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resumo 
 

 

O mercúrio é um elemento não essencial que tem a capacidade de 
biomagnificação e bioacumulação nas teias tróficas. No entanto, pouca atenção 
tem sido dada à acumulação em aves terrestres, especialmente espécies 
insetívoras ou omnívoras. Estas espécies podem estar expostas a grandes 
concentrações de mercúrio, através da ingestão de insetos aquáticos, de insetos 
predadores ou pelo consumo de frutos com fungicidas.  Deste modo, o presente 
trabalho teve como objetivos: a) estudar a dieta de aves insetívoras, os 
andorinhões (Apus sp.) e aves omnívoras, os melros (Turdus merula); b) estudar 
a concentração de mercúrio em diferentes tecidos destas aves; c) avaliar o efeito 
da idade e do sexo das aves na concentração de mercúrio. 
Nos tratos gastrointestinais dos andorinhões foram encontrados fragmentos de 
presas das Ordens Hymenoptera, Coleoptera e Hemiptera e nos melros das 
Ordens Coleoptera, Hymenoptera e Pulmonata. 
Os tecidos das aves recolhidos para análise do mercúrio foram o bico, unhas, 
penas, músculo, fígado, cérebro, rins, pulmões, trato gastrointestinal, coração e 
pele. Ambas as espécies apresentaram as concentrações mais altas nas penas, 
rins, unhas e fígado e as mais baixas foram registadas no músculo e na pele. 
Nos andorinhões todos os tecidos demonstraram uma forte correlação entre si, 
enquanto nos melros as penas não demonstraram correlação com todos os 
tecidos internos, o que significa que não serão bons indicadores da presença de 
mercúrio nesta espécie. 
A idade revelou ser um fator significativo, verificando-se uma maior acumulação 
nos indivíduos adultos de ambas as espécies. Por outro lado, o sexo das aves 
não foi determinante na acumulação de mercúrio. 
As diferenças entre as duas espécies verificaram-se apenas nas unhas e na 
pele, sendo que as aves omnívoras registaram uma maior acumulação de 
mercúrio nesses tecidos. No presente estudo a dieta insetívora ou omnívora não 
pareceu influenciar a concentração de mercúrio. 
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abstract 

 
Mercury is a non-essential element which has the ability to biomagnify and 
bioaccumulate through the food webs. However, terrestrial birds have received 
little attention, especially insectivorous or omnivorous species. These may be 
exposed to high mercury concentrations, either by the ingestion of aquatic 
insects, predatory insects or fruits which have been treated with fungicides. So, 
the main goals of the present work were: a) to study the diet of the insectivorous 
swifts (Apus sp.) and the omnivorous blackbirds (Turdus merula); b) study the 
mercury concentration in different tissues of these birds; c) evaluate the effect of 
age and gender of the birds on mercury concentrations. 
Fragments of preys belonging to Hymenoptera, Coleoptera and Hemiptera 
Orders were found in the swifts’ gastrointestinal tracts, while the Coleoptera, 
Hymenoptera and Pulmonata were present in the blackbirds’ tracts. 
Birds’ tissues collected for analysis were beak, claws, feathers, muscle, liver, 
brain, kidneys, lungs, gastrointestinal tract, heart and skin. Both species showed 
the highest mercury concentrations in feathers, kidneys, claws and liver while the 
lowest were found in the muscle and skin. 
In swifts all tissues showed a strong correlation between them, the same did not 
occur in blackbirds, in which feathers didn’t show any relation with the internal 
tissues. This suggests that feathers are not good indicators of mercury 
contamination in this specie. 
Age proved to be a significant factor, with greater accumulation in adults of both 
species. However, gender was not determinant in the accumulation of mercury. 
The differences in mercury accumulation between the two species were only 
present in claws and skin, with omnivorous birds presenting a higher 
accumulation in these tissues. In the present study insectivorous or omnivorous 
diet did not seem to influence mercury concentration. 
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1- Introdução 
  

 Ao longo dos últimos anos tem existido uma grande preocupação ambiental sobre a 

presença de determinados elementos químicos, como o mercúrio, cuja concentração na água, 

solo e atmosfera tem vindo a aumentar devido às emissões de origem de atividades 

antropogénicas (Ghosh e Singh, 2005). Geralmente, estes elementos encontram-se mais 

disponíveis na água e no solo, comparativamente com as partículas ou vapor, que se encontram 

na atmosfera (Nagajyoti et al., 2010). 

 Os elementos podem ser considerados essenciais, se desempenharem funções 

bioquímicas e fisiológicas nos organismos, ou não essenciais, se não possuem nenhum papel 

preponderante nas funções biológicas, como o caso do mercúrio (Nagajyoti et al., 2010). Todos 

eles são tóxicos para os organismos quando se encontram em concentrações elevadas (Ghosh e 

Singh, 2005). Além disso, podem bioacumular e biomagnificar ao longo da cadeia trófica, 

reduzindo a qualidade de vida e podendo levar à morte dos organismos (Nagajyoti et al., 2010). 

1.1 - Mercúrio 

 O mercúrio é um elemento que pode ocorrer naturalmente, proveniente das rochas e 

sedimentos, deposição atmosférica, erosão do solo, vulcanismo ou de fontes antropogénicas, as 

quais contribuem de forma significativa para o aumento da sua concentração (Guo et al., 2015a; 

Zhang et al., 2015). As principais fontes de emissão do mercúrio diferem consoante os países, 

continentes e os hemisférios Norte e Sul (Pacyna et al., 2006). 

 Nos últimos anos foram realizados acordos internacionais, especialmente em países 

desenvolvidos, com o objetivo de reduzir as emissões de mercúrio. Deste modo, tem-se 

verificado uma redução das emissões nestes países, embora, em países em desenvolvimento a 

sua utilização tenha continuado a aumentar (Pacyna et al., 2006). Em 2013 foi realizada a 

Convenção de Minamata, que visa a diminuição da utilização do mercúrio, no entanto, em 

Portugal apenas entrou em vigor em 2017 (Quercus, 2017). 

O mercúrio é utilizado para vários fins industriais, sendo que as fontes primárias de 

emissão correspondem à combustão de carvão, petróleo, chumbo, zinco, aço, produção de 

cimento e mineração de ouro (Driscoll et al., 2007; Järup, 2003; Pacyna et al., 2006). Também 

é utilizado na indústria farmacêutica, na medicina dentária, em reatores nucleares e na indústria 

elétrica (DiPaolo et al., 1978). Geralmente, a deposição de mercúrio ocorre em áreas mais 

próximas das fontes de emissão, havendo a criação de hotspots (Neff et al., 2012). Porém, este 
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elemento tem a capacidade de alcançar longas distâncias e regiões mais remotas (Cherel et al., 

2018), maioritariamente devido ao transporte atmosférico (Cossa et al., 2011). 

 O mercúrio pode existir na natureza em três formas: elementar, orgânica (metilmercúrio) 

e inorgânica (Clarkson et al., 2003). O metilmercúrio encontra-se com mais frequência no 

ambiente, pois demonstra uma taxa de absorção superior comparativamente à forma inorgânica 

(Debes et al., 2006; Tchounwou et al., 2012). O metilmercúrio é mais frequente em ambientes 

marinhos do que em terrestres (Ullrich et al., 2001). Esta caraterística deve-se ao facto de 

existirem condições biogeoquímicas mais favoráveis nos ambientes aquáticos, para a 

transformação do mercúrio inorgânico em metilmercúrio, através da ação de bactérias anaeróbias 

ou fungos (Driscoll et al., 2007; Driscoll et al., 2013; Ullrich et al., 2001). 

 A presença do mercúrio no ambiente tem sido motivo de grande preocupação ambiental 

devido à sua toxicidade, à capacidade de bioacumulação, biomagnificação e persistência 

relativamente longa no ambiente (Driscoll et al., 2013; Xia et al., 2018). Assim, a sua exposição 

revela grandes problemas ecológicos e efeitos negativos nas espécies que habitam áreas de 

elevada contaminação (Bailey et al., 1999; Guo et al., 2015b). Nos seres vivos, o metilmercúrio 

tem a capacidade de afetar o comportamento, neurologia, fisiologia, reprodução e sobrevivência 

dos organismos (Ackerman et al., 2016; Seewagen, 2010; Whitney e Cristol, 2017). 

 A concentração de mercúrio depende de vários fatores, como a proximidade às fontes de 

emissão, dieta, posição trófica, espécie, habitat de alimentação, idade, condições climáticas, 

variações nas condições do solo e condição corporal (Ackerman et al., 2016; Cherel et al., 2018; 

Custer et al., 2008; Custer et al., 2012; Fort et al., 2015; Pratte et al., 2015; Scheuhammer et al., 

2015; Zolfaghari et al., 2007). 

O aumento da preocupação pública sobre os efeitos da contaminação por mercúrio tem 

tornado fundamental a realização de estudos de monitorização deste elemento. No entanto, estes 

geralmente têm uma área geográfica limitada e são focados em taxa específicos, como aves 

piscícolas, de níveis tróficos superiores, ou ligadas a habitats aquáticos, pois considera-se que 

tenham uma maior vulnerabilidade à bioacumulação deste elemento (Evers et al., 2005; 

Seewagen, 2010; Whitney e Cristol, 2017). 

 No entanto, apesar de não receberem muita atenção, os habitats terrestres podem estar 

sujeitos à exposição por metilmercúrio (Cristol et al., 2008; Driscoll et al., 2007; Rimmer et al., 

2005). Em aves insetívoras e omnívoras os estudos de bioacumulação são poucos frequentes e, 

por isso, as concentrações a que estas espécies estão sujeitas não é muito conhecida (Seewagen, 

2010).  
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1.2 - Importância das aves como bioindicadores de mercúrio 

 

Com o aumento da contaminação ambiental e a ameaça à estabilidade dos ecossistemas 

e da biota, torna-se necessário determinar o grau de exposição e os efeitos dos contaminantes 

nos organismos vivos. Deste modo, é essencial a realização de estudos de biomonitorização que 

permitam determinar a biodisponibilidade e acumulação destes contaminantes por parte dos 

seres vivos. Nos estudos de biomonitorização frequentemente são utilizadas aves como 

bioindicadores, pois existe uma facilidade na monitorização e quantificação das populações e na 

captura e recolha de amostras (Carneiro et al., 2015; Evers et al., 2005; Gómez-Ramírez et al., 

2014). Além disso, as aves utilizam frequentemente habitats aquáticos, os quais são favoráveis 

para a metilação de mercúrio (Ullrich et al., 2001). São um grupo bastante sensível à toxicidade 

deste composto, apresentando manifestações visíveis a nível da reprodução, fisiologia e do 

comportamento (Ackerman et al., 2016; Seewagen, 2010; Whitney e Cristol, 2017). Estas 

caraterísticas sugerem que as aves poderão ser bons bioindicadores de contaminação do mercúrio 

a nível local e regional (Day et al., 2012; Evers et al., 2011; Provencher et al., 2014). 

Os estudos de biomonitorização geralmente centram-se em aves piscícolas ou aves de 

rapina. Isto deve-se ao facto destas estarem associadas a habitats marinhos ou serem predadores 

de topo e, por isso, estarem sujeitas a elevadas concentrações de mercúrio (Cristol et al., 2008; 

Scheuhammer et al., 2007). Por outro lado, os estudos de biomonitorização em aves insetívoras 

e omnívoras são escassos. No entanto, estas aves têm a vantagem de serem frequentemente 

encontradas em populações mais densas, com menores áreas de alimentação, comparativamente 

às aves piscícolas, permitindo uma amostragem maior e de um local específico (Rittenhouse, 

2017).  

As aves insetívoras ou omnívoras podem apresentar um risco relativamente elevado de 

exposição (Rimmer et al., 2005). De acordo com Cristol et al. (2008) as aves insetívoras e os 

invertebrados podem acumular elevadas concentrações de mercúrio, proveniente das teias 

tróficas marinhas. Os insetos, apesar de integrarem uma menor concentração de mercúrio 

comparativamente a outras espécies (Pennuto et al., 2005), exibem variados níveis tróficos (mais 

baixos como os detrívoros, e os níveis mais altos, como os predadores) e, podem ainda habitar 

áreas aquáticas (Tremblay e Lucotte, 1997). Deste modo, as aves insetívoras são suscetíveis à 

bioacumulação do mercúrio, mesmo as que se limitam a um habitat de alimentação terrestre 

(Rimmer et al., 2005). No caso das aves omnívoras, que tanto se alimentam de insetos como de 

frutos, a utilização de alguns fungicidas na agricultura pode causar a acumulação do mercúrio 

na teia trófica terrestre. A consequência é a contaminação destas aves e dos seus predadores 
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(Solonen e Lodenius, 1984). Portanto, estes grupos podem funcionar como bioindicadores da 

exposição ao mercúrio, apoiando a hipótese que as redes terrestres associadas às aquáticas 

podem acumular grandes concentrações de mercúrio (Cristol et al., 2008; Jackson et al., 2015). 

1.3 - Tecidos como armazenamento de mercúrio 

 

A escolha da matriz utilizada em análises de bioacumulação de elementos não essenciais 

depende do objetivo do estudo, uma vez que os tecidos apresentam diferentes taxas de 

acumulação e eliminação desses elementos. Além disto, a recolha das amostras pode ser 

condicionada por questões éticas e por recursos humanos e financeiros (García-Fernández et al., 

2008). 

Nos estudos realizados em aves as amostras não destrutivas, como o sangue, penas e 

ovos, são utilizadas com frequência. Estas permitem a recolha de várias amostras do mesmo 

indivíduo sem comprometer a vida da ave (Furness e Greenwood, 2013). No entanto, como 

referido anteriormente, a acumulação de mercúrio ocorre em períodos de vida distintos em 

diferentes tecidos. Por exemplo, no caso do sangue, a concentração revela uma exposição recente 

deste contaminante (Evers et al., 2005), enquanto as penas revelam a concentração aquando da 

sua formação (Dauwe et al., 2000, Dauwe et al., 2003). 

A utilização de amostras de ovos para estudos de biomonitorização pode ser bastante 

útil, pois revela diretamente os efeitos do mercúrio a nível reprodutivo. Porém, deverá ser 

complementada pela análise de outros tecidos, uma vez que, não revela a exposição de todos os 

indivíduos da população e o número de amostras para a análise poderá ser escasso (García-

Fernández et al., 2008; Gómez-Ramírez et al., 2014). 

 O uso de penas nestes estudos apresenta diversas vantagens, nomeadamente o facto de 

poderem ser retiradas de aves vivas ou mortas, sendo que a recolha de penas corporais em vez 

das penas de voo é efetuada sem comprometer a vida ou a condição física do indivíduo (Furness 

e Greenwood, 2013). As penas podem ser amostradas em número considerável e são encontradas 

facilmente em ninhos. Não é necessário o seu congelamento, e por isso, com o conhecimento da 

sequência de muda, que varia consoante a espécie, e com exemplares de museus, podem ser úteis 

para estudar mudanças históricas e geográficas (Bearhop et al., 2000; Furness e Greenwood, 

2013; Kopec et al., 2018; Movalli, 2000). 

O mercúrio presente nas penas acumula-se durante a sua formação. Nesta fase, as aves 

são capazes de eliminar o mercúrio através da sua plumagem, sendo que as penas são irrigadas 

e este contaminante liga-se fortemente à estrutura de queratina. Os seus níveis diminuem nos 

tecidos internos à medida que é sequestrado nas penas. No fim da muda, verifica-se um aumento 
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da concentração nos tecidos internos, até à próxima muda, sendo o processo repetido (Braune e 

Gaskin, 1987). A concentração de mercúrio existente reflete, assim, a concentração sanguínea 

na altura da formação da pena (Dauwe et al., 2000; Dauwe et al., 2003; Furness e Greenwood, 

2013). Apesar de não existir total consenso, alguns autores consideram que a concentração de 

mercúrio existente nas penas permanece inalterada, sendo que não ocorre deposição exógena 

(Dauwe et al., 2003). 

A recolha de unhas, também considerado um método não invasivo (Hopkins et al., 

2007), pode ser vantajosa pois são estruturas que armazenam mercúrio constantemente ao longo 

da vida das aves. O mercúrio presente neste tecido acumula-se durante a sua formação, e por 

isso, apresenta uma concentração mais recente comparativamente às penas (Bearhop et al., 2003; 

March et al., 1983). Após a sua formação, o mercúrio também permanece inalterado (Sawyer et 

al., 2005). O estudo deste tecido pode ser bastante útil, uma vez que, pode fornecer informações 

importantes sobre o habitat de reprodução ou de invernação, no caso de aves migratórias. Isto 

acontece porque cada unha demora em média cerca de 122 dias a ficar completamente formada 

(Bearhop et al., 2000).  

Geralmente os tecidos queratinizados apresentam uma concentração de mercúrio mais 

elevada que os tecidos internos (Dauwe et al., 2000; Furness et al., 1986). No entanto, alguns 

autores indicam que existe uma correlação entre a concentração dos tecidos queratinizados e dos 

internos (Dauwe et al., 2002). 

A acumulação do mercúrio nos órgãos internos tem sido alvo de estudo, embora exista 

alguma dificuldade relacionada com a recolha das amostras. O mercúrio pode entrar no 

organismo através dos pulmões, da pele ou pelo trato gastrointestinal. Neste último caso o 

mercúrio é derivado da dieta, e é facilmente absorvido, alcançando a corrente sanguínea e 

ligando-se às proteínas de todos os tecidos internos, incluindo a barreira cerebral (Schroeder e 

Munthe, 1998; Serafin, 1984). Ao contrário dos tecidos queratinizados, estes são 

metabolicamente ativos e, portanto, as células são renovadas, sendo que a concentração de 

mercúrio varia ao longo do tempo (Bearhop et al., 2003). Entre os tecidos é importante analisar 

os rins e o fígado, que deverão apresentar concentrações mais elevadas deste composto (Solonen 

e Lodenius, 1984; Tchounwou et al., 2012), visto ocorrerem processos de destoxificação (Evers 

et al., 2005), e o cérebro, pois a concentração presente indica a exposição a longo termo, uma 

vez que a taxa de renovação ocorre lentamente (Mallory et al., 2018). 
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1.4 - Avaliação da dieta como fonte de mercúrio: técnicas de estudo da dieta em aves 

 

A dieta das aves é importante para os estudos de monitorização pois influencia a 

bioacumulação de elementos não essenciais (Garcia‐Fernandez et al., 1995). Deste modo, torna-

se fundamental o estudo da dieta, embora seja muitas vezes negligenciado. De acordo com 

Rosenberg e Cooper (1990) a principal razão para a reduzida realização destes estudos está 

relacionada com a dificuldade das metodologias utilizadas. Em baixo destacam-se algumas 

destas técnicas: 

• A análise do conteúdo estomacal é a técnica mais utilizada para estudar a dieta das aves 

insetívoras. Esta consiste na análise direta do trato gastrointestinal, sendo que após esta análise 

o conteúdo estomacal pode ser conservado em álcool etílico ou formol, por longos períodos de 

tempo (Rosenberg e Cooper, 1990). Esta técnica tem a vantagem de conseguir obter todo o 

conteúdo gastrointestinal de uma ave de um modo relativamente fácil. No entanto, é apenas 

possível estudar uma refeição de cada indivíduo visto que só são utilizadas aves mortas, o que 

implica considerações éticas e pode ser prejudicial para as populações locais de aves. Além 

disso, as diferentes taxas de digestão e fragmentação das presas podem alterar os resultados, pois 

algumas são mais suscetíveis que outras (Lack e Owen, 1955; Rosenberg e Cooper, 1990). 

• A regurgitação forçada e lavagem permitem uma recolha parcial do conteúdo 

gastrointestinal de animais vivos. Para tal, são utilizados eméticos, como Tartarato de potássio, 

ou água quente, administrados oralmente com uma seringa revestida com vaselina. A dosagem 

e a eficiência desta técnica dependem de cada espécie (Rosenberg e Cooper, 1990). No caso de 

aves granívoras, a taxa de sucesso revela-se menor, uma vez que, estas possuem uma maior 

massa muscular na garganta, a qual atua como uma barreira à regurgitação (Prŷs‐Jones et al., 

1974). Este método tem as vantagens de utilizar animais vivos e a regurgitação das aves é 

independente das presas consumidas. No entanto, também existem diferentes taxas de digestão 

e de fragmentação das presas. Acrescido a isto, a regurgitação pode não ser completa e, portanto, 

não revela toda a quantidade de alimento presente no estômago. O uso de eméticos também pode 

provocar a morte dos indivíduos e as aves poderão ser sujeitas a elevados níveis de stresse 

durante o seu manuseamento  (Rosenberg e Cooper, 1990). 

• A análise dos excrementos permite recolher amostras de animais vivos, e em alguns 

casos é possível identificar as aves amostradas. A amostragem pode ser facilitada se for efetuada 

em determinados locais como ninhos, poleiros ou habitats de alimentação, e pode ocorrer durante 

todo o ano. No entanto, neste método as presas encontram-se mais digeridas e sujeitas a taxas de 
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fragmentação superiores comparativamente às técnicas anteriores, o que pode dificultar a 

identificação dos elementos que constam na dieta (Rosenberg e Cooper, 1990). 

• As ligaduras de constrição são colocadas em torno do pescoço das crias, com o objetivo 

de impedir a deglutição e recolher o alimento trazido pelos progenitores. Esta técnica tem as 

vantagens de permitir a análise de várias refeições do mesmo indivíduo e das presas se 

encontrarem praticamente intactas, visto que não foram sujeitas aos processos de digestão 

(Orians, 1966). No entanto, possui desvantagens nomeadamente a recolha de um número 

reduzido de presas por unidade de tempo, comparativamente com as técnicas anteriores 

(Rosenberg e Cooper, 1990). Também existem presas de reduzidas dimensões que conseguem 

atravessar as ligaduras (Orians, 1966) e o facto de provocar stresse temporário nas crias pode 

influenciar os comportamentos de alimentação, como a retirada de alimento por parte dos 

progenitores (Robertson, 1973), ou a morte da descendência (Rosenberg e Cooper, 1990). 

• As egagrópilas são produzidas por várias espécies de aves, no entanto, a sua análise é 

mais utilizada nos estudos com aves de rapina. Consistem na regurgitação do material que não é 

digerido, como pelos, ossos, crânios e mandíbulas (Andrade et al., 2016; Guidali e Pigozzi, 1996; 

Yalden e Yalden, 1985) e posteriormente procede-se à identificação do material através de 

chaves dicotómicas. Esta técnica realiza-se com bastante facilidade e não perturba as espécies 

de estudo. Contudo, apresenta desvantagens, nomeadamente o facto de existirem espécies que 

não ingerem as presas inteiras (Yalden e Yalden, 1985). Se a presa for de grandes dimensões, 

pode ser expelida em várias egagrópilas, em localizações diferentes, podendo levar a uma dupla 

contagem da mesma (Smith e Richmond, 1972). Também existem indivíduos que digerem 

melhor os ossos que outros, e presas que podem resistir com mais facilidade ao processo de 

formação das egagrópilas (Rosenberg e Cooper, 1990).  

• A observação direta pode ser utilizada no estudo da dieta de várias espécies, 

especialmente no caso de animais frugívoros ou nectarívoros. Esta técnica fornece informações 

sobre a taxa de consumo, forma de manuseio e seletividade das presas, além de permitir a 

identificação de espécies que seriam facilmente digeridas no trato gastrointestinal dos 

predadores. Porém, no caso de aves insetívoras, a utilização deste método pode ser difícil, visto 

que as presas são de reduzidas dimensões (Rosenberg e Cooper, 1990). 

• A fotografia permite estudar a dieta dos progenitores e das crias nos ninhos. Tem como 

vantagens a possibilidade de rever mais tarde, sem a necessidade do observador estar presente, 
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e permite identificar o tipo e tamanho da presa consumida. No entanto, as câmaras utilizadas têm 

um custo elevado (Rosenberg e Cooper, 1990). 

1.5 - Espécies de estudo 

 

1.5.1 – Andorinhões (Apus sp.) 

 Os andorinhões são aves insetívoras pertencentes à Ordem Apodiforme e à Família 

Apodidae. Apresentam um corpo aerodinâmico com asas longas e pontiagudas, em forma de 

foice, que lhes conferem a capacidade de estarem constantemente em voo. São aves que dormem, 

copulam e alimentam-se em voo e, por isso estão pouco adaptados à vida no solo, apresentando 

tarsos muito unidos (Hedenström et al., 2016; Svensson et al., 2017). 

 As duas espécies presentes neste estudo apresentam diferenças morfológicas. O 

andorinhão-preto (Apus apus) (Figura 1) possui um tamanho médio entre 17-18 cm de 

comprimento e 40-44 cm de envergadura e demonstra na parte inferior uma coloração mais 

escura (Beaman et al., 2010).  

 
Figura 1 - Andorinhão-preto em pleno voo. Fonte: Peter Schoen (2013). 

 

 

O andorinhão-pálido (Apus pallidus) (Figura 2) é semelhante à espécie anterior, 

apresentando asas largas, com 39-44 cm de envergadura, e um tamanho corporal de 16-18 cm. 

A coloração é mais pálida na parte inferior, comparativamente ao andorinhão-preto (Beaman et 

al., 2010). 
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Figura 2 - Andorinhão-pálido em pleno voo. Fonte: João Edgar Ferreira (2013) 

 

 

Os andorinhões podem alcançar altitudes elevadas, como 3600 m, no entanto, a altitude 

média do voo ronda os 2300 m (Gustafson et al., 1977). Normalmente optam por áreas que 

possuem uma grande abundância de invertebrados, podendo-se desviar da sua rota de voo 

quando avistam zonas com mais artrópodes (Lack e Owen, 1955). De acordo com Glick (1939), 

os artrópodes são mais frequentes a altitudes baixas, no entanto, estes podem encontrar-se até 

4000-5000 m de altitude. 

A capacidade dos andorinhões se alimentarem durante o voo, a altitudes superiores às 

andorinhas (Gustafson et al., 1977; Waugh, 1978), pode estar relacionada com as preferências 

alimentares, a distribuição dos diferentes tipos de artrópodes ou com as caraterísticas de voo 

destas espécies (Waugh, 1978). Quando o tempo é desfavorável estas aves encontram-se a 

altitudes inferiores (Gustafson et al., 1977; Lack e Owen, 1955) e podem-se alimentar sobre os 

cursos de água, visto existir uma maior disponibilidade de alimento. No entanto, na altura da 

reprodução, como estas aves se alimentam próximo do local de nidificação, podem ser avistadas 

nestes locais, independentemente do clima (Lack e Owen, 1955). 

 A reprodução dos andorinhões ocorre na Eurásia e invernam na África Subsariana, 

Arábia e Índia (Chantler e Driessens, 1995 cit. por Tompkins et al., 1996). Estas aves nidificam 

em cavidades que podem estar localizadas em falésias, rochas ou em edifícios (Penloup et al., 

1997). Em Agosto é iniciado o voo de migração para o Sul de África (Svensson et al., 2017), a 

uma altitude média de 2070 m, podendo alcançar o máximo de 3300 m dependendo das 

condições climáticas (Gustafson et al., 1977). 

 As condições climáticas, nomeadamente a chuva e o vento fortes, são o principal 

responsável para o insucesso da reprodução (Cucco et al., 1992), contribuindo para a diminuição 
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da população de andorinhões. A renovação de habitações ou construção de novos edifícios e o 

aumento do uso de pesticidas têm também sido estudados como efeitos negativos na população 

destas aves (Wotton et al., 2002). Porém, a nível global, estas espécies de andorinhões estão na 

categoria “Pouco Preocupante” (LC) da lista vermelha das espécies (IUCN, 2018). 

 

1.5.1.1 - Dieta alimentar dos andorinhões 

Até ao momento existem poucos estudos sobre a dieta alimentar dos andorinhões. 

Geralmente, os métodos de amostragem consistem na recolha de excrementos no habitat de 

nidificação (Cucco et al., 1993), na análise de bolas de comida, retiradas das crias ou dos 

progenitores (Lack e Owen, 1955) ou através da regurgitação forçada do alimento (Cristiano et 

al., 2018; Gory, 2008). Por vezes, é realizada a análise do conteúdo estomacal, no entanto, como 

referido anteriormente, este método tem a desvantagem de existirem presas que podem ser 

afetadas pelos processos de digestão, e como tal, pode dar uma estimativa alterada da proporção 

das espécies presentes (Lack e Owen, 1955).  

Os andorinhões são seletivos na escolha das suas presas (Waugh, 1978). Geralmente os 

andorinhões-pretos escolhem invertebrados entre 5-8 mm de comprimento, abundantes quando 

o tempo está favorável, porém em climas desfavoráveis consomem indivíduos entre 2-5 mm, 

sendo que as presas com tamanho inferior a 2 mm raramente são capturadas. De acordo com 

Lack e Owen (1955), os andorinhões excluíram da sua dieta determinadas presas da Ordem 

Coleoptera, devido ao seu elevado tamanho. Os andorinhões-pálidos também se alimentam de 

presas de tamanho moderado e de menores, dependendo das condições climáticas, sendo que 

podem ultrapassar os 12 mm de comprimento (Finlayson (1979) cit. por Cucco et al., 1993). No 

entanto, as presas preferenciais e os seus tamanhos podem variar consoante os habitats (Cucco 

et al., 1993), sendo que o tamanho também influencia o número de organismos consumidos. 

Quando as presas são de menores dimensões, são ingeridas em número superior, sendo que 

quando são de maior tamanho, não necessitam de capturar um número tão elevado. Normalmente 

a dieta corresponde a uma ingestão de 300-1000 artrópodes (Lack e Owen, 1955). 

Os andorinhões podem-se alimentar de uma grande variedade de presas, nomeadamente 

espécies pertencentes às Ordens Hemiptera, Coleoptera, Diptera, Araneida, Lepidoptera, 

Ephemeroptera, Psocoptera, Neuroptera e Trichoptera (Collins et al., 2009; Cucco et al., 1993; 

Gory, 2008; Lack e Owen, 1955). A análise da regurgitação forçada das crias demonstrou que a 

sua dieta era dominada por indivíduos das Ordens Hemiptera, Diptera e Coleoptera (Cristiano et 

al., 2018). 
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De acordo com Moltoni (1950) cit. por Lack e Owen (1955), o estudo do conteúdo 

estomacal dos andorinhões-pretos revelou que estas aves preferem os indivíduos da Ordem 

Coleoptera. Segundo Lack e Owen (1955), a análise de bolas de comida das crias demonstrou 

que a Ordem mais representada em Radley foi a Hemiptera, especialmente a Família Aphididae, 

embora as Ordens Coleoptera e Diptera também se encontrassem bem representadas. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Cucco et al. (1993), que analisaram os excrementos de 

andorinhões-pretos no local de nidificação e demonstraram uma maior presença de presas das 

Ordens Hemiptera (Aphidae) e Coleoptera. A diferença entre estes estudos poderá ser explicada 

pela diferença das metodologias utilizadas para estudar a dieta e pela grande variedade de 

habitats de alimentação dos andorinhões-pretos, confirmada também pela presença de 

invertebrados aquáticos da Ordem Ephemeroptera, que comprova que as espécies utilizam 

habitats aquáticos para se alimentarem (Lack e Owen, 1955). 

A presença de térmitas e formigas aladas numa área abundante nestes organismos 

comprova que os andorinhões utilizam frequentemente áreas onde ocorrem enxames para se 

alimentarem (Chapin (1939) cit. por Lack e Owen, 1955). Existem também variações sazonais 

na captura das presas, nomeadamente em ambientes desfavoráveis, a Família Aphididae pode 

ser abundante, no entanto, quando o clima é favorável existem presas de tamanho superior que 

são mais predadas, como é o caso das Famílias Syrphidae e Curculionidae (Lack e Owen, 1955). 

Na região mediterrânica, os andorinhões capturaram essencialmente presas das Ordens 

Hemiptera, Hymenoptera e Coleoptera. As presas de Araneae e Odonata revelaram-se presas 

ocasionais (Gory, 2008). Resultados semelhantes foram obtidos por (Cristiano et al., 2018; 

Cucco et al., 1993) onde os invertebrados das Ordens Araneae, Ephemeroptera e Odonata 

constituíram as presas ocasionais. No estudo de Cucco et al. (1993), os indivíduos das Ordens 

Neuroptera e Trichoptera não foram consumidos pelos andorinhões-pálidos. 
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1.5.2 – Melros (Turdus merula) 

O melro (Turdus merula) é uma ave omnívora pertencente à Ordem Passeriformes e à 

Família Turdidae. Com um tamanho médio, geralmente entre 23,5-29 cm de comprimento, 

apresenta um dimorfismo sexual visivelmente marcado (Figura 3), com os machos a revelarem 

uma plumagem preta, um bico amarelo e um anel orbital estreito, na primavera e no verão, sendo 

que o bico escurece após estas estações. As fêmeas adultas têm uma coloração castanha, peito 

sarapintado e um bico escuro, semelhante aos juvenis, porém estes últimos apresentam pequenas 

pintas pálidas nas partes superiores (Beaman et al., 2010; Svensson et al., 2017). 

 
Figura 3 - Dimorfismo sexual no melro. À esquerda um exemplar de macho e à direita de fêmea. Fontes: 

Juan Emilio (2011) e Michael Hughes (2018) 

 

Esta espécie tem uma distribuição Paleártica, ocorrendo em toda a Europa exceto no 

Norte da Escandinávia e foi introduzida na Austrália e Nova Zelândia (Ibáñez-Álamo, 2010). 

Pode ser considerada residente ou migratória, dependendo da latitude, sendo que a população do 

Norte é migratória e inverna principalmente no Oeste da Europa, de Setembro a Abril (Herrera, 

1984; Svensson et al., 2017). 

O melro é uma das espécies de aves mais comuns e pode-se encontrar em ambientes 

muito diversos, sendo frequentemente avistado em áreas florestais, agrícolas ou urbanas 

(Beaman et al., 2010; Herrera, 1984; Ibáñez-Álamo, 2010; Svensson et al., 2017; Zeraoula et 

al., 2016). A sua presença em jardins urbanos pode ser explicada pela disponibilidade de 

alimento e pelas melhores condições do clima no inverno (Erz, 1966). 

A alimentação dos melros na estação reprodutora ocorre quase exclusivamente no solo 

de florestas e áreas semi-abertas, com uma ampla variedade de substratos (Fuentes et al., 2001; 

Post e Götmark, 2006). No entanto, também se podem alimentar enquanto estão pousados nas 

árvores ou capturar alimento em pleno voo (Williams, 2006). 
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A reprodução pode ocorrer em vários habitats. Geralmente a disponibilidade de áreas 

que conferem proteção para a nidificação é mais importante do que a disponibilidade de alimento 

(Karlsson e Källander, 1977). Esta ave opta por arbustos ou árvores de pequenas dimensões, 

com uma folhagem densa e ramos largos que possam conferir suporte para a colocação dos 

ninhos (Kentish et al., 1995; Zeraoula et al., 2016). Estes são colocados na parte interna das 

árvores, próximos do tronco e entre 1-2 m acima do solo (Zeraoula et al., 2016). O ninho consiste 

em galhos volumosos, gramíneas secas, musgo e outros materiais como lamas e folhas 

(Mainwaring et al., 2014). 

 Esta espécie pode sofrer alguns declínios, nomeadamente durante a fase de cria, pois 

pode ser predada por répteis (Zeraoula et al., 2016). Também os adultos podem ser predados por 

outras aves, como gaviões (Post e Götmark, 2006). Nas áreas agrícolas o uso de pesticidas pode 

provocar a diminuição da espécie, visto que não terá tanto alimento disponível (Chamberlain et 

al., 1999). 

 

1.5.2.1 - Dieta alimentar dos melros 

 Até ao momento existem poucos estudos sobre a análise da dieta de melros. Estes 

possuem uma alimentação omnívora, sendo que na estação reprodutora é essencialmente à base 

de invertebrados (Jankowiak et al., 2014) e no final do verão e durante o inverno muda para 

frugívora, quando os frutos e as sementes estão mais disponíveis. Podem-se alimentar de uma 

variada gama incluindo sementes de espigueiro-branco, hera e tramazeira (Williams, 2006).  

 Geralmente os frutos são considerados uma opção em condições de clima adversos e em 

casos de escassez de alimento, nomeadamente de invertebrados (Hernández, 2005). No entanto, 

os invertebrados e os frutos são dietas que se complementam, pois enquanto os primeiros são 

ricos em proteínas e contribuem para um rápido crescimento das crias, os segundos constituem 

uma fonte de hidratos de carbono, fornecendo a energia necessária para as aves manterem a sua 

temperatura corporal (Breitwisch et al., 1984). 

 O consumo dos frutos é independente da idade e do sexo da ave (Williams, 2006), porém 

as aves adultas demonstram uma tendência para consumirem uma maior quantidade 

comparativamente com as aves juvenis. Este facto pode estar associado à maior eficiência de 

alimentação destas aves e a uma maior necessidade de energia (Sobral et al., 2010). Geralmente 

os frutos escolhidos são os de dimensões superiores, com cerca de 13 mm de diâmetro, 

dependendo da abundância destes e podem ingerir entre 3 a 14 frutos, dependendo do seu 

tamanho (Sobral et al., 2010; Williams, 2006). A preferência por frutos maiores está relacionada 
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com um menor gasto de energia na escolha e manuseio do fruto e na menor ingestão de sementes 

não digeríveis (Sobral et al., 2010). 

 No entanto, as presas preferenciais dos melros são as minhocas (Lumbricus spp) 

(Svensson et al., 2017; Williams, 2006). De acordo com Hernández (2005), a análise das fezes 

recolhidas nos ninhos revelou uma dominância de solo, provavelmente resultante da ingestão de 

minhocas, sementes de heras e alguns fragmentos de coleópteros. Os progenitores alimentavam 

as crias principalmente com minhocas e outros invertebrados como lesmas e insetos. 

Também Chamberlain et al. (1999) estudaram a dieta das crias, por observação direta de 

50 ninhos durante três anos e obtiveram resultados semelhantes. As minhocas revelaram-se as 

presas preferenciais, ocorrendo a sua dominância até meados de maio, seguida pelas lagartas, 

especialmente de Maio a Junho. Verificaram também a presença de outros invertebrados, como 

aranhas e lesmas e a presença de bagas, que demonstraram ser importantes no ano após a 

reprodução. 

 No estudo realizado por Exnerová et al. (2003) a dieta das crias também foi analisada, 

através do uso de ligaduras de constrição. No total foram identificados 160 itens alimentares, 

dos quais 34,4% eram de Lepidoptera, 18,8% Gastropoda e Haplotaxida (especialmente da 

Família Lumbricidae), 12,4% Coleoptera, 10,7% Isopoda, Diplopoda e Chilopoda, 8,8% 

Diptera, 4,9% Arachnida, 4,4% Hymenoptera, 3,1% sementes de plantas, 1,3% outras espécies 

e 0,6% Heteroptera. 

1.6 – Objetivos 

 

Deste modo, e dada a lacuna existente em relação à alimentação de aves insetívoras e omnívoras 

e das concentrações de mercúrio a que estão sujeitas, o presente trabalho tem como objetivos: 

• Estudar a dieta alimentar de andorinhões (Apus sp.) e de melros (Turdus merula) através 

da análise do conteúdo do trato gastrointestinal; 

• Estudar a concentração de mercúrio em onze tecidos (bico, unhas, penas, músculo, 

fígado, cérebro, rins, pulmões, trato gastrointestinal, coração e pele) nas espécies alvo, 

Apus sp. e Turdus merula; 

• Avaliar o efeito da faixa etária e do sexo das aves na concentração de mercúrio.
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2 - Metodologia  
 

2.1 - Recolha e preparação das amostras 

 

As aves amostradas foram cedidas pelo Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de 

Animais Selvagens (CERVAS), localizado no Parque Natural da Serra da Estrela, em Gouveia, 

e pelo Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens (RIAS), da Quinta do 

Marim, Olhão. Os Centros funcionam como um hospital para animais selvagens, sendo que 

recebem animais feridos e debilitados, que são tratados e posteriormente devolvidos à natureza, 

sempre que possível. Também procedem à recolha de animais mortos, que poderão ser utilizados 

em estudos científicos. A colaboração com Centros de Recuperação de Animais Selvagens torna-

se bastante útil em estudos de biomonitorização, permitindo a recolha de animais que seriam 

difíceis de obter no seu habitat, evitando assim perturbar as populações. No entanto, é necessário 

ter em atenção a causa de ingresso nestes centros, uma vez que pode influenciar a acumulação 

de alguns elementos não essenciais. 

 As amostras cedidas estavam congeladas e correspondiam a animais que ingressaram 

mortos ou que morreram nas 48h seguintes após serem recolhidos, de modo a poder-se fazer 

uma avaliação correta das suas dietas naturais. No total, 25 andorinhões e 21 melros tiveram 

proveniência do CERVAS e 12 andorinhões e 11 melros do RIAS.  

Com o auxílio de uma craveira, realizaram-se medições (em milímetros) a cada 

indivíduo, nomeadamente do comprimento do bico, cabeça, asa, 3ª pena primária e tarso 

(comprimento, largura e profundidade) (Figura 4). Avaliou-se também a condição corporal 

(consultar anexo 1), através da palpação da quilha. (Coles et al., 1997) (Tabela 1). 
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Figure 4 –  

 

 
Figura 4 - Medições do bico (andorinhão), cabeça (melro), asa (andorinhão) e tarso (andorinhão), com o auxílio 

de uma craveira 

 

 

Tabela 1 - Escala da condição corporal baseada na palpação do osso da quilha. Indivíduos com classificações 

de 1 ou 2 encontram-se em magreza severa ou magreza, com pouco músculo e o osso da quilha bastante 

visível. A classificação 3 corresponde a indivíduos de estrutura normal, com o osso da quilha pouco visível e 

bem musculados. As classificações de 4 ou 5 representam indivíduos com sobrepeso ou obesidade, em que 

não é palpável a quilha e com um excesso de músculo. 

1 Magreza severa 

 

2 Magreza 

 

3 Ideal 

 

4 Sobrepeso 

 
5 Obesidade 

 
 

De seguida, procedeu-se à necrópsia e recolha das penas, unhas, bico, pele, músculo, 

coração, fígado, trato gastrointestinal (TGI), rins, pulmões e cérebro (Figuras 5 e 6). Cada tecido 

Osso da quilha 

Músculo 
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foi armazenado em folha de alumínio, devidamente identificado com o número de ingresso, o 

tecido e a data da necrópsia. À exceção dos tecidos queratinizados, as amostras foram congeladas 

até posterior liofilização. 

 

Figura 5 - Necrópsia de um andorinhão-pálido macho, onde estão presentes os pulmões, gónadas e rins. A 

presença de gónadas hipertrofiadas indica que a ave estava na altura de reprodução 

 

 

 
Figura 6 - Cérebro de um andorinhão-pálido 

 

Pulmões 

Gónadas 

Rins 
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Para a identificação da idade avaliou-se a plumagem, sendo que se considerou as aves 

como juvenis ou adultos (Figura 7). Em relação ao sexo, a identificação foi feita através da 

presença das gónadas (Figura 8), quando possível, e no caso dos melros também pelo dimorfismo 

sexual. As aves foram identificadas como fêmeas, machos ou com o sexo indeterminado (indet.). 

 

Figura 7 - Exemplar de andorinhão-pálido juvenil à esquerda e de um adulto à direita 
 

 

Figura 8 - Gónadas de um macho adulto de andorinhão-pálido 

 

 Antes da análise de mercúrio, as amostras foram sujeitas a um processo de secagem a 

frio e pressão elevada, através de um liofilizador Unicryo MC-4L 60°C (Uniequip, Alemanha). 

De seguida, foram cortadas manualmente em pequenos pedaços, à exceção dos bicos, que devido 

à sua massa elevada, foram triturados com um moinho. 

 

 

 

Gónadas 
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2.2 - Caraterização da dieta 

 

Para a determinação da dieta dos andorinhões e dos melros analisou-se o conteúdo do 

trato gastrointestinal. As amostras foram recolhidas através da abertura do tubo digestivo, 

seguido de lavagem, para permitir a recolha de todo o conteúdo. Este foi recolhido para um tubo, 

devidamente identificado com o número de ingresso da ave e a data da necrópsia, e conservado 

em álcool etílico a 70%, à temperatura ambiente, até à sua identificação. 

Posteriormente, as amostras do conteúdo do trato gastrointestinal foram analisadas com 

o auxílio de uma lupa binocular (Figura 9). As amostras foram triadas e os organismos presentes 

foram identificados até ao maior nível de resolução taxonómico que na maioria das vezes 

correspondeu à Ordem. O número mínimo de indivíduos de cada Ordem foi contabilizado, de 

acordo com o número de estruturas presentes nas amostras. Devido ao elevado grau de digestão 

e de fragmentação da dieta, houve indivíduos que não foi possível identificar e contabilizar, 

tendo sido colocados na categoria de não identificados. 

 

 

Figura 9 - Fragmentos de presas de Coleoptera presentes na dieta dos andorinhões 
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2.3 - Análise de mercúrio 

 

A determinação da concentração total de mercúrio presente nos tecidos foi efetuada 

através de um espetrofotómetro Advanced Mercury Analyser AMA-254 (LECO, República 

Checa) (Figura 10), o qual funciona para amostras sólidas e líquidas. Este equipamento opera 

através de três fases: decomposição, coleção e deteção. Inicialmente cada amostra que se 

encontra na barca de níquel é inserida no equipamento. A barca é introduzida num tubo de 

quartzo, onde ocorre uma desidratação da amostra a 120ºC e uma combustão a 750ºC, com um 

fluxo de oxigénio. Nesta fase ocorre a decomposição térmica na forma gasosa e os produtos 

resultantes são removidos a 550ºC e transportados, através do fluxo de oxigénio, para uma 

amálgama de ouro, que possui uma forte afinidade com o mercúrio. Após um intervalo de tempo 

específico (120-150s), esta é aquecida a 900ºC, de modo a libertar o mercúrio e a transportá-lo 

para uma cuvete a 120ºC. A quantidade de mercúrio é determinada por um espetrómetro de 

absorção atómica, que utiliza um detetor de silício a 253,6 nm. Cada amostra demora cerca de 5 

minutos a ser quantificada (Costley et al., 2000). 

 

Figura 10 - Equipamento AMA-254 utilizado para as análises de mercúrio. 

 

 

Para evitar contaminações, no início de cada dia foi necessário proceder à 

descontaminação do equipamento, provocada por níveis de mercúrio residuais que permanecem 

no sistema. Para tal, foram realizados Reads, que consistem no aquecimento da resistência que 

envolve a amálgama de ouro, permitindo a limpeza da parte ótica do equipamento. De seguida, 

é realizada a limpeza do catalisador, através da realização de brancos, para que o seu valor 

estabilize e fique abaixo dos 0,0200 ng de mercúrio.  
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Para avaliar a precisão do equipamento foram efetuadas análises de material de 

referência certificado, com uma matriz semelhante às amostras reais. Foi utilizado o TORT-3 

(Hepatopâncreas de lagosta), com uma concentração certificada de 0,292 ± 0,022 mg/Kg. A sua 

massa foi pesada de modo a possuir uma concentração de mercúrio semelhante às amostras. 

Foram feitas duas medições de TORT-3 ao início do dia, e ao final do dia, e uma leitura ao início 

da tarde. Estas medições deveriam ser concordantes, de forma a apresentarem um coeficiente de 

variação inferior a 10%. 

Para a realização das análises foram utilizados dois equipamentos AMA-254, com gamas 

de trabalho diferentes. Estes equipamentos possuem 2 retas de calibração, sendo que não se deve 

trabalhar nas zonas que não são abrangidas pelas retas. Um dos equipamentos AMA-254 possui 

a 1ª reta de calibração entre os 0,5 e os 30 ng de mercúrio (Figura 11) e a 2ª reta entre os 100 e 

os 500 ng (Figura 12), enquanto o outro equipamento AMA-254 tinha a 1ª reta compreendida 

entre os 0,1 e os 8 ng (Figura 13) e a 2ª reta entre os 9 e os 100 ng de mercúrio (Figura 14). 

 

 

Figura 11 – 1ª reta de calibração de um dos equipamentos AMA-254 

 

 
Figura 12 - 2ª reta de calibração de um dos equipamento AMA-254 
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Figura 13 - 1ª reta de calibração de um dos equipamentos AMA-254 

 

 
Figura 14 - 2ª reta de calibração de um dos equipamentos AMA-254 

2.4 - Tratamento estatístico 

 

 O tratamento estatístico foi realizado através do software SPSS V25 (IBM-SPSS, 2017). 

Os dados foram analisados de modo a averiguar a ocorrência de outliers existentes para os 

andorinhões e os melros. Para os andorinhões não foram encontrados outliers para qualquer 

tecido enquanto nos melros foram encontrados 5 outliers, que correspondiam a indivíduos que 

possuíam concentrações de mercúrio bastante elevadas em todos os tecidos e, portanto, foram 

excluídos da análise estatística. 

 Como as amostras dos andorinhões e dos melros não obedeciam às condições para a 

utilização de uma análise de variância paramétrica, os testes utilizados neste estudo foram testes 

não paramétricos. 

 Para se proceder à comparação dos resultados obtidos da concentração de mercúrio nos 

diferentes tecidos nos andorinhões e nos melros utilizou-se o teste de Friedman para amostras 

relacionadas. Adicionalmente, para determinar a correlação entre os diferentes tecidos recorreu-

se ao coeficiente de correlação de Spearman.  

Para testar a influência da idade realizou-se o teste de Mann-Whitney para duas amostras 

independentes. No caso do sexo, o teste utilizado foi o de Kruskal-Wallis, para três ou mais 

amostras independentes. 

A comparação entre os tecidos dos andorinhões e dos melros foi efetuada através do teste 

de Mann-Whitney para duas amostras independentes. 
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3 – Resultados 
 

 

Neste estudo foram utilizados 37 exemplares de andorinhões e 32 exemplares de melros, 

com as características descritas na tabela do anexo 1. 

3.1 - Caraterização do regime alimentar dos andorinhões 

 

No total dos 37 indivíduos necropsiados, 24 aves (65%) apresentaram conteúdo 

gastrointestinal identificável. A análise da dieta permitiu identificar 214 itens alimentares, 

pertencentes à Classe Insecta e foi possível distinguir estes itens como pertencentes a 3 Ordens 

de insetos (Coleoptera, Hymenoptera e Hemiptera). As presas naturais dos andorinhões 

estudadas encontraram-se apenas em 8 tratos digestivos, que possuíam cerca de 76 indivíduos 

(35%) da Ordem Hymenoptera, 6 tratos digestivos com cerca de 13 indivíduos (6%) da Ordem 

Coleoptera e 3 tratos digestivos possuíam cerca de 9 indivíduos (4%) da Ordem Hemiptera 

(Figura 15). Além disso, existiu uma dominância de escaravelhos Tenebrio molitor (Coleoptera: 

Tenebrionidae), com um total de 117 indivíduos (55%), presentes em 19 andorinhões. Esta 

dominância deve-se ao facto desta espécie ser o alimento fornecido aos andorinhões nos Centros 

de Recuperação. 

 

  

Figura 15 - Abundância das diferentes Ordens de presas naturais identificadas na dieta dos andorinhões 

 

 

 

Hymenoptera Hemiptera Coleoptera
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3.2 - Caraterização do regime alimentar dos melros 

 

No total dos 32 indivíduos necropsiados apenas 22 aves apresentavam conteúdo 

gastrointestinal (69%) possível de identificar. A análise da dieta destes indivíduos permitiu a 

identificação de 95 itens alimentares, pertencentes às Classes Insecta e Gastropoda. Estes 

correspondiam a fragmentos dos grupos Coleoptera (3%), Hymenoptera (2%) e Gastropoda (1%) 

(Figura 16), que no entanto, se encontravam pouco representadas, com 3, 2 e 1 indivíduos, 

respetivamente. Foi ainda detetada a presença de solo num trato gastrointestinal. À semelhança 

dos andorinhões, existiu a dominância de escaravelhos Tenebrio molitor (94%). 

 

 

 

Figura 16 - Abundância das diferentes Ordens de presas naturais identificadas na dieta dos melros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hymenoptera Pulmonata Coleoptera
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3.3 - Concentração do mercúrio nos tecidos das aves 

 

Nesta parte do estudo o objetivo foi avaliar a acumulação de mercúrio nos tecidos dos 

andorinhões e dos melros. Deste modo, estudou-se a concentração deste contaminante em 11 

tecidos: bico, unhas, penas, músculo, fígado, cérebro, rins, pulmões, trato gastrointestinal, 

coração e pele. 

 

3.3.1 - Andorinhões 

 A concentração total de mercúrio nos 11 tecidos dos andorinhões variou entre 0,06 µg/g 

e 0,64 µg/g de peso seco. A pele, o músculo e o trato gastrointestinal apresentaram os valores 

mais baixos de concentração de mercúrio, com uma média de 0,06 µg/g, 0,12 µg/g e 0,20 µg/g, 

respetivamente. As concentrações mais altas verificaram-se nos rins e nas penas, com 

concentrações médias de 0,51 µg/g e 0,64 µg/g, respetivamente (Figura 17). No geral, a 

sequência da concentração de mercúrio nos tecidos dos andorinhões por ordem decrescente foi 

penas > rins > fígado > unhas > bico > coração > cérebro > pulmões > trato gastrointestinal > 

músculo > pele. 

 

Figura 17 - Concentração média (µg/g, peso seco) de mercúrio nos diferentes tecidos dos andorinhões. As 

letras iguais representam os tecidos com concentrações estatisticamente semelhantes, pelo teste não 

paramétrico de Friedman. P<0,05. As barras de erro correspondem ao desvio padrão. 
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Pelo teste não paramétrico de Friedman (Tabela 2) foi possível verificar que existem diferenças 

significativas entre os diferentes tecidos dos andorinhões. 

 

Tabela 2 - Teste não paramétrico de Friedman com os tecidos dos andorinhões que revelaram diferenças 

significativas (P<0,05). 

Tecidos F de Friedman Significância 

Bico - Penas -3,622 0,000 

Bico - Músculo 4,135 0,000 

Bico - Rins -2,757 0,019 

Bico – Trato gastrointestinal 2,919 0,008 

Unhas - Músculo 5,973 0,000 

Unhas - Cérebro 2,973 0,006 

Unhas - Pulmões 4,000 0,000 

Unhas – Trato gastrointestinal 4,757 0,000 

Penas - Músculo 8,946 0,000 

Penas - Cérebro 4,757 0,000 

Penas - Pulmões 5,784 0,000 

Penas – Trato gastrointestinal 6,541 0,000 

Penas - Coração 4,054 0,000 

Músculo - Fígado -5,784 0,000 

Músculo - Cérebro 3,000 0,006 

Músculo – Rins -6,892 0,000 

Músculo – Coração -3,703 0,000 

Fígado – Cérebro 2,784 0,017 

Fígado – Pulmões 3,811 0,000 

Fígado – Trato gastrointestinal 4,568 0,000 

Cérebro – Rins -3,892 0,000 

Rins – Pulmões 4,919 0,000 

Rins – Coração 3,189 0,002 

Pele – Bico 5,324 0,000 

Pele – Penas 8,946 0,000 

Pele – Unhas 7,162 0,000 

Pele – Fígado 6,973 0,000 

Pele - Coração 4,892 0,000 

Pele – Pulmões 3,162 0,002 

Pele – Rins 8,081 0,000 

Pele - Cérebro 4,189 0,000 
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Pelo coeficiente de correlação de Spearman (Tabela 3) podemos verificar que o bico, as 

unhas e as penas estão altamente correlacionados entre si e entre os tecidos internos dos 

andorinhões. Os tecidos internos também estão fortemente correlacionados entre si (N=37; 

P<0,01). 

 

Tabela 3 - Coeficientes de correlação de Spearman entre os tecidos dos andorinhões. Todos os tecidos estão 

altamente correlacionados entre si (P<0,01). Legenda: B – bico; U – unhas; P – penas; Pe – pele; M – músculo; 

Pu – pulmões; T – trato gastrointestinal; C – cérebro; Co – coração; F – fígado; R – rins. P<0,01. 

 

 B U P Pe M Pu T C Co F R 

B 1,000           

U 0,761 1,000          

P 0,840 0,651 1,000         

Pe 0,751 0,726 0,588 1,000        

M 0,870  0,788 0,728  0,839  1,000       

Pu 0,855  0,757 0,701 0,827  0,965  1,000      

T 0,812 0,727 0,724 0,792  0,953  0,936  1,000     

C 0,858  0,756  0,720  0,738  0,945  0,934  0,925  1,000    

Co 0,829  0,808  0,666 0,804  0,972  0,965  0,948  0,939  1,000   

F 0,852  0,770 0,719 0,777  0,950  0,933 0,938 0,964 0,945  1,000  

R 0,845 0,791  0,729 0,817  0,974  0,950  0,954  0,960  0,957  0,962 1,000 
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3.3.2 - Melros 

 A concentração total do mercúrio nos 11 tecidos dos melros variou entre 0,13 µg/g e 

0,82 µg/g de peso seco. A pele e o músculo apresentaram as concentrações mais baixas, com 

0,13 µg/g e 0,16 µg/g, respetivamente. As unhas e as penas apresentaram as concentrações mais 

elevadas, com 0,68 µg/g e 0,82 µg/g, respetivamente (Figura 18). No geral, a sequência da 

concentração de mercúrio nos 11 tecidos dos melros por ordem decrescente foi penas > unhas > 

rins > fígado > bico > coração > pulmões > trato gastrointestinal > cérebro > músculo > pele. 

 

 

Figura 18 - Concentração média (µg/g, peso seco) de mercúrio nos diferentes tecidos dos melros. As letras 

iguais representam os tecidos com concentrações estatisticamente semelhantes, pelo teste não paramétrico de 

Friedman. P<0,05. As barras de erro correspondem ao desvio padrão. 
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A comparação da concentração média de mercúrio pelo teste não paramétrico de Friedman, 

demonstrou diferenças significativas nos tecidos dos melros (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Teste não paramétrico de Friedman com os tecidos dos melros que revelaram diferenças 

significativas (P<0,05) 

Tecidos F de Friedman Significância 

Bico - Unhas -3,259 0,017 

Bico - Penas -3,407 0,009 

Bico - Músculo 3,704 0,002 

Bico – Trato gastrointestinal 3,259 0,017 

Bico - Pele 3,667 0,003 

Unhas – Músculo 6,963 0,000 

Unhas – Cérebro 6,037 0,000 

Unhas – Pulmões 5,047 0,000 

Unhas – Trato gastrointestinal 6,519 0,000 

Unhas – Coração 4,519 0,000 

Unhas - Pele 6,926 0,000 

Penas – Músculo 7,111 0,000 

Penas – Cérebro 6,185 0,000 

Penas – Pulmões 5,222 0,000 

Penas – Trato gastrointestinal 6,667 0,000 

Penas – Coração 4,667 0,000 

Penas - Pele 7,074 0,000 

Músculo - Fígado -5,444 0,000 

Músculo - Rins -5,667 0,000 

Fígado – Cérebro 4,519 0,000 

Fígado - Pulmões 3,556 0,005 

Fígado – Trato gastrointestinal 5,000 0,000 

Fígado – Coração 3,000 0,049 

Fígado - Pele 5,407 0,000 

Cérebro – Rins -4,741 0,000 

Rins – Pulmões 3,778 0,002 

Rins - Coração 3,222 0,020 

 

Nos melros, ainda foi possível verificar, pelo coeficiente de correlação de Speaman 

(Tabela 5), que as unhas e o bico estão altamente correlacionados entre si e entre os tecidos 

internos (N=27; P<0,01), exceto com a pele no caso dos bicos (P<0,05). Também os diferentes 

tecidos internos estão fortemente relacionados entre si. No entanto, as penas não demonstraram 

uma forte correlação com os tecidos internos, à exceção do músculo e da pele (P<0,01), e do 

cérebro (P<0,05), o qual teve uma moderada correlação. 
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Tabela 5 - Coeficientes de correlação de Spearman entre os tecidos dos melros. Legenda: valores 

moderadamente correlacionados P<0,05 (*) ou com uma fraca correlação (**). Os restantes valores estão 

altamente correlacionados P<0,01. B – bico; U – unhas; P – penas; Pe – pele; M – músculo; Pu – pulmões; T 

– trato gastrointestinal; C – cérebro; Co – coração; F – fígado; R – rins. 

 B U P Pe M Pu T C Co F R 

B 1,000           

U 0,758 1,000          

P 0,297** 0,720 1,000         

Pe 0,419* 0,718 0,589 1,000        

M 0,574 0,765 0,501 0,874 1,000       

Pu 0,721 0,802 0,336** 0,773 0,869 1,000      

T 0,616 0,570 0,237** 0,626 0,719 0,833 1,000     

C 0,759 0,825 0,451* 0,746 0,883 0,906 0,791 1,000    

Co 0,667 0,777 0,379** 0,828 0,904 0,981 0,835 0,903 1,000   

F 0,628 0,705 0,310** 0,778 0,831 0,932 0,910 0,871 0,941 1,000  

R 0,810 0,737 0,221** 0,680 0,773 0,932 0,821 0,880 0,902 0,879 1,000 

 

3.4 - Comparação entre o mercúrio presente nos tecidos dos andorinhões e dos melros 

 

 A concentração do mercúrio nos tecidos dos 37 andorinhões e dos 27 melros foi 

analisada de modo a comparar estas espécies. Pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney foi 

possível demonstrar que apenas existiam diferenças significativas entre a pele e as unhas dos 

andorinhões e dos melros (Tabela 6), sendo que os melros apresentaram concentrações 

superiores.  

 

Tabela 6 - Teste de Mann-Whitney para determinar as diferenças significativas entre os tecidos dos 

andorinhões e dos melros. Apenas a pele e as unhas apresentam diferenças significativas (P<0,05). Legenda: 

B – bico; U – unhas; P – penas; Pe – pele; M – músculo; Pu – pulmões; T – trato gastrointestinal; C – 

cérebro; Co – coração; F – fígado; R – rins; sig – significância. 

 B U P Pe M Pu T C Co F R 

U de Mann-

Whitney 

396 230 445 345,5 402 455 479 456 487 463 587 

Sig. 0,159 0,000 0,459 0,036 0,185 0,545 0,780 0,554 0,865 0,620 0,865 
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3.5 - Influência da idade 

 

 O objetivo nesta parte do estudo foi verificar se a idade das aves influenciava a 

acumulação de mercúrio nos seus tecidos. Como a idade exata dos indivíduos era desconhecida, 

foram definidos apenas dois grupos de idade: juvenis e adultos. 

 

3.5.1 - Andorinhões 

 No total, 12 andorinhões pertenciam ao grupo dos juvenis e 25 dos adultos. A 

concentração mais alta dos juvenis e dos adultos ocorreu nas penas, com 0,53 µg/g e 0,69 µg/g, 

respetivamente. A pele apresentou os valores mais baixos de concentração, tanto nos juvenis 

como nos adultos, com 0,04 µg/g e 0,06 µg/g de mercúrio, respetivamente. Na figura 19 está 

representada a concentração de mercúrio nos tecidos dos andorinhões juvenis e adultos. 

 
Figura 19 - Concentração média de mercúrio (µg/g, peso seco) nos tecidos dos andorinhões juvenis e adultos. 

As barras de erro correspondem ao desvio padrão. O asterisco (*) representa os tecidos com diferenças 

significativas entre os juvenis e os adultos, pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. A pele foi o único 

tecido estatisticamente semelhante nos dois grupos. P<0,05. 

 

 

Pela realização do teste não paramétrico de Mann-Whitney foi possível verificar que a 

idade influenciou a acumulação do mercúrio em todos os tecidos dos andorinhões, exceto na 

pele, sendo que os adultos demonstraram uma maior concentração de mercúrio 

comparativamente aos juvenis (Tabela 7).  
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Tabela 7 - Teste de Mann-Whitney para determinar as diferenças significativas entre os tecidos dos andorinhões 

consoante a idade. De notar que todos os tecidos, exceto a pele, apresentam diferenças significativas (P<0,05). 

Legenda: B – bico; U – unhas; P – penas; Pe – pele; M – músculo; Pu – pulmões; T – trato gastrointestinal; C 

– cérebro; Co – coração; F – fígado; R – rins; sig – significância. 

 

 B U P Pe M Pu T C Co F R 

U de Mann-

Whitney 

53,00 78,00 81,00 92,50 58,00 54,00 55,00 45,00 44,00 44,00 54,00 

Sig. 0,001 0,019 0,025 0,061 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 

 

3.5.2 - Melros 

 A análise de 17 juvenis e 10 adultos permitiu demonstrar que vários tecidos dos 

indivíduos adultos acumulavam maiores concentrações de mercúrio comparativamente aos 

tecidos dos indivíduos mais novos (Figura 20). Os juvenis apresentaram concentrações inferiores 

na pele, com 0,12 µg/g e mais elevadas nas penas, com 0,90 µg/g. As concentrações mais baixas 

dos adultos foram verificadas na pele, com 0,13 µg/g e mais altas nas unhas, com 0,75 µg/g. As 

penas dos juvenis apresentaram uma tendência para concentrações superiores às dos adultos. 

 

Figura 20 - Concentração média de mercúrio (µg/g, peso seco) nos tecidos dos melros juvenis e adultos. As 

barras de erro correspondem ao desvio padrão. O asterisco (*) representa os tecidos com diferenças 

significativas entre os juvenis e os adultos, pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. Os restantes tecidos 

foram estatisticamente semelhantes nos dois grupos. P<0,05. 
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Na tabela 8 estão representados os resultados do teste de Mann-Whitney onde se pode 

verificar as diferenças significativas existentes entre os bicos, pulmões, trato gastrointestinal e 

rins dos juvenis e dos adultos, sendo que existe uma maior acumulação de mercúrio nos adultos. 

Para os restantes tecidos, embora não existam diferenças estatisticamente significativas, parece 

existir uma tendência para uma maior acumulação de mercúrio em indivíduos adultos, à exceção 

das penas. 

 

Tabela 8 - Teste de Mann-Whitney para determinar as diferenças significativas entre os tecidos dos melros 

consoante a idade (P<0,05). Legenda: B – bico; U – unhas; P – penas; Pe – pele; M – músculo; Pu – pulmões; 

T – trato gastrointestinal; C – cérebro; Co – coração; F – fígado; R – rins; sig – significância. 

 

 B U P Pe M Pu T C Co F R 

U de Mann-

Whitney 

33,00 64,00 70,00 71,00 70,00 44,00 45,00 57,00 47,00 49,00 31,00 

Sig. 0,008 0,473 0,309 0,505 0,473 0,040 0,046 0,170 0,059 0,074 0,006 

 

3.6 - Influência do sexo  

 

 Nesta parte do estudo o objetivo foi avaliar se o sexo pode influenciar a acumulação de 

mercúrio nos tecidos das aves. Deste modo, durante as necrópsias registou-se o sexo das aves, 

agrupando-as em 3 grupos: machos, fêmeas ou com o sexo indeterminado. 

 

3.6.1 - Andorinhões 

 Nos andorinhões registaram-se 21 machos, 8 fêmeas e 8 aves que não foi possível 

determinar o sexo. Nos machos, as penas apresentaram a concentração mais elevada de mercúrio, 

com 0,64 µg/g, seguidas pelos rins, com 0,51 µg/g (Figura 21). Nas fêmeas o tecido que teve 

maior concentração de mercúrio foram os rins, com 0,75 µg/g, seguidos pelas penas, com 0,66 

µg/g. 
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Figura 21 - Concentração média de mercúrio (µg/g, peso seco) nos tecidos dos andorinhões machos, fêmeas e 

com o sexo indeterminado. As barras de erro correspondem ao desvio padrão. O asterisco (*) representa os 

tecidos com diferenças significativas entre machos, fêmeas e com o sexo indeterminado, pelo teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis. P<0,05. 

 

 De acordo com o teste de Kruskal-Wallis, o sexo teve apenas influência na acumulação 

de mercúrio nos rins, sendo verificada uma concentração superior nas fêmeas (0,75 µg/g). Nos 

restantes tecidos, não se observaram diferenças significativas consoante o sexo (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Teste de Kruskal-Wallis para determinar as diferenças significativas entre os tecidos dos 

andorinhões consoante o sexo. (P<0,05). Legenda: B – bico; U – unhas; P – penas; Pe – pele; M – músculo; 

Pu – pulmões; T – trato gastrointestinal; C – cérebro; Co – coração; F – fígado; R – rins; sig – significância. 

 B U P Pe M Pu T C Co F R 

H de Kruskal-

Wallis 

4,954 5,089 3,904 2,354 4,615 3,429 3,683 5,237 4,931 4,234 6,178 

Sig. 0,084 0,079 0,142 0,308 0,100 0,180 0,159 0,073 0,085 0,120 0,046 

 

3.6.2 - Melros 

Nos melros pela análise do sexo foram identificados 16 machos, 6 fêmeas e 5 indivíduos com o 

sexo indeterminado. Nos machos a concentração mais baixa foi na pele, com 0,13 µg/g e a mais 

alta nas penas, com 0,72 µg/g (Figura 22). Nas fêmeas, a pele também teve uma concentração 

inferior, com 0,12 µg/g e as unhas superior, com 0,77 µg/g.  
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Figura 22 - Concentração média de mercúrio (µg/g, peso seco) nos tecidos dos melros machos, fêmeas e com 

o sexo indeterminado. As barras de erro correspondem ao desvio padrão. Não houve diferenças significativas 

entre os sexos, pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. P<0,05. 

 

 

O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis permitiu verificar que não existiam diferenças 

significativas na acumulação de mercúrio nos diferentes tecidos dos melros consoante o sexo 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Teste de Kruskal-Wallis para determinar as diferenças significativas entre os tecidos dos melros 

consoante o sexo. (P<0,05). Legenda: B – bico; U – unhas; P – penas; Pe – pele; M – músculo; Pu – pulmões; 

T – trato gastrointestinal; C – cérebro; Co – coração; F – fígado; R – rins; sig – significância. 

 B U P Pe M Pu T C Co F R 

H de Kruskal-

Wallis 

1,646 1,143 2,091 0,391 0,278 0,981 0,257 1,461 0,607 0,440 1,238 

Sig. 0,439 0,565 0,352 0,823 0,870 0,612 0,879 0,482 0,738 0,802 0,539 
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4 – Discussão 

4.1 - Caraterização do regime alimentar dos andorinhões 

 

 Devido à abundância de escaravelhos Tenebrio molitor na dieta dos andorinhões, as suas 

presas naturais encontravam-se pouco representadas nas amostras analisadas. No entanto, as 

presas naturais observadas pertenciam às Ordens Coleoptera, Hymenoptera e Hemiptera. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Gory (2008), na região mediterrânica, que estudou a 

dieta dos andorinhões através da regurgitação forçada e observou a presença das mesmas Ordens. 

No presente estudo, excluindo as presas de escaravelhos Tenebrio molitor, a Ordem 

Hymenoptera foi a que esteve mais representada. Isto pode confirmar que estas aves utilizam 

áreas onde ocorrem enxames de formigas para se alimentarem (Chapin (1939) cit. por Lack e 

Owen, 1955). 

Num estudo em Espanha com andorinhões, as presas preferenciais identificadas também 

foram das Ordens Hymenoptera e Hemiptera, enquanto na Suíça foram Diptera e Hymenoptera 

(Collins et al., 2009). Outros estudos verificaram que a Ordem Coleoptera também estava bem 

representada na dieta desta ave (Cristiano et al., 2018; Lack e Owen, 1955). Deste modo, 

podemos concluir que as presas preferenciais podem variar consoante os locais e os habitats que 

esta espécie ocupa (Cucco et al., 1993). 

 Contrariamente aos estudos de Cristiano et al. (2018) e Cucco et al. (1993), no presente 

estudo não foram identificadas presas das Ordens Araneae, Ephemeroptera e Odonata, as quais 

podem ser de extrema importância quando as condições climáticas são desfavoráveis. A ausência 

destas presas pode ser devido aos processos de digestão e elevado grau de fragmentação, que 

podem ter condicionado os resultados, visto que existem presas mais suscetíveis à digestão que 

outras (Lack e Owen, 1955; Rosenberg e Cooper, 1990), o que também explica a existência de 

conteúdo gastrointestinal que não foi possível identificar ou que se encontravam vazios. Esta 

ausência de presas pode ser explicada pelo facto de serem aves que estavam feridas ou 

debilitadas e, como tal, poderiam ter uma reduzida capacidade de alimentação. Acrescido a isto, 

os processos de digestão continuam a ocorrer mesmo após a morte das aves (Jackson e Oatley, 

2000).  
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4.2 - Caraterização do regime alimentar dos melros 

 

 Nos tratos gastrointestinais dos melros encontravam-se presentes presas dos Grupos 

Coleoptera, Hymenoptera e Gastropoda, ainda que em número reduzido. Contrariamente ao 

estudo de Chamberlain et al. (1999), as minhocas não constaram na dieta alimentar dos 

indivíduos analisados. Também Exnerová et al. (2003) concluíram que as presas preferenciais 

dos melros são as minhocas, sendo que ocorre a predação de presas de Lepidoptera, Isopoda, 

Diplopoda, Chilopoda, Diptera, Araneae, Hymenoptera e Heteroptera. Esta diferença entre os 

resultados do presente estudo e do anterior pode ser devido à dieta conferida pelos Centros de 

Recuperação, que alterou as presas mais comuns, e pelos diferentes métodos de amostragem 

utilizados. No estudo de Exnerová et al. (2003) foram utilizadas ligaduras de constrição, 

enquanto no estudo atual analisou-se o conteúdo do trato gastrointestinal. Deste modo, no último 

caso, os processos de digestão podem ter alterado os resultados (Lack e Owen, 1955; Rosenberg 

e Cooper, 1990), ocorrendo a presença de presas da Ordem Coleoptera, que são mais resistentes 

aos processos de digestão (Lack e Owen, 1955). 

 À semelhança de outros estudos (Exnerová et al., 2003), também foi registada uma presa 

de Gastropoda. Existiu ainda um trato gastrointestinal que revelou a presença de solo, 

provavelmente devido à ingestão de minhocas (Hernández, 2005). 

 De estudos anteriores, tem-se o conhecimento que esta ave possui uma alimentação 

omnívora, alimentando-se de invertebrados na estação reprodutora (Jankowiak et al., 2014) e no 

inverno à base de frutos (Chamberlain et al., 1999; Exnerová et al., 2003; Williams, 2006). No 

entanto, neste estudo não foi identificado nenhum item alimentar de origem vegetal. A ausência 

destes componentes da dieta pode ser explicada porque a maioria dos melros analisados 

ingressaram nos Centros de Recuperação no início do verão e, portanto, a alimentação nesta 

época do ano será à base de invertebrados (Jankowiak et al., 2014). 

 À semelhança dos andorinhões, alguns tratos gastrointestinais também não apresentaram 

conteúdo gástrico. Isto pode estar relacionado com a limitada capacidade de alimentação dos 

melros feridos ou debilitados, ou com as enzimas digestivas que continuam a atuar após a morte 

dos indivíduos (Jackson e Oatley, 2000). 
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4.3 - Concentração do mercúrio nos tecidos das aves 

 

 Geralmente os estudos de biomonitorização do mercúrio focam-se em amostras não 

invasivas, como as penas, ou em tecidos como o fígado, rins, músculo e cérebro (Hopkins et al., 

2007; Low et al., 2019) por se considerar que são os principais tecidos de acumulação de 

mercúrio. Além disso, em Portugal não existem muitos dados sobre a acumulação deste 

elemento, especialmente em aves insetívoras ou omnívoras. Deste modo, a bibliografia é escassa 

de modo a fazer uma análise comparativa de dados das espécies analisadas neste estudo. 

 Os diferentes tecidos das aves contêm concentrações diferentes de mercúrio, visto que 

ocorrem processos de eliminação e movimentos deste elemento entre os diversos tecidos (March 

et al., 1983).  À semelhança de outros estudos com outras espécies de aves (Honda et al., 1986; 

Lockhart et al., 2005; Low et al., 2019), neste trabalho as penas, unhas, fígado e rins também 

apresentaram uma maior acumulação de mercúrio, enquanto outros tecidos como o músculo, 

cérebro, pulmões e pele revelaram concentrações menores deste elemento. 

 As penas demonstraram as concentrações mais altas para os andorinhões e os melros 

(Figuras 17 e 18). No caso dos andorinhões, este valor foi superior ao registado na Ilha de San 

Pietro em Itália, que verificou uma concentração de 0,54 ± 0,37 µg Hg/g, peso seco (Bianchi et 

al., 2008). Por sua vez, os melros revelaram uma concentração superior à estudada na mata 

nacional de Quiaios (0,50 ± 0,27 µg Hg/g, peso seco) e inferior à da zona de Estarreja (1,05 ± 

0,95 µg Hg/g, peso seco), considerada uma área poluída (Costa et al., 2011). Estas concentrações 

são inferiores às consideradas prejudiciais à saúde das aves (entre 5 µg Hg/g e os 40 µg Hg/g, 

nas penas, dependendo da espécie) (Burger e Gochfeld, 1997). A elevada acumulação de 

mercúrio nas penas pode estar relacionada com a capacidade deste elemento se ligar fortemente 

às estruturas de queratina (Braune e Gaskin, 1987). Durante o crescimento das penas, o mercúrio 

presente no sangue e nos tecidos internos diminui à medida que é armazenado nestas estruturas, 

sendo que volta a aumentar até à próxima muda (Dauwe et al., 2000; Dauwe et al., 2003; Furness 

et al., 1986; Furness e Greenwood, 2013). Deste modo, pode-se explicar a correlação existente 

entre as penas e os restantes tecidos dos andorinhões. No entanto, as penas dos melros não 

demonstraram uma correlação com a maioria dos tecidos internos, o que significa que estas não 

serão bons indicadores da exposição do mercúrio (Low et al., 2019). A ausência desta correlação 

poderá estar relacionada com a capacidade das penas eliminarem o mercúrio apenas durante o 

período de muda e, por isso, refletirem diferentes períodos de exposição comparativamente com 

os tecidos internos (Furness et al., 1986; Zolfaghari et al., 2007). Na fase de muda, as aves 

podem ter estado num ambiente diferente daquele onde se encontravam na altura em que foram 
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recolhidas. Também as mudanças sazonais da dieta podem ter contribuído para a ausência de 

correlação, visto que esta espécie se alimenta de invertebrados na estação reprodutora, e frutos 

no final do verão e inverno (Jankowiak et al., 2014; Williams, 2006), enquanto os andorinhões 

são aves insetívoras durante todo o ano (Svensson et al., 2017). O mercúrio acumulado nas penas 

pode ter tido origem numa dieta diferente daquela que proporcionou a acumulação deste 

elemento nos tecidos internos.  Como a maioria dos melros analisados neste estudo ingressaram 

nos Centros de Recuperação no início do verão, a muda das penas ainda não estaria a ocorrer e, 

por isso, pode existir uma maior diferença temporal entre o mercúrio presente nas penas e o 

acumulado nos tecidos internos (Low et al., 2019). Além disso, a concentração deste elemento 

pode variar ao longo das penas, visto que as formadas em primeiro lugar têm mais mercúrio 

disponível, comparativamente às formadas posteriormente e, como tal, podem armazenar 

maiores concentrações (Furness et al., 1986; March et al., 1983). No entanto, para evitar esta 

variabilidade, as penas utilizadas neste estudo foram retiradas da mesma área e com o mesmo 

grau de maturação. 

 No caso das unhas, as concentrações obtidas neste estudo (Figuras 17 e 18) foram 

inferiores às registadas para várias espécies da Família Turdidae no continente Americano, que 

verificaram uma média de 1,30 ± 0,39 µg Hg/g, peso seco (Low et al., 2019). As unhas, 

contrariamente às penas, demonstraram uma forte correlação com os tecidos internos dos 

andorinhões e dos melros, à semelhança dos estudos de Hopkins et al. (2007) e Low et al. (2019), 

que concluíram que existe uma melhor correlação entre as unhas e os tecidos internos. A 

principal razão está relacionada com o crescimento contínuo deste tecido, durante toda a vida da 

ave e, consequentemente, acumula o mercúrio do sangue continuamente. Por isso, apresentam 

uma concentração mais recente deste elemento, fornecendo uma melhor medida da ingestão de 

mercúrio, comparativamente com as penas (Bearhop et al., 2003; Hopkins et al., 2007; March 

et al., 1983). Acrescido a isto, as proteínas que constituem ambos os tecidos queratinizados 

possuem diferentes sequências de aminoácidos, o que pode afetar a capacidade de ligação do 

mercúrio à queratina (Hopkins et al., 2007), podendo favorecer as ligações das unhas em relação 

às penas. Assim sendo, é preferível a utilização das unhas para os estudos de biomonitorização. 

Porém, as unhas podem apresentar desvantagens em aves de menores dimensões, nomeadamente 

em relação ao desgaste e à massa, que pode ser insuficiente para análise no caso de aves vivas. 

Para a recolha das amostras sem comprometer a vida da ave, apenas é recolhida a extremidade 

da unha (Hopkins et al., 2007; Low et al., 2019). 

 A análise de tecidos como o bico tem sido alvo de poucos estudos, no entanto, podem 

apresentar elevadas concentrações de contaminantes. Isto acontece porque, além de serem 
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constituídos por queratina, podem entrar em contacto direto com depósitos de acumulação de 

mercúrio presentes no ambiente (Binkowski et al., 2016). À semelhança das unhas, o bico 

demonstrou uma forte correlação com os tecidos internos, o que pode ser devido ao crescimento, 

na parte final da mandíbula, que este apresenta durante a vida da ave. No entanto, este 

crescimento varia consoante as espécies (Pomeroy, 1962). Para uma melhor compreensão do 

comportamento do mercúrio neste tecido, serão necessários mais estudos. 

 Os tecidos internos possuem diferentes afinidades com o mercúrio. No caso do fígado e 

dos rins, a concentração do mercúrio foi estatisticamente semelhante, apresentando das mais 

altas concentrações para os andorinhões e os melros (Figuras 17 e 18). As concentrações no 

fígado são semelhantes às obtidas por Low et al. (2019) em várias espécies da Família Turdidae 

(0,41 µg Hg/g, peso seco). No entanto, são inferiores às registadas por Hopkins et al. (2007) para 

o fígado (24,4 µg Hg/g) e rins (49,1 µg Hg/g) da águia-pesqueira, o que pode ser explicado por 

esta ser uma ave piscícola. Este grupo de aves podem apresentar maiores concentrações de 

mercúrio nos seus tecidos (Seewagen, 2010; Whitney e Cristol, 2017), visto que nos habitats 

aquáticos existe uma maior disponibilidade de metilmercúrio (Ullrich et al., 2001). A grande 

acumulação de mercúrio no fígado e nos rins está relacionada com os processos de 

desintoxicação, filtração e eliminação que neles ocorrem (Evers et al., 2005). Ambos têm a 

capacidade de filtrar toxinas, como o metilmercúrio, e realizam a desmetilação, através da 

formação de um complexo proteico, sendo o metilmercúrio armazenado numa forma menos 

tóxica (Evers et al. 2005; Hopkins et al., 2007). Os rins ainda têm a capacidade de eliminar o 

mercúrio inorgânico através da urina. Deste modo, é normal verificar concentrações mais 

elevadas nestes tecidos (Evers et al., 2005; Hopkins et al., 2007), as quais refletem a taxa atual 

de ingestão do mercúrio e da acumulação proveniente da degradação de proteínas (March et al., 

1983). As concentrações registadas no fígado e nos rins de ambas as aves foram inferiores às 

que provocaram efeitos negativos em várias espécies de aves. De acordo com Beyer e Meador 

(2011), uma concentração média de 8,7 µg Hg/g no fígado das aves está associada a uma baixa 

eclosão dos ovos e a uma reduzida sobrevivência das crias. No entanto, estes valores variam 

consoante as espécies, sendo que para o pato-preto-americano a concentração é de 22,2 µg Hg/g 

(Finley e Stendell, 1978), e para a andorinha-das-árvores a concentração é de 4,1 µg Hg/g no 

fígado (Custer et al., 2007). No caso dos rins, a concentração de 13,6 µg Hg/g provocou efeitos 

negativos no pato-preto-americano (Finley e Stendell, 1978). 

 O músculo dos andorinhões e dos melros acumulou menores concentrações de mercúrio 

comparativamente aos tecidos anteriores (Figuras 17 e 18). Estes valores foram semelhantes aos 

obtidos por Low et al. (2019) em passeriformes (0,11 ± 0,02 µg Hg/g). Apesar do músculo ser 



41 

 

considerado um dos principais locais de armazenamento do mercúrio no organismo, visto que a 

sua grande massa permite uma maior acumulação (March et al., 1983), é esperado que o fígado 

e os rins possuam concentrações superiores. Hopkins et al. (2007) também verificaram 

concentrações inferiores no tecido muscular da águia-pesqueira, comparativamente com o fígado 

e os rins. No presente estudo o músculo revelou uma concentração inferior à considerada 

prejudicial para o pato-preto-americano (4,3 µg Hg/g) (Finley e Stendell, 1978). No entanto, esta 

espécie é aquática e, como tal, esta concentração poderá ser diferente para espécies de aves 

terrestres. Contudo, existem poucos registos da concentração capaz de provocar danos em aves, 

pelo que serão necessários mais estudos nessas espécies. A concentração de mercúrio no 

músculo dos andorinhões foi significativamente inferior à registada no coração (músculo 

cardíaco), sendo que nos melros estes tecidos demonstraram concentrações similares. Estes dois 

tecidos apresentam caraterísticas semelhantes na acumulação do mercúrio e, por isso, 

demonstraram uma forte correlação entre si. As concentrações mais baixas no tecido muscular e 

no músculo cardíaco podem ser explicadas pelo crescimento muscular, que origina um efeito de 

diluição, e pela degradação de proteínas, sendo necessários novos aminoácidos para a síntese 

proteica (March et al., 1983). 

 O cérebro apresentou das concentrações mais baixas de mercúrio nestas aves (Figuras 

17 e 18), à semelhança dos estudos de Honda et al. (1986), que verificaram que este tecido era 

dos que apresentava menores concentrações de mercúrio. Estes valores são inferiores aos 

estudados por Mallory et al. (2018), para diversas aves aquáticas e aos apresentados por Hopkins 

et al. (2007) para adultos de águia-pesqueira (2,1 µg Hg/g). As concentrações detetadas por estes 

dois estudos podem ser derivadas à biomagnificação do metilmercúrio ao longo da cadeia trófica 

e à sua formação, que é favorecida em ambientes aquáticos (Cristol et al., 2008; Ullrich et al., 

2001). As concentrações inferiores de mercúrio no cérebro podem estar relacionadas com a 

existência de uma barreira hematoencefálica. Esta possui duas interfaces: a interface cérebro-

hematoencefálica e a interface sangue-líquido cefalorraquidiano, que têm a capacidade de 

proteger o cérebro contra elementos tóxicos, como o mercúrio (Zheng et al., 2003). Além disso, 

a capacidade de renovação do cérebro é a uma taxa inferior aos restantes tecidos (March et al., 

1983). A concentração de mercúrio presente neste tecido registou valores inferiores à 

concentração prejudicial para o pato-preto-americano (3,3 µg Hg/g) (Finley e Stendell, 1978). 

No entanto, e como referido anteriormente, existe pouca informação sobre as concentrações 

capazes de provocar efeitos negativos nas aves, sendo que estas variam consoante as espécies. 

 Os pulmões e a pele dos andorinhões apresentaram diferenças significativas, sendo que 

nos melros, estes tecidos foram estatisticamente semelhantes entre si. Os pulmões, o trato 
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gastrointestinal e a pele representam as vias de entrada do mercúrio no organismo e, por isso, 

demonstraram uma forte correlação entre si. No entanto, a forma de mercúrio acumulado é 

diferente: nos pulmões é essencialmente vapor de mercúrio, enquanto no trato gastrointestinal é 

metilmercúrio (Gochfeld, 2003). A baixa concentração nestes três tecidos (Figuras 17 e 18) pode 

indicar que o mercúrio não estava disponível em grandes concentrações no habitat dos 

andorinhões e dos melros, visto que segundo Gochfeld (2003), as concentrações variam 

consoante a disponibilidade deste elemento no ambiente. No caso da pele, foram apresentadas 

as concentrações mais baixas dos andorinhões e dos melros. Estes resultados contrariam os 

obtidos por Honda et al. (1986), que verificaram altas concentrações de mercúrio na pele da 

garça-branca-oriental. No entanto, esta espécie é aquática e, por isso, pode ter encontrado mais 

mercúrio disponível, acumulando maiores concentrações. Contudo, para uma melhor 

compreensão do comportamento do mercúrio neste tecido, seriam necessários mais estudos. 

4.4 - Comparação entre o mercúrio presente nos tecidos dos andorinhões e dos melros 

 

Os andorinhões e os melros apresentaram concentrações de mercúrio estatisticamente 

semelhantes entre si, à exceção das unhas e da pele, que revelaram maiores concentrações nos 

tecidos dos melros. Para entendermos os resultados aqui verificados temos de ter em 

consideração que estas aves possuem caraterísticas bastantes distintas, mas que possivelmente 

as torna sujeitas a concentrações semelhantes de mercúrio. 

De um modo geral, as aves insetívoras possuem uma maior acumulação de 

contaminantes, comparativamente com as aves omnívoras (Jackson et al., 2015). Isto seria de 

esperar porque uma maior percentagem da sua dieta provem de níveis tróficos superiores na 

cadeia alimentar (Driscoll et al., 2013; Xia et al., 2018). No entanto, no presente estudo, as 

maiores concentrações nas unhas e na pele verificaram-se na espécie omnívora (melros). 

Como referido anteriormente, os andorinhões são aves migratórias, enquanto que os 

melros poderão ser aves residentes (Svensson et al., 2017). As aves migratórias necessitam de 

algumas reservas, nomeadamente de proteínas, hidratos de carbono e lípidos, para realizarem a 

migração. Estes encontram-se armazenados no fígado e no tecido adiposo (Jenni e Jenni-

Eiermann, 1998). No entanto, de acordo com Rodrigues (2012), o mercúrio não tem grande 

capacidade de acumulação nesse tecido e, por isso, no caso dos andorinhões, estes não terão uma 

maior acumulação de mercúrio comparativamente com os melros. As aves migratórias utilizam 

uma grande variedade de habitats, incluindo aquáticos (Lack e Owen, 1955), podendo estar 

sujeitas a diferentes níveis de contaminação no habitat de inverno (Hopkins et al., 2007). Além 

disso, antes da migração, as aves podem ser hiperfágicas, podendo acumular rapidamente 
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grandes concentrações de mercúrio (Ma et al., 2018). Portanto, seria de esperar uma maior 

acumulação deste elemento nos andorinhões, o que não se verifica. 

A maior concentração de mercúrio nas unhas e na pele dos melros pode dever-se ao 

consumo de frutos de áreas em que foram utilizados fungicidas (Solonen e Lodenius, 1984), pela 

ingestão de insetos aquáticos ou de níveis tróficos superiores (Tremblay e Lucotte, 1997). Além 

disso, os elementos não essenciais encontram-se disponíveis em maiores concentrações no solo 

ou na água, do que na atmosfera (Nagajyoti et al., 2010). A estratégia alimentar pode favorecer 

a entrada do mercúrio para o organismo (Costa et al., 2011). Os andorinhões, que se alimentam 

a grandes altitudes (Gustafson et al., 1977; Waugh, 1978), e passam a maior parte da vida em 

voo (Svensson et al., 2017), têm uma reduzida exposição aos elementos existentes no solo (Costa 

et al., 2011). Deste modo, dificilmente ocorrerá contaminação direta ou ingestão de solo durante 

a sua alimentação (Bianchi et al., 2008). Por outro lado, os melros alimentam-se essencialmente 

de minhocas no solo (Fuentes et al., 2001; Post e Götmark, 2006; Svensson et al., 2017; 

Williams, 2006),  estando mais sujeitos à ingestão e contaminação do mercúrio (Bianchi et al., 

2008). Deste modo, a contaminação do solo pode ter tido um papel relevante na acumulação do 

mercúrio nas unhas e na pele dos melros, explicando as diferenças verificadas entre os 

andorinhões e os melros. No entanto, e como verificado, estas aves estão sujeitas a concentrações 

semelhantes. 

4.5 - Influência da idade 

 

Os resultados da concentração de mercúrio demonstraram diferenças significativas entre 

os tecidos dos andorinhões juvenis e adultos, exceto na pele. Nos melros, também existiram 

alguns tecidos com diferenças significativas, sendo que os restantes demonstraram uma 

tendência para uma maior acumulação nos tecidos das aves adultas, à exceção das penas. As 

concentrações mais elevadas de mercúrio nos indivíduos adultos também foram relatadas por 

outros autores (Evers et al., 2005; Hopkins et al., 2007; Jackson et al., 2015). 

Existem vários fatores que podem explicar estas diferenças na acumulação de mercúrio 

nos tecidos das aves juvenis e das adultas. Em primeiro lugar, a capacidade do mercúrio se 

bioacumular continuamente nos tecidos internos, durante a vida das aves (Hopkins et al., 2007). 

Além disso, os tecidos queratinizados, como o caso das penas, apresentam a concentração do 

mercúrio que se bioacumulou no tecido muscular e, que foi mobilizado para o sangue e, 

posteriormente, para as penas, durante o seu crescimento. Como nos juvenis a bioacumulação 

corresponde a um menor período de tempo, e estes podem sofrer várias mudas, têm maior 

eliminação do mercúrio por esta via (Jackson et al., 2015). Deste modo, é espectável que as aves 
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adultas acumulem mais mercúrio comparativamente com as juvenis. No entanto, as penas dos 

melros juvenis demonstraram uma tendência para acumularem mais mercúrio que as dos melros 

adultos. Isto pode ser explicado pelo facto das penas dos juvenis refletirem a acumulação da 

dieta dos progenitores e, por isso, são um reflexo da contaminação do habitat de reprodução 

(Solonen e Lodenius, 1984), podendo este ser um hotspot de contaminação (Hopkins et al., 

2007). 

Em segundo lugar, a menor concentração de mercúrio nas aves juvenis pode estar 

relacionada com o seu rápido crescimento e, consequente efeito de diluição dos tecidos. Isto 

acontece quando a taxa de aumento da massa tecidular é superior à taxa de acumulação do 

mercúrio. Acrescido a isto, existe a degradação das proteínas dos tecidos internos, que são 

substituídas a uma taxa superior nos juvenis. Estas contêm aminoácidos que podem ser 

reutilizados na síntese proteica, sendo que no caso das aves adultas terão mais tempo de vida 

(March et al., 1983). 

Em terceiro lugar, as aves adultas podem ter maiores dificuldades para eliminarem o 

metilmercúrio através do processo da desmetilação (Wagemann et al., 1998). Por isso, 

verificam-se maiores concentrações de mercúrio no fígado e nos rins das aves adultas, enquanto 

nas aves juvenis costuma-se relatar maiores concentrações nos tecidos queratinizados (Hopkins 

et al., 2007). 

Em quarto lugar, podem existir diferenças entre a alimentação das aves juvenis e das 

adultas. De acordo com Evers et al. (2005), os indivíduos juvenis podem-se alimentar de 

invertebrados de menores dimensões, os quais podem pertencer a níveis tróficos inferiores. Pelo 

facto do mercúrio ter a capacidade de biomagnificar ao longo da teia trófica, estas presas podem 

apresentar menores concentrações de mercúrio (Cristol et al., 2008). 

4.6 - Influência do sexo 

 

Em ambas as espécies só foram encontradas diferenças na concentração de mercúrio nos tecidos 

entre machos e fêmeas nos rins dos andorinhões, sendo que os restantes tecidos tinham 

concentrações similares. Resultados semelhantes foram obtidos por Hopkins et al. (2007) que 

sugeriram que a ausência de diferenças entre machos e fêmeas pode estar relacionada com o 

tamanho da amostra, que pode ser insuficiente para detetar os efeitos do sexo. No presente 

estudo, isto também poderá ter ocorrido, visto que houve indivíduos nos quais não foi possível 

a identificação do sexo. 

 No entanto, no caso dos rins dos andorinhões, as fêmeas apresentaram uma maior 

concentração de mercúrio. Poderia ser esperado que estas apresentassem menores concentrações 
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que os machos, uma vez que, as fêmeas têm a capacidade de excretarem mercúrio pela postura 

dos ovos, como referido por Braune e Gaskin (1987). 
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5 – Conclusão 
 

A análise do conteúdo do trato gastrointestinal apenas tornou possível a identificação de 

um reduzido número de presas naturais dos andorinhões e dos melros, devido aos processos de 

digestão, e à abundância de tenébrios. Assim, para uma melhor análise da dieta, dever-se-ia 

complementar com outros métodos de amostragem, visto que os processos de digestão podem 

dificultar a identificação das presas, assim como alterar a sua proporção na dieta. 

A análise da concentração do mercúrio nos andorinhões e nos melros permitiu verificar 

que à semelhança de outros estudos as penas, unhas, rins e fígado eram os tecidos que 

acumulavam maiores concentrações por serem órgãos de contacto e de acumulação do mercúrio. 

Por outro lado, o músculo, cérebro, pulmões, trato gastrointestinal e a pele apresentaram 

concentrações menores. 

As penas e as unhas dos andorinhões demonstraram uma forte correlação com os tecidos 

internos. No caso dos melros, as penas não se correlacionaram com os tecidos internos, o que 

poderá ser devido à diferença temporal da acumulação do mercúrio. No entanto, as unhas 

verificaram uma forte correlação com os tecidos internos. Assim, a utilização de unhas para os 

estudos de biomonitorização revelaram-se ser um bom método de avaliação do teor de mercúrio 

e, como são amostras não invasivas, têm a vantagem de não ser necessário sacrificar indivíduos. 

A acumulação de mercúrio nos tecidos destas aves demonstra que as espécies insetívoras 

e omnívoras não estarão tão vulneráveis à contaminação por mercúrio comparativamente com 

as aves que são predadores de topo ou aves aquáticas. Com base nos resultados obtidos neste 

estudo, para a maioria dos tecidos, parece não existir diferenças significativas entre as aves 

insetívoras e as omnívoras relativamente aos processos de acumulação de mercúrio, sugerindo 

que a dieta não terá tido influência neste caso. Em relação aos fatores estudados, o único 

significativo para a concentração de mercúrio foi a idade, verificando-se uma maior acumulação 

deste elemento nos indivíduos adultos. 

As concentrações de mercúrio analisadas neste estudo foram inferiores às que provocam 

efeitos negativos para outras espécies de aves. No entanto, estas concentrações variam consoante 

as espécies e existe pouca informação disponível para a maioria das espécies terrestres. Para 

além destes aspetos, existe também uma lacuna em relação às concentrações prejudiciais para 

alguns dos tecidos aqui estudados. 

Em estudos futuros seria útil avaliar as concentrações de mercúrio que induzem 

modificações comportamentais, neurológicas, fisiológicas, reprodutivas, assim como realizar 
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análises histológicas aos tecidos destas aves. Seria também necessário complementar estes 

estudos com uma avaliação da contaminação do solo, plantas e insetos, uma vez que parecem 

existir habitats terrestres que podem ser hotspots de contaminação (ex: áreas industriais) e os 

indivíduos desses locais poderão estar em maior risco. Estes estudos mais holísticos permitiriam 

assim uma melhor compreensão do processo de biomagnificação do mercúrio ao longo das teias 

tróficas.
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Tabela 1 - Informações sobre os andorinhões utilizados no estudo e a sua caraterização morfológica. As medições foram feitas em milímetros. 

 

Número de ingresso Localidade Idade Sexo Cauda de ingresso Bico 

 

Cabeça Asa 3ª Pena 

Primária 

Tarso 

(Profun-

didade) 

Tarso  

(Largura) 

Tarso 

(Compri-

mento) 

Condição 

corporal 

A. apus M017/19/A Coimbra Juvenil Indet. Queda do ninho 7 33 168 121 2 3 13 3 

A. pallidus V093/18/A Coimbra Adulto Macho Trauma 7 31 172 145 2 3 12 3 

A. pallidus V094/18/A Coimbra Adulto Macho Trauma 8 32 169,5 119 2 2 13 2 

A. pallidus V095/18/A Viseu Adulta Fêmea Trauma 8,5 32 160 136 2 3 12,5 2 

A. pallidus V118/18/A Coimbra Adulto Macho Trauma 6,5 30 172 143 2 3 11 2 

A. pallidus V190/18/A Coimbra Juvenil Macho Queda do ninho 9,5 29,5 155 123 1,5 2,5 13 3 

A. pallidus V255/18/A Viseu Juvenil Macho Trauma 10 33 148 113 2 2 12 3 

A. pallidus V269/18/A Guarda Juvenil Macho Predação 7 33 144 124 2 2 11 3 

A. pallidus V277/18/A Coimbra Adulto Macho Trauma  8 33 168 134,5 2 2 14 3 

A. pallidus V305/18/A Guarda Adulta Fêmea Predação 8 29 160 120 2 1,5 12 3 

A. pallidus V310/18/A Coimbra Adulta Fêmea Trauma 8,5 33 168,5 140 1,5 2 11,5 2,5 

A. apus V339/18/A Coimbra Adulto Macho Trauma 7 32 167 129 1,5 1,5 9 3,5 

A. pallidus V342/18/A Guarda Adulta Fêmea Trauma 13 29 175 134,5 2,5 2 13 4 

A. pallidus V356/18/A Coimbra Adulta Fêmea Trauma 7,5 33 165 135 2 2 9,5 3 

A. pallidus V375/18/A Leiria Juvenil Macho Queda do ninho 9 31 155 117 2,5 1,5 13 2,5 

A. pallidus V376/18/A Coimbra Adulta Fêmea Trauma 8 32,5 142 126 1,5 1,5 13 4 

A. pallidus M396/18/A Guarda  Juvenil Indet. Queda do ninho 7 28 91 63 1,5 2 11,5 3 

A. pallidus V397/18/A Viseu Juvenil Macho Queda do ninho 8 30 119 79 1,5 1,5 12 1,5 

A. pallidus V398/18/A Viseu Juvenil Indet. Queda do ninho 8 29,5 87 60,5 2 2 11 3 

A. pallidus V432/18/A Coimbra Juvenil Macho Colisão 8,5 33 165 130 1 1 10,5 3 
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A. apus M442/18/A Viseu Adulto Macho Colisão 8 33 168 134 2 2 14 4 

A. pallidus V458/18/A Coimbra Adulto Macho Trauma 7 31 168 139,5 2 2 9,5 2,5 

A. pallidus M509/18/A Guarda Adulto Macho Trauma 8 32 165 126 2 1,5 11 3 

A. pallidus M561/18/A Coimbra Juvenil Macho Queda do ninho 10 30 85 55 2 2,5 14 2,5 

A. pallidus V563/18/A Coimbra Adulto Indet. Debilidade/desnutrição 8 32 158 113 1 2 12 2 

A. pallidus V0128/18/A Faro Adulto Macho Debilidade/desnutrição 6 32 176 139 1,5 1,5 9,5 3 

A. pallidus M0137/18/A Faro Adulto Indet. Desconhecida 7 32 156 136 1,5 1,5 9,5 3 

A. apus M0208/18/A Faro Adulta Fêmea Predação 6 33 170 143 2 2 9 4 

A. apus V0261/18/A Faro Adulto Macho Debilidade/desnutrição 6,5 32 161 133 2 1,5 9 2 

A. pallidus V0277/18/A Faro Adulto Macho Colisão 6 32,5 171 143 1,5 1,5 9,5 3 

A. pallidus V0355/18/A Faro Adulto Macho Debilidade/desnutrição 6 33,5 170 139 1,5 1,5 10 4 

A. apus V0453/18/A Faro Adulta Fêmea Trauma 6,5 32 165 138 1,5 2 11 3 

A. apus V0482/18/A Faro Adulto Macho Trauma 9 31 156 140,5 2 2 12 3 

A. apus V0513/18/A Faro Adulto Macho Trauma 6 31,5 160 135 1,5 2 8 3 

A. pallidus V1094/18/A Faro Juvenil Indet. Queda do ninho 6 30 160 129 1,5 1,5 7 4 

A. pallidus V1405/18/A Faro Juvenil Indet. Queda do ninho 6 30 114 90 1,5 1,5 10 3,5 

A. apus V1608/18/A Faro Adulto Indet. Trauma 6,5 32,5 165 139 1,5 2 11 3 
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Tabela 2 – Informações sobre os melros utilizados no estudo e a sua caraterização morfológica. As medições foram feitas em milímetros. 

 

 

Número de ingresso Localidade Idade Sexo Cauda de ingresso Bico Cabeça Asa 3ª Pena 

Primária 

Tarso 

(Profun-

didade) 

Tarso 

(Largura) 

Tarso 

(Compri-

mento) 

Condição 

corporal 

T. merula M015/15/A Viseu Adulto Macho Trauma 22 53 235 97 3 2 39 2,5 

T. merula V156/16/A Guarda Juvenil Macho Queda do ninho 20 46 105 81 2 22,5 32 3 

T. merula V168/16/A Guarda Juvenil Fêmea Debilidade/desnutrição 16 39,5 58,5 32 3 2 32 3 

T. merula V183/16/A Coimbra Juvenil Indet. Queda do ninho 19,5 48 104 78 3 2 39,5 3 

T. merula V213/16/A Coimbra Adulto Indet. Debilidade/desnutrição 23 53 111 82 2,5 2,5 38 3 

T. merula V340/16/A Coimbra Juvenil Macho Recapturado morto 22 49 112 90 3,5 3,5 38 3 

T. merula V397/16/A Guarda Juvenil Macho Queda do ninho 12,5 40,5 68,5 44,5 2,5 1,5 30,5 3 

T. merula V401/16/A Guarda Adulto Macho Predação 25 54 123 89 4 2 43 1,5 

T. merula V009/18/A Guarda Adulta Fêmea Predação 25 51 115 87 3 2 33 3,5 

T. merula V089/18/A Guarda Juvenil Macho Predação 15 47 95 78 3 3 36 3,5 

T. merula V091/18/A Viseu Adulto Macho Atropelamento 21 51 127 89 3,5 3 38 2,5 

T. merula M129/18/A Viseu Juvenil Macho Predação 13 42 62 41 3 2,5 35 4 

T. merula M156/18/A Guarda Adulto Macho Predação 25 53 121 101 3,5 2 38 1 

T. merula V199/18/A Guarda Juvenil Macho Queda do ninho 20 47 112 90 3,5 1,5 35 2,5 

T. merula V219/18/A Guarda Juvenil Indet. Predação 21 44 84 59 3 2 39 2,5 

T. merula V222/18/A Aveiro Juvenil Macho Queda do ninho 19 40 75 51,5 3 3 39 3 

T. merula M248/18/A Coimbra Adulto Indet. Atropelamento 23 52 121 106 4 2 39 1 

T. merula M547/18/A Coimbra Juvenil Indet. Atropelamento 22 50 117 101 4 1,5 30 2 

T. merula M025/19/A Coimbra Adulto Macho Trauma 20 54 119 100 3,5 2 36 3,5 
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T. merula M026/19/A Coimbra Adulto Macho Predação 22 49 114 92 3,5 2,5 41 2,5 

T. merula M033/19/A Coimbra Adulto Macho Trauma 24 50 117 87 3 2 37 1,5 

T. merula V0480/17/A Faro Juvenil Indet. Cativeiro 

ilegal/eutanásia 

21 46 98 84 2,5 2 40 3 

T. merula V0849/17/A Faro Juvenil Macho Queda do ninho 22 47 111 87 3,5 2 30,5 4 

T. merula V1007/17/A Faro Juvenil Macho Predação 18 46 94 74 2 2 29 3 

T. merula V0160/18/A Faro Adulta Fêmea Trauma 24 50 113 97 3 2,5 29 4 

T. merula M0302/18/A Faro Adulta Fêmea Desconhecida 19 54 114 97 3,5 2 40 3 

T. merula V0566/18/A Faro Juvenil Macho Queda do ninho 21 46 88 63 2 2 29 3 

T. merula V0588/18/A Faro Juvenil Macho Queda do ninho 20 45 86 53 3 2 37 2,5 

T. merula V0591/18/A Faro Juvenil Fêmea Trauma 25 53 116 87 3 2 28 3 

T. merula M0978/18/A Faro Juvenil Fêmea Desconhecida 23 50 109 92 3,5 2,5 24 2 

T. merula V1394/18/A Faro Juvenil Macho Afogamento 25 51 111 87 3 2 33 4,5 

T. merula V1730/18/A Faro Adulto Macho Trauma 24 50 117 102 3 2,5 33 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


