 1.04 0.44 0.30 

Jul-Ago 0.44 0.00 0.65 2.03 0.69 1.27 

Set-Out 0.13 0.18 0.87 0.74 0.91 1.29 

Rattus norvergicus 

Nov-Dez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Jan-Fev 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mar-Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Mai-Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Jul-Ago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Set-Out 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 

Sorex spp 

Nov-Dez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Jan-Fev 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 

Mar-Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mai-Jun 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

Jul-Ago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Set-Out 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 


