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Dieta da torda-mergulheira, Alca torda, capturada acidentalmente 

em Portugal Continental 

 

 

RESUMO 
 

As aves marinhas são consideradas excelentes biomonitores do ambiente marinho 

devido à sua ubiquidade, gama de estratégias de vida, dieta, crescimento, demografia 

e diversidade. A determinação da dieta é necessária não só para entender como os 

indivíduos e as populações reagem à variabilidade ecológica e ambiental, como também 

para a delineação de medidas para a sua conservação. A torda-mergulheira, Alca torda, 

é uma espécie migradora exclusiva do Atlântico, sendo um visitante comum em Portugal 

durante os meses de inverno. Com este trabalho pretendeu-se caracterizar a dieta 

invernal da torda-mergulheira em Portugal, através de uma análise qualitativa e 

quantitativa das presas consumidas. Para tal foram analisados um total de 99 

estômagos provenientes de aves arrojadas mortas, na sua maioria capturadas 

acidentalmente em artes de pesca ao longo da costa centro/norte portuguesa (Torres 

Vedras-Aveiro), entre 2012 e 2014. Os resultados obtidos revelaram que esta ave 

alimentou-se exclusivamente de peixe, sendo identificadas 5 famílias diferentes 

(Ammodytidae, Clupeidae, Atherinidae, Carangidae e Engraulidae). As espécies 

pertencentes à família Clupeidae foram as presas predominantes, pois constituíram 

96.65% do número total de presas ingeridas e apresentaram tamanhos que variaram 

entre os 10.716-57.592mm. 

 

Palavras-chave: aves marinhas; dieta; torda-mergulheira; captura acidental; costa 

continental portuguesa 
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Diet of razorbill, Alca torda, accidentally caught in  

Continental Portugal 

 

 

ABSTRACT 
 
 Seabirds are considered excellent biomonitoring tools of the marine environment due to 

their ubiquity, life strategies, diet, growth, demography and diversity. Diet determination is 

necessary not only to understand how individuals and populations react to ecological and 

environmental variability, but also to assist in defining seabird conservation measures. The 

razorbill, Alca torda, is a migratory species that occurs only in the Atlantic waters, being a 

common visitor in Portugal during winter months. The aim of this work was to characterize the 

razorbill winter diet in Portugal through quantitative and qualitative analyses of consumed prey 

found in their stomach contents. For this purpose, we analysed a total of 99 stomachs from 

stranded birds, which had mostly been accidentally captured in fishing gear along the 

portuguese central/north coast (Torres Vedras-Aveiro), between 2012 and 2014. Results 

revealed that razorbill diet was exclusively composed of fish, including 5 different families 

(Ammodytidae, Clupeidae, Atherinidae, Carangidae and Engraulidae). Species belonging to 

Clupeidae family were the predominant prey type, since they amounted to 96.65% of the total 

number of ingested prey and sizes varied between 10.716-57.592mm.  

 

Key words: seabirds; diet; razorbill; bycatch; portuguese continental coast   
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O ambiente marinho está submetido a uma ampla gama de ameaças, tais como 

alterações climáticas, eutrofização, uso excessivo de recursos e contaminantes (e.g. Burger 

& Gochfeld, 2004; Hylland, 2006). Para que possamos conhecer o verdadeiro impacte dessas 

ameaças no ambiente marinho é necessário monitorizar vários componentes das cadeias 

tróficas em várias regiões do planeta e ao longo de um período extenso. A monitorização de 

vários componentes do ambiente marinho permite detectar alterações e tendências, o que por 

sua vez, permite planear medidas para modelar ou mitigar essas tendências. 

 As aves marinhas têm sido já utilizadas como biomonitores do ambiente marinho, 

nomeadamente do nível de contaminantes nos oceanos, devido à sua posição de topo na teia 

trófica (ICES, 2003; Savinov et al., 2003). No caso dos contaminantes, resultantes em grande 

parte de resíduos de origem antropogénica, a bioacumulação e biomagnificação de metais 

pesados e compostos orgânicos ao longo da teia trófica é um problema grave no ambiente 

marinho (Hahn et al., 1993). A dieta é a via de entrada mais importante de contaminantes para 

um consumidor. Além da variação nos níveis de contaminantes, a utilização de aves marinhas 

como biomonitores pode produzir informação sobre a variação na disponibilidade das suas 

presas e sobre alterações que possam estar a decorrer numa determinada região. 

 

1.1 Importância de estudar a ecologia de aves marinhas 
  

 As aves marinhas ocorrem em todos os ambientes marinhos do mundo, sendo 

componentes integrais destes ecossistemas. Comparativamente às outras aves, as marinhas 

apresentam taxas mais altas de sobrevivência de adultos, baixas taxas reprodutivas e vários 

anos de maturidade retardada, o que faz com que os seus tamanhos populacionais 

geralmente variem muito pouco de um ano para o outro (Furness & Camphuysen, 1997). 

Existem cerca de 320 espécies (Tasker et al., 2000) e, devido à sua ubiquidade, gama de 

estratégias de vida, dieta, crescimento, demografia e diversidade (Furness & Camphuysen 

1997) são consideradas excelentes indicadores das condições marinhas (Barrett et al., 2007). 

 As populações de aves marinhas são ameaçadas pelo impacto de actividades 

antropogénicas que poderão levar a perda do habitat, contaminação e captura acidental em 

artes de pesca. 

 No caso da captura acidental em artes de pesca, hoje em dia, sabe-se que esta é uma 

das causas de morte mais importantes para aves marinhas na sua fase não reprodutora, uma 

vez que nesta fase as aves passam a maioria do seu tempo no mar (Forero & Hobson, 2003), 

regressando às colónias reprodutivas na fase reprodutora. Este tipo de mortalidade resulta de 
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eventos de interacção dos grupos de aves com a actividade pesqueira devido à competição 

pelo mesmo recurso, e torna-se muito mais preocupante no caso de espécies com estatuto 

de conservação elevado como no caso da Pardela-balear (Puffinus mauretanicus). Em 

relação à perda de habitat, principalmente referindo-se à perda de zonas de reprodução, 

muitas vezes substituídas por actividades ligadas ao turismo, a falta de habitat adequado vai 

contribuindo para que o número de animais reprodutores seja cada vez menor, impedindo que 

haja um aumento do efectivo populacional. 

 Um outro problema que tem afectado mais recentemente o ambiente marinho é o aumento 

pronunciado de lixo marinho, especialmente no que se refere a plásticos nas suas várias 

formas. O emaranhamento e ingestão de plásticos pode causar lesões graves e levar à morte 

de animais marinhos incluindo cetáceos, tartarugas e aves (Laist, 1987). Como já foi dito, as 

aves marinhas estão também expostas a uma ampla gama de produtos químicos e o facto de 

ocuparem níveis tróficos superiores torna-as susceptíveis à bioacumulação de poluentes, tais 

como pesticidas, hidrocarbonetos clorados, metais e produtos petrolíferos (Burger & Gochfeld, 

2004).  

 Tendo em conta a sensibilidade deste grupo de animais marinhos, a sua importância 

como indicadores do funcionamento dos sistemas marinhos e a consequentemente 

necessidade de contribuir para a sua conservação, é essencial o estudo da ecologia destas 

aves de forma a contribuir para a definição de medidas de conservação, o planeamento e 

gestão das pescas e a gestão de áreas marinhas protegidas.   

 

1.2 Dieta de aves marinhas 
 

 O estudo da dieta de predadores marinhos de topo, como as aves marinhas, é 

fundamental para compreender não só o seu papel nas teias alimentares (Neves et al., 2012), 

como também as suas adaptações ao ambiente marinho (Duffy & Jackson, 1986). Alterações 

na distribuição e ocorrência das espécies poderão levar a alterações na estrutura das cadeias 

alimentares marinhas, o que por sua vez poderá ter implicações socioeconómicas (Hylland, 

2006), se considerarmos por exemplo a importância económica do sector das Pescas.  

 As aves marinhas alimentam-se essencialmente de cefalópodes, crustáceos e pequenos 

peixes pelágicos (Furness, 1999). Muitas delas percorrem distâncias consideráveis para obter 

alimento, permitindo assim a amostragem de presas de várias regiões da sua área de 

distribuição (Burger & Gochfeld, 2004). 

 De acordo com a sua dieta, as aves marinhas podem ser classificadas como generalistas 

ou especialistas. As generalistas fornecem informação sobre várias presas, e potencialmente,  

sobre vários níveis tróficos (Montevecchi & Myers, 1996). Contudo ainda é pouco claro se 

estas espécies podem alterar o seu comportamento à captura de presas específicas ou se as 
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suas deslocações são aleatórias ao longo de um determinado habitat e consomem as presas 

que vão encontrando. Por esta razão, não é possível determinar se mudanças na alimentação 

destas aves reflectem mudanças na abundância das presas ou mudanças no seu 

comportamento (Bryant et al., 1999). As aves marinhas especialistas consomem presas 

específicas e são capazes de as procurar activamente retornando aos locais conhecidos por 

ter maior abundância (Davoren et al., 2003). Estas aves são indicadoras de mudanças 

espaciais e temporais nas populações de peixes (Davoren & Montevecchi, 2003), pois para 

além de serem influenciadas por oscilações na disponibilidade de presas, estão vulneráveis 

à depleção de stocks causada pela pesca excessiva (Barrett et al., 1987).    

 De acordo com Velarde et al. (2013), existem relações entre a dieta de aves marinhas e 

alguns parâmetros das pescarias, salientando as aves marinhas como uma ferramenta para 

detectar alterações nas abundâncias das espécies de peixe de valor comercial. Estas relações 

normalmente devem-se ao facto de as aves e a pesca explorarem recursos similares. De 

acordo com Montevecchi et al. (1988), foi possível identificar uma associação directa entre a 

redução das presas anteriormente dominantes na dieta das aves e os decréscimos nas 

descargas na pesca pelágica. Assim, reduções de determinadas presas na alimentação das 

aves podem prever colapsos nas pescarias, da mesma forma que colapsos nas pescarias 

podem prever mudanças na dieta das aves.    

 Existem vários estudos sobre dieta de aves marinhas (e.g. Neves et al., 2012; Ouwehand 

et al., 2004). No estudo de Neves et al. (2012) foi analisada a dieta da cagarra (Calonectris 

diomedea) no arquipélago dos Açores entre 1998 e 2002. Através da técnica de lavagem de 

estômago foram recolhidos 959 conteúdos estomacais, sendo encontradas 37 espécies de 

cefalópodes e 33 espécies de peixe, com maior predominância em termos de abundância de 

carapau negrão (Trachurus picturatus) nos anos 1998 e 2002. No trabalho de Ouwehand et 

al. (2004) é descrito o primeiro estudo que compara directamente a dieta invernal de torda-

mergulheira (Alca torda, n=156) e arau-comum (Uria aalge, n=235) através da análise de 

conteúdos estomacais. As aves foram recolhidas entre Janeiro e Fevereiro de 2003, ao longo 

da costa Holandesa, após um derrame de petróleo no canal da Mancha. Os autores 

detectaram uma clara diferença na ecologia alimentar destas aves marinhas. No que se refere 

às presas, as espécies pertencentes às famílias Clupeidae, Gadidae e Ammodytidae foram 

as presas mais importantes para o arau-comum. Por outro lado, as espécies da família 

Clupeidae foram as presas mais importantes para a torda-mergulheira, seguidas de presas 

da família Ammodytidae, enquanto que a família Gadidae não estava representada na dieta 

desta ave. 
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1.2.1 Métodos para a análise da dieta de aves marinhas 
 

 A compreensão do papel das aves marinhas na estrutura trófica dos ecossistemas requer 

um conhecimento detalhado das suas dietas. Assim, a determinação da sua dieta é 

necessária não só para entender como os indivíduos e as populações reagem à variabilidade 

ecológica e ambiental (Bowen, 1997), como também para a sua conservação. Além disso, é 

importante avaliar o impacto da predação nas populações de presas pois algumas delas são 

pescadas comercialmente ou têm interesse de conservação (Trzcinski et al., 2006).   

 A composição da dieta das aves marinhas pode ser estimada através de observações 

directas de alimentação ou de provisionamento. No entanto, estas medidas acerca do 

consumo de presas são difíceis de obter, sendo por isso necessário o recurso a outros 

métodos como a análise de conteúdos estomacais, análises de fezes ou de regurgitações, 

recolha de tecidos para análises de isótopos estáveis ou ácidos gordos (Barrett et al., 2007). 

  O método mais utilizado consiste na análise de conteúdos estomacais e envolve a 

recuperação de partes duras das presas, que são resistentes à digestão, tais como otólitos, 

dentários e pré-maxilas no caso de peixes ou bicos no caso de cefalópodes (Fitch & Brownell, 

1968). Estas estruturas permitem, muitas vezes, a determinação da espécie e do seu tamanho 

(Bowen & Iverson, 2013), informação necessária para a quantificação de dietas através de 

métodos mais recentes, tais como ácidos gordos ou isótopos estáveis. Assim, é possível fazer 

uma análise qualitativa e quantitativa da dieta através deste método, devido ao acesso mais 

ou menos constante a carcaças de animais arrojados ou capturados acidentalmente em artes 

de pesca. Contudo, algumas desvantagens da análise de conteúdos estomacais incluem o 

facto de muitas vezes os estômagos se encontrarem vazios e o facto de que a informação 

obtida ser referente apenas à refeição mais recente, podendo não reflectir a dieta mais 

frequente num período de tempo mais alargado (Iverson et al., 2007). Além disso os 

conteúdos estomacais analisados muitas vezes são recolhidos a partir de animais arrojados 

mortos, estando possivelmente enviesados pelo estado de saúde do animal, e podem não ser 

representativos da dieta da população (Tollit et al., 2010). Podem ocorrer também resultados 

enviesados de acordo com as diferentes taxas de digestão, retenção e recuperação das 

partes duras das presas (Santos et al., 2001).      

 A análise de presas em fezes dos predadores representa outra fonte de informação sobre 

a composição da dieta. Em mamíferos marinhos, nomeadamente pinípedes, a recolha de 

fezes e a identificação de partes duras pode permitir a obtenção de um grande número de 

amostras. No entanto, esta abordagem não tem sido feita em estudos de dieta de aves 

marinhas, considerando a escassez de partes duras presentes nas fezes (Deagle et al., 2007).  

 Um outro método utilizado para analisar a dieta é a recolha de regurgitações. Este método 

causa alguma perturbação às aves marinhas e tem a desvantagem do tamanho da refeição 
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não poder ser determinado, uma vez que a totalidade do conteúdo estomacal não é 

regurgitada. Outro inconveniente é a variação na proporção de alimentos ingeridos e o facto 

de alguns tipos de alimentos serem mais fáceis de regurgitar do que outros (Fijn et al., 2012).   

 Devido às limitações associadas às técnicas convencionais, os ecólogos de aves 

marinhas estão cada vez mais dependentes de biomarcadores, como a análise de isótopos 

estáveis e de ácidos gordos (Williams & Buck, 2010).  

 Avanços recentes na análise de isótopos estáveis e modelos de mistura isotópica têm 

mostrado grande potencial na quantificação da composição da dieta de aves marinhas (Bond 

& Jones, 2009). Esta abordagem baseia-se no facto de as assinaturas isotópicas da cadeia 

alimentar se reflectirem nos tecidos do consumidor (Forero & Hobson, 2003), tornando-se 

numa ferramenta para estudar as preferências tróficas e de habitat das espécies. Assim, a 

abundância relativa do isótopo de azoto (δ15N) pode ser usada para avaliar as relações 

tróficas, analisando as diferenças entre os predadores de topo e os produtores primários 

enquanto que a abundância relativa do isótopo de carbono (δ13C) pode ser aplicada para 

descriminar entre fontes de carbono bentónicas e pelágicas (Hobson & Welch, 1992). Os 

modelos de mistura isotópica têm sido desenvolvidos para estimar a contribuição proporcional 

de cada presa para a assinatura isotópica (dieta acumulada) do predador, tendo em conta o 

fraccionamento isotópico entre elas (Parnell et al., 2010; Phillips & Gregg, 2003). Estes 

modelos requerem um conhecimento prévio das possíveis presas bem como dos seus valores 

isotópicos (Bond & Jones, 2009). Relativamente aos métodos tradicionais, uma das vantagens 

da análise dos isótopos estáveis é acompanhar as mudanças da dieta a longo prazo, numa 

escala de tempo dependente da meia-vida dos isótopos estáveis e da taxa de rotação do 

tecido analisado, que pode variar de semanas a vários anos (Abend & Smith, 1995). Além 

disso, uma vez que isótopos estáveis reflectem a dieta assimilada, não há influência das 

diferentes taxas de digestão, retenção e recuperação das partes duras das presas. Uma 

limitação deste método é a sobreposição da assinatura isotópica das presas que ocupam um 

nível trófico semelhante, como peixes pelágicos, sendo assim difícil estimar a sua contribuição 

relativa na dieta do consumidor (Phillips et al., 2005).   

 A análise de ácidos gordos é também uma ferramenta cada vez mais utilizada em estudos 

de ecologia trófica em ecossistemas marinhos. Esta técnica tem-se revelado bastante útil em 

delinear a variabilidade espacial e temporal de dietas e no fornecimento de estimativas acerca 

da sua composição, bem como na identificação do consumo de espécies-chave (Williams & 

Buck, 2010). Os ácidos gordos são o maior constituinte dos lípidos e a sua grande diversidade 

tem conduzido à sua utilização como marcadores tróficos numa ampla variedade de 

predadores. A assinatura dos ácidos gordos do predador não coincide directamente com a 

composição dos ácidos gordos da sua dieta devido à síntese, modificação e catabolismo e/ou 

armazenamento dos ácidos gordos. No entanto, a forte influência da dieta na composição dos 
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ácidos gordos de vários tecidos permite fazer inferências quantitativas e qualitativas acerca 

da alimentação (Budge et al., 2006). A análise quantitativa da assinatura dos ácidos gordos é 

uma ferramenta estatística projectada para estimar quantitativamente a dieta do predador 

usando as assinaturas dos ácidos gordos do predador e das presas. O objectivo é determinar 

a combinação de assinaturas dos ácidos gordos das presas que mais se assemelha à do 

predador, após a contabilização dos efeitos do metabolismo do predador, para inferir a sua 

dieta. Este modelo utiliza coeficientes de calibração derivados de experiências controladas de 

alimentação para ter em conta o metabolismo do predador. Uma limitação deste método é o 

facto da variabilidade do metabolismo não ser completamente entendida, podendo originar 

calibrações e estimativas imprecisas da dieta (Iverson et al., 2004).          

 O estudo da dieta de aves marinhas ao longo dos anos, incluindo o tamanho e a qualidade 

energética das presas, permite estimar a variação da dieta em função da abundância de peixe 

e pode indicar a biomassa mínima necessária de alimento para sustentar as populações de 

aves em determinados ecossistemas (Barrett et al., 2007). 

 Tanto o plano de amostragem como o método utilizado devem ser seleccionados para 

reflectir a variabilidade temporal e geográfica das dietas. Sendo a dieta dinâmica, pode 

responder de forma não-linear a factores intrínsecos (como a idade, sexo e condição física) e 

extrínsecos (a abundância de presas, a sua distribuição e conteúdo energético, por exemplo) 

(Tollit et al., 2010). Sempre que for necessário um nível de precisão elevado, é provável que 

uma abordagem combinada se torne cada vez mais importante no que diz respeito à avaliação 

da dieta (Bearhop et al., 2001). No caso da análise de conteúdos estomacais e isótopos 

estáveis, por exemplo, é possível integrar estes dois métodos para produzir estimativas mais 

apuradas das dietas. Assim, a análise de conteúdos estomacais pode informar previamente 

que presas devem ser incorporadas nos modelos e depois, através da análise de isótopos 

estáveis, é possível prever quais as presas que melhor contribuem para as diferenças inter-

anuais (Polito et al., 2011).      

 

1.3 Interacções entre as aves marinhas e as pescas 
 

 Apesar da sua importância como actividade económica da qual depende uma proporção 

elevada da população Humana nalgumas áreas do planeta, as pescas têm alterado e 

degradado os ecossistemas marinhos (Botsford et al., 1997), afectando consequentemente 

todas as espécies dependentes destes habitats, tal como as aves marinhas (Furness, 2003).  

Um exemplo de impacto directo da pesca nas aves marinhas consiste na captura acidental 

destas aves no decorrer das operações de pesca, uma problemática a nível mundial, e ocorre 

tanto em zonas costeiras como em alto mar, em quase todos os tipos de artes (e.g. Lewison 

& Crowder, 2003; Oliveira et al., 2015; Vingada et al., 2012; Žydelis et al., 2009). A captura 
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acidental corresponde à captura de espécies sem valor ou baixo valor comercial, e que não 

são alvo da pescaria em questão (Vingada et al., 2012).  

 Para além de causar mortalidade directa, as pescas podem afectar as aves marinhas 

alterando a disponibilidade de recursos tróficos. Ao explorar o mesmo tipo de peixe que 

constitui a dieta destas aves, a actividade pesqueira leva à redução da disponibilidade de 

alimento (Furness, 2003). Existem exemplos de colapsos nos stocks de peixe como resultado 

de uma combinação da exploração humana excessiva e alterações ambientais (Furness & 

Camphuysen, 1997; Montevecchi et al., 1988; Steele & Hoagland, 2003; Tasker et al., 2000). 

Muitas vezes é difícil avaliar a contribuição destes dois factores para a determinação do 

colapso dos stocks de peixe, mas a monitorização dos recursos marinhos é essencial 

(Cushing, 1988). Assim, alterações nos recursos tróficos causadas pela pesca podem resultar 

em alterações na estrutura da comunidade de aves marinhas e afectar as relações predador-

presa dentro da mesma (Furness, 2003). Por exemplo, no Mar do Norte, após a remoção de 

peixes predadores pela pescaria industrial, os stocks de galeota expandiram. Esta expansão 

permitiu o crescimento de algumas populações de aves marinhas, e além disso a galeota 

passou a representar uma espécie alvo da pesca (Furness, 2002).  

 A captura acidental de aves marinhas nas águas europeias está ainda pouco 

caracterizada, havendo por isso uma necessidade urgente em compreender a natureza e a 

extensão das interacções entre as aves e a pesca (Anderson et al., 2011; Žydelis et al., 2013).  

 

1.3.1 As pescas em Portugal Continental 
 

 Portugal é um país onde a pesca é uma actividade de grande tradição e importância 

cultural. Esta importância deve-se a uma extensa zona costeira e uma plataforma continental 

de elevada produtividade, aliada ao facto de Portugal possuir uma Zona Económica Exclusiva 

de cerca de 1 656 000 km2. De zona para zona, a frota de pesca apresenta uma grande 

diversidade nas suas características e na actividade e tecnologias de pesca utilizadas (Baeta 

& Cabral, 2005). Estas artes de pesca podem ser agrupadas em 6 tipos: cerco, arte 

envolvente-arrastante, redes de emalhar e tresmalho, arte por redes de arrasto, armadilhas e 

linhas de anzóis (palangres). Quanto às embarcações de pesca, estas podem ser divididas 

em três grupos: locais (ou polivalente), costeiros e de longa distância. A pesca local é 

composta principalmente por pequenos barcos tradicionais, normalmente equipados com 

mais do que uma arte de pesca (cerco, redes de emalhar, linhas de anzóis e armadilhas). A 

pesca costeira compreende barcos com maior potência e caracteriza-se por pescar em áreas 

mais longínquas (dentro e fora da ZEE portuguesa), englobando pesca polivalente, cercos e 

arrastões. A pesca de longa distância engloba a pesca efectuada noutros países (Ferreira, 

2007). Num estudo feito por Leitão (2015), com dados sobre as descargas da pesca (1950-
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2009), a pesca costeira correspondeu à maioria das descargas, sendo o cerco a frota que 

mais contribuiu. No entanto, estas descargas diminuíram ao longo do tempo, sendo essa 

diminuição compensada pelo aumento das pescas artesanais (várias espécies). As pescas 

de longa distância, nomeadamente de arrasto, também diminuíram ao longo do tempo.  

 Durante as suas rotas migratórias, as aves marinhas usam a costa continental portuguesa 

como área de alimentação, descanso e invernada, embora os movimentos de muitas delas 

estejam pouco estudados. A área de nidificação mais importante para espécies marinhas é o 

arquipélago das ilhas Berlengas, onde nidificam cagarras (Calonectris diomedea) e Gaivotas-

de-patas-amarelas (Larus michahellis), por exemplo. Para além das espécies nidificantes, 

muitas outras aves marinhas ocorrem de forma regular na costa continental portuguesa, 

algumas das quais em números significativos para as suas populações globais ou europeias, 

como é o caso da Pardela-balear (Puffinus mauretanicus), em que mais de 70% da sua 

população utiliza estas águas (Ramírez et al., 2008).            

 Em Portugal, a frota do cerco é a que apresenta maiores níveis de interacção com as 

aves marinhas, devido à exploração de pequenos pelágicos (sardinha, cavala, carapau e 

biqueirão). Já a frota polivalente, devido à sua diversidade de artes e tamanhos de 

embarcações, é um desafio à monitorização de interacções com aves marinhas (Vingada et 

al., 2012). Segundo Oliveira et al. (2015), a captura acidental de aves marinhas foi reportada 

para todos os tipos de artes de pesca e, embora não seja frequente, quando acontece vários 

indivíduos são capturados em conjunto. Os alcídeos, em particular, foram capturados nas 

artes do cerco, polivalente e redes de emalhar.    

 Episódios de arrojamento de tordas-mergulheiras têm sido relatados na costa portuguesa 

desde que se implementaram os censos nacionais de arrojamentos em 1982 (Barros et al., 

2013). Piatt e Nettleship (1987) estimaram uma mortalidade anual de cerca de 12% da 

população de torda-mergulheira da Terra Nova entre 1981 e 1984. Em Portugal pode 

destacar-se um arrojamento massivo de 535 tordas-mergulheiras, resultante de mortalidade 

por captura acidental em artes de pesca (Barros et al., 2013). 

 O desenvolvimento sustentável da pesca requer a adopção de uma gestão das pescas 

baseada no ecossistema (EBFM). EBFM é um ponto de partida significativo, considerando o 

impacto que esta actividade exerce sobre todos os aspectos do ecossistema marinho, e não 

apenas nas espécies-alvo (Pikitch et al., 2004). Assim, é importante estar ciente dos impactos 

que as pescas têm sobre o meio ambiente, o que nem sempre é fácil devido à escassez de 

dados. Além disso, existe uma limitação na informação disponível em Portugal sobre as 

interacções entre as aves e as artes de pesca, não existindo ainda estudos com uma escala 

temporal suficientemente longa que ajude a compreender a evolução destes processos 

(Vingada et al., 2012).  
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1.4 Torda-mergulheira, Alca torda Linnaeus, 1758 
 

 A torda-mergulheira, Alca torda, é uma ave marinha pertencente à ordem Charadriiformes 

e família Alcidae. É uma espécie exclusiva do Atlântico, podendo ser encontrada em águas 

boreais e sub-árticas (Nettleship & Birkhead, 1985). Esta espécie reproduz-se em latitudes 

elevadas, principalmente na Islândia (provavelmente 60-70% da população mundial). 

Também se reproduz nas Ilhas Britânicas (principalmente na Escócia), na Noruega (Lloyd et 

al., 1991), nas regiões do Mar Báltico, Mar de Barents e Mar Branco, no Canadá e na 

Gronelândia (Figura 1).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 Globalmente, esta espécie está classificada como Least Concern pela Lista Vermelha da 

União Internacional para a Conservação da Natureza (The IUCN Red List of Threatened 

Species, 2014). A nível europeu está classificada como Non-SPECE e Secure, o que significa 

que o seu estatuto de conservação é favorável na Europa e a população global está 

concentrada também na Europa (BirdLife International, 2004a). Em Portugal, segundo Cabral 

et al. (2008), a torda-mergulheira encontra-se classificada como Least Concern.  

 É uma espécie migradora, sendo um visitante comum em Portugal durante os meses de 

inverno. Esta ave inverna, principalmente, desde o Mar da Irlanda até ao sul da Baía de 

Biscaia e Portugal, embora também possa migrar até Marrocos e oeste do Mar Mediterrâneo 

Figura 1. Distribuição mundial da população de torda-mergulheira (adaptada de Del Hoyo 

et al., 1996). Destacado a azul estão as áreas de alimentação e invernada e a amarelo 

as áreas de nidificação. 
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(Lavers et al., 2009). É facilmente observável durante a passagem migratória pós nupcial, que 

se dá entre Outubro e Novembro para sul e entre finais de Março e Maio para norte (Projecto 

Life+ MARPRO, 2013), em direcção às áreas de nidificação. 

 As tordas-mergulheiras apresentam características particulares, como um bico grosso e 

robusto com linhas brancas e lados achatados, partes superiores pretas e partes inferiores 

brancas desde o pescoço até à cauda (Figura 2). Reproduzem-se normalmente em regiões 

costeiras rochosas, falésias continentais e ilhas longe da costa (Nettleship & Birkhead, 1985). 

As suas adaptações anatómicas a uma existência aquática fazem com que sejam pouco ágeis 

em terra, reduzindo as suas opções para locais de reprodução, tornando-as assim bastante 

vulneráveis a predadores terrestres (Gaston & Jones, 1998).  

 

 

  

 

 A composição da dieta destas aves é dependente, sobretudo, da ocorrência de peixe 

adequado na sua zona de predação (Swennen & Duiven, 1977). Particularmente, em Portugal, 

durante os meses de Novembro a Março de 1986 e Janeiro e Novembro de 1987, foram 

encontradas e recolhidas 26 tordas-mergulheiras já mortas (Fonte da Telha), com o objectivo 

de avaliar a dieta invernal desta espécie. Os resultados indicaram que a sardinha (Sardina 

pilchardus) foi o principal constituinte da sua dieta, seguindo-se o biqueirão (Engraulis 

encrasicolus) e a galeota (Ammodytes spp.) (Beja, 1989). Mais estudos sobre a composição 

da dieta desta ave, noutros países, podem ser observados na Tabela 1. 

 

Figura 2. Imagens ilustrativas da torda-mergulheira, evidenciando as suas características 

distintivas como o bico e a plumagem. À esquerda as aves encontram-se numa rocha (Fonte: 

Guy Poisson) e à direita no mar (Fonte: Steve Ogden). 
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Tabela 1. Estudos sobre a composição da dieta da torda-mergulheira em diferentes países e o 

respectivo método utilizado para a sua determinação. 

 

 

  

 As tordas-mergulheiras procuram o seu alimento através de mergulhos que, por vezes, 

podem atingir uma grande profundidade. Devido ao seu método de alimentação, passam 

grande parte do tempo no oceano e, por isso, são altamente vulneráveis a emaranhamento 

em redes de emalhar (Edwards et al., 2001), podendo morrer de asfixia debaixo de água 

durante o mergulho (Teixeira, 1986). 

 Embora os últimos dados da BirdLife International (2004b) indiquem um aparente 

crescimento da população global da torda-mergulheira, vários trabalhos apontam a captura 

acidental pela pesca um dos principais factores para o desaparecimento de várias populações 

de aves marinhas (Croxall et al., 2012), em particular os alcídeos (Munilla et al., 2007). A 

poluição por hidrocarbonetos, especialmente quando se dispersam pelas colónias 

reprodutivas, e outros tipos de poluição marinha, como os metais pesados usados na indústria 

País 
Método 
utilizado 

Composição 
da dieta 

Referência 

Rússia 
Observação 

directa 
Galeota, capelim 

e arenque 
Bianki, 1967 

Suécia 
Observação 

directa 
Clupeídeos e galeota Andersson et al., 1974 

Noruega 
Observação 

directa 
Galeota e capelim 

Furness & Barrett, 
1985 

Escócia 
Observação 

directa 
Galeota, espadilha, 

arenque e rockling fish 
Harris & Wanless, 1986 

Noruega 
Observação 

directa 
Galeota e capelim 

Barrett & Furness, 
1990 

Islândia 
Conteúdo 
estomacal 

Galeota, capelim e 
eufausídeos 

Lilliendahl & 
Solmundsson, 1997 

Dinamarca 
Observação 

directa 
Clupeídeos, galeota 

e góbios 
Lyngs, 2001 

Holanda 
Conteúdo 
estomacal 

Clupeídeos e galeota Ouwehand et al., 2004 

Canadá 
Conteúdo 
estomacal 

Krill, peixe 
e poliquetas 

Huettmann et al., 2005 

Canadá 
Observação 

directa 
Galeota e capelim Lavers & Jones, 2007 
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e os pesticidas organoclorados usados na agricultura, são também ameaças que podem levar 

ao desaparecimento desta ave (Mullarney et al., 1999).      

 Assim sendo, seria importante estabelecer um programa, a longo prazo, que permita a 

monitorização da faixa costeira, bem como a avaliação do impacto das redes de pesca na 

população invernante de torda-mergulheira em Portugal (Barros et al., 2013). 

 

1.5 Objectivos 
   

 O objectivo principal do presente trabalho é caracterizar a dieta invernal da torda-

mergulheira na costa centro/norte de Portugal com base na análise de conteúdos estomacais 

provenientes de indivíduos arrojados mortos. Para atingir o objectivo principal do trabalho, 

foram delineados os seguintes objectivos específicos: (1) obter um número representativo de 

indivíduos de torda-mergulheira de várias classes etárias; (2) identificar e quantificar os itens 

dos conteúdos estomacais dos indivíduos analisados; (3) caracterizar o consumo de peixe em 

função das espécies-presa e do seu tamanho, e (4) relacionar os itens identificados e 

quantificados com as características dos indivíduos de torda-mergulheira. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1 Obtenção das amostras de conteúdo estomacal 
 

 As amostras de conteúdo estomacal foram obtidas a partir de tordas-mergulheiras 

arrojadas mortas ao longo da costa centro/norte portuguesa (Torres Vedras-Aveiro), entre 

2012 e 2014. As aves foram recolhidas pela rede regional de arrojamentos coordenada 

localmente pela Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem (SPVS) em cooperação com o 

Instituto para a Conservação da Natura e Florestas (ICNF). Posteriormente, foi registado o 

peso, várias biometrias padronizadas, data e local de recolha, sexo (quando possível a sua 

determinação) e classe etária. Durante as necrópsias foi possível registar a condição física da 

ave de acordo com o estado da musculatura peitoral, gordura subcutânea e perivisceral. Em 

relação à idade das aves, estão descritas quatro classes etárias que se distinguem, de acordo 

com a observação do bico, conforme descrito em Anker-Nilssen et al. (1988). Assim, as aves 

são consideradas juvenis quando o bico não apresenta nenhuma faixa branca nem sulcos 

(0+0), imaturas quando só a faixa branca está presente (W+0), sub-adultas quando 

apresentam um sulco anterior à faixa branca (W+1) e adultas quando possuem dois sulcos 

anteriormente à faixa branca (W+2). Durante a necrópsia foram também recolhidas amostras 

de diversos tecidos para posterior análise em estudos de genética, contaminantes, dieta, entre 

outros, sendo armazenadas no Banco de Tecidos de Animais Marinhos (BTAM). Em 

particular, as amostras para dieta (conteúdo estomacal) foram conservadas a -20ºC até 

posterior análise.  

 

2.2 Lavagem, separação e triagem das partes duras 
 

 Foram analisados um total de 99 estômagos, dos quais 22 se encontravam 

completamente vazios. Foi feita uma incisão desde o esófago até à parte posterior do 

estômago e as suas paredes foram lavadas para dentro de um crivo de malha 0.2 milímetros. 

Este procedimento foi feito com bastante cuidado para que nenhuma parte dura ficasse presa 

nas paredes estomacais ou se perdesse durante a lavagem, sobretudo os otólitos de 

pequenas dimensões. Já no crivo, os conteúdos estomacais foram lavados com água quente 

de modo a separar a matéria orgânica das estruturas duras das presas. O conteúdo estomacal 

já lavado e crivado foi posteriormente triado recorrendo a lupas binoculares (Leica ZOOM 

2000 e Motic SMZ-168), devido ao tamanho reduzido das estruturas duras das presas. Assim, 

para cada conteúdo estomacal, foram separadas as estruturas que permitem identificar as 

espécies de presa, nomeadamente os dentários, as pré-maxilas e os otólitos, que são 
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estruturas constituintes do crânio dos peixes (Figura 3). Após triagem, as estruturas 

separadas foram conservadas em etanol (70%), para posterior contagem e identificação. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3 Contagem, identificação e medição 
 

 Após triagem, todas as estruturas foram identificadas, sempre que possível ao nível da 

espécie, utilizando guias (Härkönen, 1986; Tercerie et al., 2015; Tuset et al., 2008; Watt et al., 

1997), catálogo de imagens online (Lombarte et al., 2006) e uma colecção de referência da 

Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem, construída a partir de espécies da costa continental 

portuguesa. Na impossibilidade de identificar a espécie a que pertencia a presa, tentava 

identificar-se o taxon mais próximo (género ou família).  

 Para cada taxon de presa, o número de indivíduos presente na amostra foi calculado 

dividindo por dois o maior número de estruturas duras encontradas (ossos ou otólitos), uma 

vez que estas estruturas ocorrem aos pares nos peixes. Após contagem, mediram-se apenas 

todos os otólitos identificados com o auxílio de uma lupa equipada com uma câmara e 

utilizando o software DinoCapture 2.0. Esta medida, quando incorporada em rectas de 

regressão disponíveis na bibliografia, permite calcular o tamanho e o peso das presas 

ingeridas. Tanto para os indivíduos que foram identificados apenas até à família como para 

os que foram identificados até ao género não havia recta de regressão disponível, sendo 

utilizada a recta correspondente a uma espécie representativa de cada família/género (Tabela 

2). A selecção de cada espécie representativa foi baseada no tamanho da amostra para a 

Figura 3. Imagem representativa do crânio de um peixe e estruturas 

que possibilitam a sua identificação: A - Pré-maxila; B – Dentário 

(adaptada de Tercerie et al., 2015). 



Dieta da torda-mergulheira, Alca torda, capturada acidentalmente em  

Portugal Continental 

 
15 

 

qual foi elaborada a respectiva recta de regressão, sendo escolhida a recta que apresentava 

maior número de indivíduos amostrados (Assis, 2000). 

 

 

Tabela 2. Rectas de regressão (disponíveis em Assis, 2000) utilizadas para calcular o tamanho e o 

peso das presas encontradas nos conteúdos estomacais das tordas-mergulheiras. CT - comprimento 

total do peixe (mm); PT - peso total do peixe (g); CMP – comprimento do otólito (mm). 

Família/Género Espécie Rectas de regressão 

Clupeidae Sardina pilchardus 
CT= 47,45xCMP1,13 

PT= 6,92x10-7xCT3,48 

Ammodytidae Ammodytes tobianus 
CT= 47,54xCMP1,01 

PT= 8,50x10-8xCT3,74 

Atherina sp. Atherina boyeri 
CT= 20,64xCMP1,21 

PT= 1,42x10-6xCT3,30 

Trachurus sp. Trachurus trachurus 
CT= 21,11xCMP1,18 

PT= 3,92x10-6xCT3,13 

 

 
 

2.4 Análise dos dados 
  

Para cada taxon de presa foi determinado o número total de indivíduos (N), a frequência 

de ocorrência (F) e o peso total (P). Com base nestes valores foram determinados a 

abundância relativa (%N), o índice de frequência (%F) e o índice de peso estimado (%P). 

 

%𝑁 =
𝑁

𝑁𝑡
 , em que N é o numero total de indivíduos de um taxon e Nt  o número total de 

presas consumidas no conjunto dos conteúdos estomacais analisados 

 

%𝐹 =
𝐹

𝐹𝑡
 , em que F é o número de estômagos em que determinado taxon ocorre e Ft o 

número total de conteúdos estomacais analisados 

 

%𝑃 =
𝛴𝑃

𝛴𝑃𝑡
 , em que P é o peso de todos os indivíduos de um taxon e Pt o peso de todas as 

presas encontradas nos conteúdos estomacais 

 

 Através destes dados foi possível estimar a importância de cada presa na dieta da torda-

mergulheira e com base nas rectas de regressão disponíveis foi calculado o tamanho e o peso 
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de cada indivíduo predado, de forma a obter o comprimento e peso mínimo, médio e máximo 

de cada família/género na dieta. 

 Para uma melhor interpretação dos resultados de %N e %F, utilizou-se a análise de 

Costello (1990) que consiste na projecção gráfica dos valores de abundância relativa e índice 

de frequência de cada presa na dieta. Para além de permitir definir a importância relativa da 

presa (rara ou dominante), determina o grau de selectividade dos predadores amostrados 

(generalista ou especialista) (Figura 4).   

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta representação gráfica é dada a abundância relativa (%N) em função do índice de 

frequência (%F). Ao longo da diagonal com início na origem, referente à importância das 

presas, os pontos posicionados perto de 1% de frequência e 1% de abundância são 

considerados taxa de presas raras, enquanto que os que se encontram próximos de 100% de 

frequência e 100% de abundância são considerados taxa dominantes (Costello, 1990). 

Perpendicularmente a este eixo situa-se o eixo que determina a estratégia alimentar dos 

predadores. Assim, diferentes taxa de presas próximos de 100% de frequência e 1% de 

Figura 4. Representação gráfica da análise da dieta. Os eixos 

correspondem à abundância (%N) e frequência (%F) de presas na dieta 

dos predadores (adaptada de Costello, 1990). 
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abundância indica um consumo por vários predadores, em pequenas quantidades, o que 

revela uma dieta generalista. Inversamente, quando são ingeridos diferentes taxa de presas 

com 1% de frequência e 100% de abundância, os predadores apresentam uma especialização 

na dieta (Costello, 1990).  

Para avaliar a influência das variáveis idade, área e ano de arrojamento (categóricas) na 

dieta da torda-mergulheira, considerando a abundância das espécie-presa principais, foram 

realizadas análises estatísticas univariadas (teste de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis). Para 

fins estatísticos, foram analisadas individualmente as abundâncias daquelas espécies-presa 

que foram detectadas em mais de 30 estômagos, descartando assim a análise individual de 

espécies-presa pouco frequentes da dieta da torda-mergulheira. A análise da variação da 

dieta, consoante a idade da ave, foi baseada em duas categorias: juvenis (incluindo animais 

0+0; n=51) vs. restantes (incluindo animais W+0, W+1, W+1.5, W+2 e W+2.5; n=25) conforme 

determinado quando foi realizada a necrópsia (Anker-Nilssen et al., 1988). Para análise da 

variação da dieta de acordo com a área de arrojamento, agruparam-se as aves em dois 

grupos: grupo norte com animais que arrojaram a norte da Figueira da Foz (n=29, incluindo 

indivíduos arrojados neste local) e o grupo sul que abrange animais que arrojaram a sul da 

Figueira da Foz (n=47). Por último, de forma a determinar a potencial variação anual das 

presas ingeridas pelas tordas-mergulheiras, foram definidas três categorias baseadas em 

aves arrojadas em 2012 (n=23), 2013 (n=25) e 2014 (n=29). 

Foram realizados testes não paramétricos nesta análise, uma vez que os dados de 

abundância não cumpriam com o pressuposto de normalidade exigido pelos métodos 

paramétricos. Tendo em conta que se pretendiam comparar apenas dois grupos nas variáveis 

idade e área de arrojamento aplicou-se o teste de Mann-Whitney. Para a variável ano de 

arrojamento, uma vez que continha mais do que dois grupos foi utilizado o teste de Kruskal-

Wallis. Para as variáveis significativas, foram realizadas comparações múltiplas (2 a 2) à 

posteriori utilizando o teste de Dunn com correcção de Bonferroni para o ajuste dos valores 

de significância. As análises estatísticas foram realizadas no software R 3.1.2 (R Development 

Core Team, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
  



Dieta da torda-mergulheira, Alca torda, capturada acidentalmente em  

Portugal Continental 

 
18 

 

 

3. RESULTADOS 
 

3.1 Caracterização da amostra 
 

A dieta da torda-mergulheira foi estudada com base na análise de 99 conteúdos 

estomacais de animais mortos arrojados ao longo da costa centro/norte portuguesa, entre 

2012 e 2014. Na Tabela 3 encontra-se a composição da amostra em função do ano de 

arrojamento, indicando o número de indivíduos de cada área, sexo, idade e causa de morte.  

 

 

Tabela 3. Caracterização anual da amostra. A tabela mostra o conjunto de tordas-mergulheiras 

amostradas de acordo com o ano de arrojamento, indicando para cada ano o número total de 

estômagos analisados (n) e o número de indivíduos por área (N - norte, S - sul), por sexo (M - masculino, 

F - feminino, ND - não determinado) e por causa de morte (CA - captura acidental, SCA - suspeita de 

captura acidental). SI – sem informação.  

*ver descrição das classes na secção dos métodos 

 

 

Com base na Tabela 3 é possível concluir que dos 99 estômagos analisados, 33 (33.33%) 

pertencem a aves arrojadas a norte da Figueira da Foz inclusive, enquanto que 64 (64.65%) 

são provenientes de aves que arrojaram a sul da Figueira da Foz. Os restantes 2.02% 

correspondem a aves para as quais não havia informação. Na grande maioria das aves 

(64.65%) não foi possível determinar o sexo, sendo que apenas 6,06% da amostra eram 

machos e 26.26% fêmeas. Relativamente à idade, o número de juvenis é maior (69.7%) que 

os restantes (29.29%). Quanto à causa de morte, 47.47% da amostra foi determinada como 

captura acidental e a mesma percentagem como suspeita de captura acidental. Em 5.05% 

dos casos não havia informação acerca da causa de morte. 

 
 
 

Ano n 

Área Sexo Idade* 
Causa de 

morte 

N Figueira 
da Foz 

S Figueira 
da Foz 

SI M F ND SI 0+0 W + SI CA SCA SI 

2012 30 0 28 2 3 9 15 3 22 7 1 8 21 1 

2013 37 1 36 0 1 3 33 0 33 4 0 33 2 2 

2014 32 32 0 0 2 14 16 0 14 18 0 6 24 2 

Total 99 33 64 2 6 26 64 3 69 29 1 47 47 5 
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3.2 Identificação das presas e a sua relevância na dieta 
 

 Dos 99 estômagos analisados, 22 (22.22%) estavam totalmente vazios, reduzindo assim 

a amostra para 77 conteúdos estomacais.  

 Na totalidade da amostra foram contabilizados 5674 indivíduos-presa distribuídos por 5 

famílias (Ammodytidae, Clupeidae, Atherinidae, Carangidae e Engraulidae). Não foi possível 

identificar o taxon de 144 indivíduos (2.54%). Todas as presas identificadas contribuíram para 

o peso total estimado de todas as presas (363.828 g), com excepção da família Engraulidae 

uma vez que foi somente identificada através de pré-maxilas e dentários, para os quais não 

existem rectas de regressão. Estes resultados podem ser observados na Tabela 4. 

 Relativamente à variedade de presas por conteúdo estomacal, a maior parte dos 

estômagos continha apenas uma espécie (79.22%). Em 16.88% dos estômagos ocorreram 

duas espécies-presa, enquanto que só em 3.90% foram encontradas três variedades de 

presas. 

 

 

Tabela 4. Presas identificadas e a sua importância relativa na dieta da torda-mergulheira. Número total 

de indivíduos por taxon (N) e abundância relativa (%N), número de estômagos em que ocorrem (F) o 

respectivo índice de frequência (%F), peso total (P) e índice de peso estimado (%P).  

Família Género/Espécie N %N F %F P (g) %P 

Ammodytidae  33 0.58 12 15.58 160.454 44.10 

Clupeidae  5484 96.65 76 98.70 189.537 52.10 

Atherinidae Atherina sp. 4 0.07 4 5.19 0.076 0.02 

Carangidae Trachurus sp. 1 0.02 1 1.30 13.761 3.78 

Engraulidae Engraulis encrasicolus 8 0.14 4 5.19   

Não Identificados 144 2.54 30 38.96   

Total 5674  77  363.828  

  

 

 Espécies pertencentes à família Clupeidae foram as presas predominantes com 96.65% 

do total de presas ingeridas e 52.10% do peso total estimado para todas as presas, ocorrendo 

em 76 conteúdos estomacais. Embora represente apenas 0.58% do total de indivíduos, a 

família Ammoditydae foi a segunda família que mais contribuiu para o peso total estimado das 

presas (44.10%). Tanto a família Atherinidae (Atherina sp.) como a Engraulidae (Engraulis 

encrasicolus) surgem no mesmo número de estômagos (4) e apresentam abundâncias 

relativas muitos próximas (0.07% e 0.14%, respectivamente). Já a família Carangidae 

(Trachurus sp.) foi encontrada num único conteúdo estomacal, representando 0.02% do total 

de presas ingeridas. 
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 Com os valores da abundância relativa e do índice de frequência de todos os taxa 

identificados como presas de torda-mergulheira, foi elaborado o gráfico da Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Figura 5 revela que a maioria das presas identificadas são raras na dieta da torda-

mergulheira (conjunto de valores próximos da origem), levando a crer que são pouco 

significantes na sua dieta. A família Clupeidae assume claramente uma maior importância na 

dieta, destacando-se como única presa dominante, pois é consumida em maior quantidade e 

por um maior número de tordas-mergulheiras. Relativamente ao comportamento dos 

predadores, não é possível determinar se é generalista ou especialista. 

 

3.2.1 Tamanho e peso das presas 
 

A partir das rectas de regressão disponíveis na bibliografia (ver Tabela 2) foram 

calculados o tamanho e o peso para todas as presas identificadas. Para o género Trachurus 

sp. não foi calculado comprimento nem peso médio pois só ocorreu um indivíduo. Estes 

resultados podem ser encontrados na Tabela 5.  

 
 
 
 

Figura 5. Representação gráfica baseada na importância das presas e na 

estratégia alimentar dos predadores. 
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Tabela 5. Comprimento e peso médios, respectivo desvio-padrão e intervalo de comprimento e peso, 

das presas ingeridas pelas tordas-mergulheiras arrojadas na costa centro/norte portuguesa. 

Família/ 
Género 

Comprimento (mm) Peso (g) 

Médio 
Desvio-
padrão 

Intervalo 
(mín-máx) 

Médio 
Desvio-
padrão 

Intervalo 
(mín-máx) 

Ammodytidae 116.341 14.305 92.067 - 149.828 3.647 2.155 1.249 - 11.399 

Clupeidae 28.093 9.368 10.716 - 57.592 0.246 0.933 0.003 - 24.817 

Atherina sp. 15.104 5.778 8.944 - 23.725 0.013 0.018 0.001 - 0.049 

Trachurus sp.   119.194 - 127.246   6.179 - 7.582 

Total 32.947 22.576 8.944 - 149.828 0.442 1.322 0.001 - 24.817 

 
 

O comprimento de presa mínimo e máximo observado foi de 8.944mm e 149.828mm, 

correspondendo a Atherina sp. e Ammodytidae, respectivamente. O peso varia entre 0.001 e 

24.817g, sendo que o valor mínimo pertence novamente a Atherina sp. e o máximo a 

Clupeidae.  

Para a totalidade das presas observa-se que o comprimento médio é de 32.947mm e o 

peso médio de 0.442g. Na Figura 6 estão representados a distribuição de tamanhos e pesos 

das presas de torda-mergulheira. 

 

 

 

Através da análise da figura 6 verifica-se que a maioria das presas têm comprimento entre 

20-40mm (58%), 28% têm menos de 20mm, 8% têm entre 40-60mm e apenas 6% têm mais 

de 60mm. Relativamente ao peso, a maioria das presas pesa menos de 0.1g (48%), 35% pesa 

entre 0.1 e 0.5g, 8% pesa entre 0.5 e 1g e 9% pesa mais de 1g.  

Figura 6. Distribuição dos tamanhos (esquerda) e pesos (direita) das presas encontradas nos 

conteúdos estomacais das tordas-mergulheiras analisadas. 
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Para a família predominantemente consumida (Clupeidae) foi analisada a distribuição do 

tamanho e peso das presas consumidas. Destas, 41% apresenta tamanhos que variam entre 

os 30 e 40mm, enquanto que apenas 9% possuem comprimentos superiores a 40mm. Em 

relação ao peso, 50% dos indivíduos pesa menos que 0.1g e só 3% pesa mais que 1g. Os 

resultados encontram-se na Figura 7. 

 

    

 

 

3.3 Análise temporal da dieta 
 

Para comparar as diferenças interanuais na dieta da torda-mergulheira, foram observados 

os valores obtidos do número de indivíduos, abundância relativa, índice de frequência e índice 

de peso estimado das diferentes presas nos três anos analisados (Tabela 6). 

Verificou-se um total de 3820 presas ingeridas em 2012, sendo que 3817 delas foram 

Clupeidae, representando 99.92% do total de presas ingeridas nesse ano. O ano 2012 foi 

também o que mais contribuiu para o número de indivíduos da amostra total (67%) (Tabela 

6). No entanto, foi o ano 2014 que mais contribuiu para a diversidade de presas, pois foram 

identificados quatro taxa diferentes (Tabela 6). O ano 2013 foi aquele em que se verificou o 

menor número de indivíduos nos conteúdos estomacais (15%) (Tabela 6). 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribuição dos tamanhos (esquerda) e pesos (direita) das presas da família 

Clupeidae encontradas nos conteúdos estomacais das tordas-mergulheiras analisadas. 



Dieta da torda-mergulheira, Alca torda, capturada acidentalmente em  

Portugal Continental 

 
23 

 

Tabela 6. Presas identificadas nos conteúdos estomacais das tordas-mergulheiras arrojadas em 2012 

(n=23), 2013 (n=25) e 2014 (n=29). Número de indivíduos (N), abundância relativa (%N), índice de 

frequência (%F) e índice de peso estimado (%P).  

  2012  2013  2014 

Taxa 
identificados 

 N %N %F %P  N %N %F %P  N %N %F %P 

Ammodytidae  0 0 0 0  0 0 0 0  33 3.24 41.38 48.94 

Clupeidae  3817 99.92 100.00 99.34  826 99.04 100.00 99.84  841 82.45 96.55 46.86 

Atherina sp.  2 0.05 8.70 0.66  2 0.24 8.00 0.16  0 0 0 0 

Trachurus sp.  0 0 0 0  0 0 0 0  1 0.10 3.45 4.20 

Engraulis 
encrasicolus* 

 0 0 0 0  0 0 0 0  8 0.78 13.79 0 

Não 
Identificados* 

 1 0.03 4.35 0  6 0.72 16.00 0  137 13.43 86.21 0 

*As presas para as quais não foi possível estimar o peso 

 

 

Com base na Tabela 6, pode verificar-se que apenas a família Clupeidae está 

representada nos três anos analisados. Já os taxa Ammodytidae, Trachurus sp. e Engraulis 

encrasicolus surgem unicamente no ano 2014. A Atherina sp. aparece tanto no ano 2012 

como 2013.  

O número de indivíduos da família Clupeidae lidera nos três anos analisados, 

apresentando valores de 3817, 826 e 841 em 2012, 2013 e 2014, respectivamente.  

A variação anual na ingestão de Clupeidae por tordas-mergulheiras, em termos de 

abundância absoluta, apresentou diferenças significativas (H=8.47, gl=2, p=0.014). 

Comparações par a par entre os diferentes anos revelaram diferenças significativas entre 

2012 e 2013 (p = 0.005), tal como verificado no gráfico da Figura 8 e Tabela 6.  
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Na Figura 9 encontra-se a variação da abundância relativa das presas, nos diferentes 

anos analisados.  

 

 

    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Média e respectivo desvio-padrão da abundância de presas Clupeidae, 

presentes nos conteúdos estomacais das aves arrojadas nos diferentes anos. 

Figura 9. Variabilidade interanual da dieta da torda-mergulheira. O gráfico 

apresenta a abundância relativa (%N) das diferentes presas, nos três anos 

analisados (2012, 2013 e 2014). 
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Para cada ano foi feita uma distribuição do tamanho e peso das presas. Tanto em 2012 

(Figura 10) como em 2013 (Figura 11) a classe dominante de tamanhos e pesos é 15-20mm 

e 0.01-0.1g, respectivamente. Em 2014 (Figura 12) os valores foram um pouco mais elevados, 

sendo que a maioria dos indivíduos apresenta tamanhos que variam entre 30 e 40mm e pesos 

entre 0.2 e 1g. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Distribuição dos tamanhos (esquerda) e pesos (direita) das presas encontradas nos 

conteúdos estomacais das aves arrojadas em 2012. 

Figura 11. Distribuição dos tamanhos (esquerda) e pesos (direita) das presas encontradas nos 

conteúdos estomacais das aves arrojadas em 2013. 
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3.4 Análise espacial da dieta 
 

Para comparar as diferenças espaciais na dieta da torda-mergulheira, foram observados 

os valores obtidos do número de indivíduos, abundância relativa, índice de frequência e índice 

de peso estimado das diferentes presas nas duas áreas analisas (Tabela 7). 

As tordas-mergulheiras arrojadas a norte da Figueira da Foz ingeriram um total de 1020 

presas, representando 21.27% do número de indivíduos da amostra total. Foi também a área 

onde se verificou maior diversidade de presas, tendo sido encontrados quatro taxa diferentes. 

A sul da Figueira da Foz apesar de ter ocorrido um maior número de indivíduos (3775) 

correspondente a 78.73%, a diversidade foi menor, sendo identificados apenas dois taxa 

diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribuição dos tamanhos (esquerda) e pesos (direita) das presas encontradas nos 

conteúdos estomacais das aves arrojadas em 2014. 
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Tabela 7. Presas identificadas nos conteúdos estomacais das aves arrojadas a norte da Figueira da 

Foz (inclusive, n=29) e a sul da Figueira da Foz (n=47). Número de indivíduos (N), abundância relativa 

(%N), índice de frequência (%F) e índice de peso estimado (%P).  

  
Norte Figueira 

da Foz 
 

Sul Figueira 
da Foz 

 

Taxa 
identificados 

 N %N %F %P  N %N %F %P  

Ammodytidae  33 3.24 41.38 48.94  0 0 0 0  

Clupeidae  841 82.45 96.55 46.86  3764 99.71 100.00 99.79  

Atherina sp.  0 0 0 0  4 0.11 8.51 0.21  

Trachurus sp.  1 0.10 3.45 4.20  0 0 0 0  

Engraulis 
encrasicolus* 

 8 0.78 13.79 0  0 0 0 0  

Não 
Identificados* 

 137 13.43 86.21 0  7 0.19 10.64 0  

*As presas para as quais não foi possível estimar o peso 

 

 

Com base na Tabela 7, é possível apurar que só a família Clupeidae surgiu nas duas 

áreas. Os taxa Ammodytidae, Trachurus sp. e Engraulis encrasicolus aparecem a norte da 

Figueira da Foz e a Atherina sp. a sul. A comparação entre as duas áreas mostra que a família 

Clupeidae apresenta valores mais elevados de N, %N, %F e %P (3764, 99.71%, 100.00% e 

99.79%, respectivamente) a sul. Contudo, não foram encontradas diferenças significativas 

entre a abundância destes indivíduos encontrados nos conteúdos estomacais das aves 

arrojadas nas diferentes áreas (U=659.5, p=0.818). Na Figura 13 encontra-se a variação da 

abundância relativa das presas, nas diferentes áreas analisadas.   
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Para cada área de arrojamento das aves foi feita uma distribuição do tamanho e peso das 

presas. A norte da Figueira da Foz (Figura 14) a classe dominante de tamanhos é 30-40mm 

e pesos 0.2-1g. Já a sul (Figura 15) observam-se tamanhos e pesos inferiores, apresentando 

a maioria das presas valores entre os 15-20mm e 0.01-0.1g. 

 

 

 
 

Figura 13. Variação da dieta da torda-mergulheira de acordo com a área 

de arrojamento. O gráfico apresenta a abundância relativa (%N) das 

diferentes presas identificadas nos conteúdos estomacais das aves 

arrojadas a norte da Figueira da Foz (inclusive) e a sul. 

Figura 14. Distribuição dos tamanhos (esquerda) e pesos (direita) das presas encontradas 

nos conteúdos estomacais das aves arrojadas a norte da Figueira da Foz, inclusive. 
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3.5 Análise da dieta por classe etária 
 

Para comparar as diferenças na dieta da torda-mergulheira consoante as classes de 

idade das aves, foram observados os valores obtidos do número de indivíduos, abundância 

relativa, índice de frequência e índice de peso estimado das diferentes presas nas duas 

categorias analisas (Tabela 8). 

Os juvenis apresentaram um consumo de 74.81% do total de presas, enquanto os 

restantes consumiram um total de 1208 presas (25.19%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Distribuição dos tamanhos (esquerda) e pesos (direita) das presas encontradas nos 

conteúdos estomacais das aves arrojadas a sul da Figueira da Foz. 
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Tabela 8. Presas identificadas nos conteúdos estomacais das aves agrupadas, segundo a classe de 

idade, em juvenis (0+0, n=51) e restantes (W +, n=25). Número de indivíduos (N), abundância relativa 

(%N), índice de frequência (%F) e índice de peso estimado (%P). 

  
 

0+0  
 

W +  

Taxa 
identificados 

 N %N %F %P  N %N %F %P  

Ammodytidae  13 0.36 9.80 30.48  20 1.66 28.00 55.86  

Clupeidae  3482 97.07 100.00 69.48  1123 92.96 96.00 37.08  

Atherina sp.  3 0.08 5.88 0.04  1 0.08 4.00 0.003  

Trachurus sp.  0 0 0 0  1 0.08 4.00 7.05  

Engraulis 
encrasicolus* 

 5 0.14 3.92 0  3 0.25 8.00 0  

Não 
Identificados* 

 84 2.34 31.37 0  60 4.97 56.00 0  

*As presas para as quais não foi possível estimar o peso 

 

 

Com base na Tabela 8, pode observar-se que em termos de diversidade de presas, a 

dieta das aves juvenis e das restantes foi muito semelhante, incluindo indivíduos de todos os 

taxa encontrados com excepção de Trachurus sp., que apenas surgiu nas aves de idade 

superior a 0+0. Ocorre tal como esperado predominância da família Clupeidae, com valores 

de abundância de 3482 indivíduos em aves juvenis e 1123 indivíduos nas restantes. No 

entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre a abundância destes 

indivíduos, consoante a idade das aves (U=659, p=0.816). Na Figura 16 encontra-se a 

variação da abundância relativa das presas, nos dois grupos de idade analisados.   
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Para cada grupo de idade das aves foi feita uma distribuição do tamanho e peso das 

presas. Tanto em aves juvenis (0+0) (Figura 17) como nas restantes aves (W +) (Figura 18), 

a classe dominante de tamanhos é 20-50mm, sendo que a maioria das aves juvenis apresenta 

presas de pesos menores que 0.2g e as restantes variam entre 0.2 e 1g.  

 

 

 

Figura 16. Variação da dieta da torda-mergulheira de acordo com a idade 

das aves. O gráfico apresenta a abundância relativa (%N) das diferentes 

presas identificadas nos conteúdos estomacais das aves agrupadas, 

segundo idade, em 0+0 e W +. 

Figura 17. Distribuição dos tamanhos (esquerda) e pesos (direita) das presas encontradas nos 

conteúdos estomacais das aves juvenis (0+0). 
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Figura 18. Distribuição dos tamanhos (esquerda) e pesos (direita) das presas encontradas nos 

conteúdos estomacais das restantes aves (W +). 
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4. DISCUSSÃO 
 

4.1 Composição da dieta 
 

A dieta da torda-mergulheira é pouco estudada em Portugal, sendo o presente estudo o 

segundo a ser realizado. Os resultados obtidos mostram que na costa continental portuguesa 

a dieta desta ave é constituída exclusivamente por peixes pelágicos, o que está de acordo 

com os dados obtidos por Beja (1989). De facto, estudos distribuídos mundialmente obtiveram 

resultados similares, nomeadamente em Hornøy (Noruega) (Barrett & Furness, 1990; Furness 

& Barrett, 1985), no Mar do Norte (Holanda) (Ouwehand et al., 2004), em Græsholmen 

(Dinamarca) (Lyngs, 2001), no Arquipélago de Estocolmo (Suécia) (Andersson et al., 1974), 

nas Ilhas Gannet (Canadá) (Lavers & Jones, 2007) e na Ilha de Maio (Escócia) (Harris & 

Wanless, 1986). Outros estudos mostraram que a dieta da torda-mergulheira não se baseia 

unicamente em peixe. Como exemplo, Lilliendahl & Solmundsson (1997), num estudo na 

Islândia, encontraram peixe e eufausídeos nos conteúdos estomacais. Bianki (1967) num 

estudo no Mar Branco (Rússia) verificou, para além de peixe, a presença de crustáceos e 

poliquetas. Em ambos os casos, a ingestão de eufausídeos, crustáceos e poliquetas é de 

menor importância, sendo o peixe o principal constituinte da dieta. Contrariamente, na Baía 

de Fundy (Canadá) num estudo feito por Huettmann et al. (2005), o krill foi o principal 

componente da dieta, sendo que os peixes ocorreram com menor frequência. 

 

4.2 Presas identificadas 
 

As presas da torda-mergulheira foram identificadas como sendo: predominantemente 

Clupeidae, destacando-se dos restantes grupos em termos de abundância, frequência e 

índice de peso estimado, seguida dos Ammodytidae, sendo o segundo grupo que mais 

contribuiu para a abundância e peso total estimado de todas as presas. As presas Engraulis 

encrasicolus, Atherina sp. e Trachurus sp. são de menor importância, ocorrendo em menos 

que cinco conteúdos estomacais e cujo índice de peso estimado pouco contribui para o peso 

total de todas as presas.  

Relativamente às espécies-presa pertencentes à família Clupeidae, é provável que estas 

se refiram maioritariamente a sardinha (Sardina pilchardus), tendo já sido relatada na dieta da 

torda-mergulheira por Beja (1989). Também Teixeira (1986) encontrou restos de sardinha nos 

conteúdos estomacais desta ave, capturada acidentalmente em redes de emalhar em Fonte 

da Telha (Portugal). Sendo a torda-mergulheira uma ave costeira (Lloyd & Perrins, 1977) e 

considerando o tamanho das presas Clupeidae ingeridas (maioria entre 30 a 40mm, ver Figura 
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7), é muito provável que as aves se tenham alimentado de sardinha visto que o seu habitat 

na fase inicial de vida é limitado às áreas costeiras, onde ocorre a desova, evitando a alta 

turbidez e baixa salinidade dos estuários (Ramos et al., 2009). Além disso, o método utilizado 

neste estudo para determinar a dieta da ave foi a análise de conteúdos estomacais. Este 

método reflecte a dieta a curto prazo (poucos dias) e o mais provável é que as aves se tenham 

alimentado próximo do local de arrojamento, sobretudo tendo em conta que a maioria foi 

capturada acidentalmente. No entanto, não pode ser excluída a hipótese de os Clupeidae 

ingeridos corresponderem a outra espécie que não a sardinha. O facto é que na costa 

portuguesa existem outras espécies da mesma família, como o sável (Alosa alosa) e a 

espadilha (Sprattus sprattus) (Froese & Pauly, 2015), que podem fazer parte da dieta da torda-

mergulheira. Além disso, a torda-mergulheira é uma ave migradora, podendo alimentar-se de 

outras espécies-presa da família, noutros locais e não comuns na costa portuguesa. A 

migração desta ave ocorre entre Outubro e Novembro para sul das colónias reprodutoras, 

podendo migrar até Marrocos. Uma vez que as aves analisadas neste estudo arrojaram nos 

meses de Janeiro, Fevereiro e Março, pode indicar que já estivessem a migrar novamente 

para as colónias de reprodução, o que não rejeita a hipótese de ser possível que se tenham 

alimentado de espécies Clupeidae que ocorrem mais a sul, como é o caso do sável norte-

africano (Alosa algeriensis) e da sardinela-da-madeira (Sardinella maderensis) (Froese & 

Pauly, 2015). 

Posto isto, apesar de não se poder excluir a hipótese de que os Clupeidae observados 

não sejam sardinha, todas as possíveis comparações com outros estudos de dieta desta ave 

serão feitas assumindo, sempre que tal for apropriado, que as presas Clupeidae do presente 

estudo são sardinhas.  

Em comparação com o único estudo realizado em Portugal sobre a dieta da torda-

mergulheira (aves arrojadas entre 1985-1987 em Fonte da Telha) (Beja, 1989), é possível 

verificar que no presente estudo a única diferença em termos de famílias identificadas foi a 

presença de Carangidae. No entanto, como foi de ocorrência única e de apenas um indivíduo, 

não deverá ser considerado representativo na dieta. Relativamente à abundância e frequência 

das presas, no estudo de Beja (1989) a sardinha apresentou valores de 66% e 79%, 

respectivamente, a galeota de 31% e 16%, o biqueirão de 7% e 16% e o peixe-rei de 2% e 

5%. É possível concluir que houve diferenças em relação à abundância e frequência das 

presas entre o estudo de Beja (1989) e o presente estudo, uma vez que a sardinha foi mais 

abundante e mais frequente no presente estudo, enquanto as restantes presas apresentaram 

valores de abundância e frequência mais elevados em 1985-1987. No entanto, é de notar que 

em ambos os estudos a sardinha é a presa mais importante na dieta das aves. 

Resultados semelhantes foram obtidos por outros autores na Dinamarca durante 1985-

2000 (Lyngs, 2001), na Holanda em 2003 (Ouwehand et al., 2004) e na Suécia em 1970 
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(Andersson et al., 1974). Em todos eles, as presas Clupeidae foram as mais importantes tanto 

em número como em peso, seguindo-se os Ammodytidae. No estudo de Lyngs (2001) os 

valores de abundância e índice de peso estimado foram de 89% e 89%, respectivamente, 

para os clupeídeos; 9% e 10% para os Ammodytidae e 2% e 1% para os góbios. No estudo 

de Ouwehand et al. (2004) os clupeídeos apresentaram valores de abundância e peso de 

72% e 82%, respectivamente, e os Ammodytidae de 24% e 11%. Já no estudo de Andersson 

et al. (1974), os clupeídeos e os Ammodytidae representaram 99% e 1%, respectivamente, 

em termos de abundância. Ao comparar o presente estudo com os três acima referidos, nota-

se que os clupeídeos têm maior importância numérica em Portugal e na Suécia, ao contrário 

dos Ammodytidae cuja importância é maior na Dinamarca e na Holanda. 

Na Rússia, a dieta da ave foi maioritariamente galeota (Ammodytidae), sendo o capelim 

(Mallotus villosus) de segunda importância. Observou-se ainda a presença de arenque 

(Clupea harengus), embora que raramente (Bianki, 1967). Dois estudos na Noruega obtiveram 

os mesmos resultados em relação às presas identificadas. Em 1983, a galeota foi a presa 

mais consumida, representando 83% da dieta da torda-mergulheira e o capelim apenas 17% 

(Furness & Barrett, 1985). Contudo, em 1989, a presa mais importante foi o capelim com uma 

abundância de 76%, seguindo-se a galeota com 24% (Barrett & Furness, 1990). 

Comparativamente ao presente estudo, a única semelhança que há entre os dados obtidos é 

a presença de Ammodytidae, embora que em maiores quantidades. 

Em dois estudos concretizados no Canadá, os resultados obtidos foram distintos. No 

estudo realizado em 2003-2006 por Lavers & Jones (2007), a dieta das aves foi muito 

semelhante à mencionada na Rússia e na Noruega em 1983, sendo a abundância da galeota 

80% e a do capelim 17%. Em 1998-1999, segundo Huettmann et al. (2005) a dieta baseou-

se em krill, maioritariamente krill-do-norte (Meganytiphanes norvegica), ocorrendo em 76% 

estômagos analisados. O peixe ocorreu menos frequentemente (38% dos estômagos) e as 

espécies identificadas foram o arenque e o esgana-gata (Gasterosteus aculeatus). Alguns 

poliquetas foram também encontrados nos conteúdos estomacais.  

Após a análise dos resultados descritos acerca da dieta da torda-mergulheira nos 

diferentes locais, é possível concluir que os Ammodytidae são o único grupo em comum em 

todos os estudos mencionados anteriormente.   

Posto isto, e de acordo com os resultados alcançados no presente estudo e a 

representação gráfica da abundância relativa e do índice de frequência de cada presa, 

baseada na análise de Costello (1990), não é possível determinar o grau de selectividade 

(generalista ou especialista) das tordas-mergulheiras amostradas. No entanto, os dados 

obtidos pelos diversos autores em diferentes países mostram a existência de uma 

variabilidade geográfica na dieta desta ave. A variedade e a quantidade de presas 

encontradas nos estudos mencionados variam consoante o local, indicando que esta ave 
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possa ser seja um predador oportunista e generalista. Esta variedade pode estar relacionada 

tanto com a disponibilidade e abundância de presas no local de predação como também com 

o facto de ocupar diferentes nichos ecológicos daí a sua dieta variar geograficamente. 

Embora a variabilidade geográfica sugira que seja uma ave generalista, o tamanho das 

presas encontradas nos conteúdos estomacais indica que de certa forma possa ser uma ave 

especialista em relação ao tamanho das presas (ver Tamanho das presas).   

 

4.2.1 Variedade das presas 
 

Ao analisar a variedade de presas encontrada nos conteúdos estomacais das tordas-

mergulheiras deste estudo, é possível observar que a maioria das aves não ingeriu um grande 

número de presas diferentes. O mais frequente foi encontrar apenas uma espécie de presa 

nos conteúdos estomacais. Com menor frequência ocorreram duas espécies-presa, enquanto 

que só em 3.90% dos estômagos foram encontradas três variedades de presas. Estes 

resultados poderiam sugerir que a torda-mergulheira ingere presas de grande valor 

nutricional, fazendo com que não necessite de se alimentar de uma grande variedade para 

satisfazer as suas necessidades energéticas diárias (1245 kJ d-1) (Lilliendahl & Solmundsson, 

1997). No entanto, a diversidade de presas ingeridas possivelmente poderá estar relacionada 

com a ocorrência de peixe adequado na zona de predação e que preenchem determinados 

requisitos, como a facilidade de captura, presença ou ausência de escamas ósseas ou 

espinhas, tamanho, forma, cor e sabor (Swennen & Duiven, 1977). Além disso, o facto de a 

maioria das aves deste estudo serem provenientes de arrojamentos em massa pode indicar 

que estavam a alimentar-se do mesmo quando foram capturadas, daí a pouca variedade de 

presas encontradas nos conteúdos estomacais.    

 

4.2.2 Tamanho das presas 
 

Uma vez que os alcídeos não conseguem despedaçar as suas presas com as patas nem 

com o bico, estas têm que ser engolidas por inteiro. Por isso, uma das principais propriedades 

que torna uma presa adequada para as tordas-mergulheiras é certamente o seu tamanho 

(Swennen & Duiven, 1977). As presas encontradas nos conteúdos estomacais do presente 

estudo mediam entre 8.944 e 149.828mm, com um comprimento médio de 32.974mm. A 

maioria apresentou um tamanho entre os 20 e 40mm. Estes valores são semelhantes aos 

obtidos por Furness & Barrett (1985), cujas presas mediam entre 20-100mm.  

Swennen & Duiven (1977), num estudo com tordas-mergulheiras provenientes da 

Escócia, mostraram que as aves têm preferência por clupeídeos de menor tamanho e 

galeotas de maior tamanho. Isto está de acordo com os resultados obtidos no presente estudo, 
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dado que os conteúdos estomacais continham Clupeidae de tamanho médio 28.093mm e 

Ammodytidae de 116.341mm (ver Tabela 5). 

Num estudo realizado por Ouwehand et al. (2004), os intervalos de tamanhos de 

clupeídeos e galeotas variaram entre 62-180mm e 80-266mm, respectivamente. No presente 

estudo, esses intervalos foram inferiores sendo que os Clupeidae apresentaram tamanhos 

entre 10.716-57.592mm e os Ammodytidae variaram entre 92.067-149.828mm. 

Relativamente aos Clupeidae (provavelmente referindo-se a sardinha), a maioria (41%) 

apresentou tamanhos entre os 30-40mm, o que significa que estão na fase juvenil do seu 

desenvolvimento. Dado que o período de desova da sardinha ocorre entre o Outono 

(Setembro/Outubro) e a Primavera (Março/Abril) do ano seguinte (Stratoudakis et al., 2007) e 

as tordas-mergulheiras deste estudo arrojaram nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, é 

muito provável que tenha coincidido com a altura da desova, o que pode explicar os tamanhos 

obtidos. Ainda em relação ao tamanho das sardinhas, e tendo em conta que é uma espécie 

comercial, foi possível verificar que está bastante abaixo do tamanho mínimo de captura 

(TMC), que é 110mm (DGRM, 2013). Isto poderia significar uma menor probabilidade de 

interacção com artes de pesca, ainda que a grande maioria das aves analisadas neste estudo 

são resultantes de captura acidental. Na maior parte das vezes, a captura acontece devido ao 

uso inapropriado de artes de pesca legais ou de artes transformadas de forma a funcionarem 

como redes derivantes ou semi-derivantes. Estas redes são colocadas em locais interditos, 

como zonas pouco profundas e junto à costa, local preferencial de alimentação destas aves 

(Vingada et al., 2012).      

 

4.3 Análise temporal da dieta 
 

Ao comparar a variabilidade da dieta da torda-mergulheira em termos temporais, 

observou-se que existem diferenças em relação às presas identificadas e à abundância das 

mesmas. Os Ammodytidae (e.g. galeota), Trachurus sp. (e.g. carapau) e o biqueirão apenas 

surgem em 2014, ao contrário dos Atherina sp. (e.g. peixe-rei) que surgem em 2012 e 2013. 

Somente as sardinhas ocorrem nos três anos de estudo e com maior abundância. Num estudo 

realizado na Escócia entre 1982-1984 (Harris & Wanless, 1986), também se verificaram 

diferenças ao longo dos anos na dieta desta ave. As espécies encontradas foram galeota, 

espadilha, arenque e rockling fish (Ciliata/Gaidropsarus spp.). Este último surgiu em 1983 e 

1984, ao contrário da espadilha e do arenque, que surgiram apenas em 1982. A galeota foi a 

espécie que ocorreu nos três anos de estudo e com maior abundância, à semelhança da 

sardinha. 

Ao longo dos anos em estudo, a abundância dos Clupeidae (e.g. sardinha) nos conteúdos 

estomacais foi diminuindo, o que poderá ser indicativo de uma diminuição da disponibilidade 
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desta presa no ambiente marinho. Esta alteração poderá levar à procura por outras espécies-

presa e talvez seja este o motivo para o qual a diversidade seja maior em 2014. 

A análise estatística revelou que existem diferenças significativas na abundância da 

sardinha entre 2012 e 2013. Estas diferenças podem ser devidas a alterações no 

recrutamento, ou seja, à quantidade de juvenis de sardinha que são acrescentados à 

população anualmente. A sardinha tem épocas de desova extensas e variações inter-anuais 

no recrutamento (Stratoudakis et al., 2007) e apesar da existência de bons anos de 

recrutamento, a tendência é decrescente (Figura 19). As causas possíveis para esta tendência 

estão actualmente a ser investigadas. Para além da pesca excessiva, surge o efeito da 

temperatura da água e da produtividade na fecundidade das fêmeas e na sobrevivência e 

crescimento dos estádios iniciais de desenvolvimento; o impacto da predação por outras 

espécies como o carapau e a cavala, uma vez que a sua abundância tem aumentado nas 

águas Portuguesas; e o comportamento canibal da sardinha, que come os seus próprios ovos 

quando há escassez de alimento. Assim, flutuações no recrutamento são reflectidas na 

abundância de sardinha, o que vai de encontro aos dados obtidos pelo INE (2013; 2014; 2015) 

que mostram uma diminuição das descargas de sardinha ao longo dos três anos analisados 

neste estudo (31344, 27669 e 15824 toneladas de sardinha em 2012, 2013 e 2014, 

respectivamente).   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, para uma gestão adequada dos recursos pesqueiros é necessário conhecer 

e prever as oscilações na sua abundância e biomassa do stock desovante (SSB) a longo 

prazo. O recrutamento de pequenos pelágicos, com ciclos de vida curtos é muito variável e 

no caso da sardinha, devido à sua forte influência na dinâmica da sua população, o 

conhecimento dos factores que afectam o recrutamento tem particular importância (Silva, 

2011).  

Figura 19. Estimativas do recrutamento da sardinha desde 1978 (ICES, 2014). 
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4.4 Análise espacial da dieta 
 

Quando comparada a variabilidade da dieta da torda-mergulheira a nível espacial, nota-

se que há diferenças em relação às presas identificadas e à abundância das mesmas. Os 

Ammodytidae, Trachurus sp. e o biqueirão surgem a norte da Figueira da Foz (inclusive), ao 

contrário da Atherina sp. que surge a sul. Só os Clupeidae ocorrem nas duas áreas 

amostradas e com maior abundância. Lilliendahl & Solmundsson (1997), num estudo na 

Islândia durante 1994-1995, também encontraram diferenças na dieta de acordo com o local 

de alimentação. Para efeitos da análise dividiram o mar ao redor da Islândia em cinco áreas: 

este, sul, oeste, noroeste e nordeste. A este e a sul a dieta consistiu apenas em galeota; a 

oeste em capelim, galeota e eufausídeos; e a noroeste e nordeste em capelim e eufausídeos. 

O capelim foi a presa com maior abundância, correspondendo a quase 100% da dieta a 

noroeste e a nordeste. 

Embora a análise estatística não tenha revelado diferenças significativas na abundância 

de Clupeidae nos conteúdos estomacais das tordas-mergulheiras a norte e a sul da Figueira 

da Foz, a realidade é que o número de indivíduos encontrados nos conteúdos estomacais foi 

muito discrepante (ver Tabela 7). A abundância dos Clupeidae foi maior a sul da Figueira da 

Foz, o que não seria de esperar, pois a sua abundância vai diminuindo de norte (águas mais 

frias) para sul (águas mais quentes) (Figura 20). Além disso, as descargas anuais (2012 a 

2014) de sardinha nos portos de Aveiro e Figueira da Foz foram maiores do que nos da Nazaré 

e Peniche (INE, 2013; 2014; 2015), o que significa uma maior abundância de sardinha nessas 

zonas. 

Posto isto, a diferença no número de indivíduos deve-se, muito possivelmente, ao ano 

em que as aves arrojaram e não à área de arrojamento, uma vez que em 2012 e 2013 as aves 

arrojaram a sul da Figueira da Foz e em 2014 a norte. Mais uma vez, esta diferença pode ser 

devida ao recrutamento, pelos motivos explicados no tópico anterior (ver Análise temporal da 

dieta). 
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4.5 Análise da dieta por classe etária 
 

Quanto à variação da dieta por classe etária, é possível verificar que a única diferença 

em relação às presas ingeridas foi Trachurus sp., que apenas surgiu num conteúdo estomacal 

de um indivíduo adulto. Assim, pode-se observar que a dieta entre as aves juvenis (0+0) e as 

restantes (W +) foi homogénea.  

Houve um consumo de 74.81% do total de presas pelas aves juvenis e 25.19% pelas 

restantes, o que pode ser devido tanto ao maior número de aves juvenis (n=51) como ao facto 

de estas serem mais famintas em relação aos adultos (Carboneras, 1988).        

 

4.6 Limitações metodológicas 
 

No decorrer da realização deste trabalho foram encontradas algumas limitações e por 

isso é importante serem mencionadas, para que no futuro seja possível diminuir o seu efeito 

nos resultados obtidos. A primeira limitação corresponde à amostragem, uma vez que há um 

Figura 20. Mapa exemplificativo de distribuição da sardinha nas águas 

portuguesas (dados recolhidos na campanha acústica PELAGO05, 

primavera de 2005) (IPMA, 2015). 
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desequilíbrio entre o número de conteúdos estomacais de cada ano, sendo necessário 

homogeneizar o número de amostras e aumentar o número total da amostra.  

A segunda limitação está relacionada com o método utilizado. É certo que existem 

vantagens na análise de conteúdos estomacais, como o facto de permitir fazer uma análise 

qualitativa e quantitativa da dieta e ser um procedimento simples, no entanto este tipo de 

análise pode subestimar presas de pequenas dimensões e/ou que sejam raras na dieta. Além 

disso os estômagos analisados representam apenas uma parte da população, que poderá 

não ser representativa da dieta da população em geral, sobretudo por só haver acesso à 

refeição mais recente do animal. Outro problema é o desgaste que as partes duras sofrem 

durante o processo digestivo, devido ao efeito corrosivo do ácido presente no estômago das 

aves, dificultando a identificação das presas e podendo produzir erros na estimativa do 

tamanho e do peso das presas ingeridas. Por último, e ainda relacionado com a identificação 

e estimativa do tamanho e peso das presas, salienta-se a falta de guias para a identificação 

de otólitos de reduzidas dimensões, bem como a falta de regressões na bibliografia que 

permitam calcular o tamanho e peso das presas.            

 

4.7 Considerações finais e estudos futuros 
 

O arrojamento de animais marinhos mortos são uma importante fonte de informação, 

especialmente acerca da sua biologia (Vingada et al., 2011). A carcaça de um animal numa 

praia contém informações sobre a anatomia, história de vida, genética, doenças, 

contaminantes, parasitas, predadores e ecologia alimentar (Perrin & Geraci, 2009). É desta 

forma que se obtêm os estômagos para avaliar a dieta de aves, visto que a análise dos 

conteúdos estomacais é uma das técnicas mais utilizadas para esse fim, através da 

identificação de partes duras de presas (ossos e otólitos) resistentes à digestão, sendo 

possível fazer uma análise quantitativa e qualitativa da dieta (Pierce et al., 2004). 

O estudo da dieta de aves marinhas é essencial, pois para além de fornecer informação 

sobre a ecologia trófica, constitui um meio de obter dados interessantes sobre as suas presas. 

Este aspecto é muito importante quando se trata de espécies com interesse comercial, mas 

é igualmente relevante para outras presas que, pela sua abundância ou distribuição, 

constituem elementos-chave das cadeias tróficas marinhas (Montevecchi & Myers, 1995).  

Com este estudo foi possível obter uma análise qualitativa e quantitativa da dieta da torda-

mergulheira, através de estômagos de aves arrojadas mortas ao longo da costa centro/norte 

portuguesa, no período de 2012 a 2014. A sua dieta é constituída exclusivamente por peixe, 

principalmente Clupeidae, provavelmente representados na sua maioria pela sardinha 

(Sardina pilchardus). Resultados diferentes foram obtidos por outros autores noutros locais, 

mostrando que existe uma variação geográfica na dieta da torda-mergulheira. 
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A causa de morte da maioria das aves amostradas foi a captura acidental. Isto exemplifica 

mais uma vez a interacção com artes de pesca, sobretudo pesca ilegal que apresenta taxas 

mais preocupantes de captura acidental, sendo necessárias medidas de mitigação que 

diminuam as capturas acidentais e promovam a conservação dos predadores marinhos.  

Tendo em conta que o presente estudo é apenas o segundo a ser realizado na costa 

portuguesa sobre a dieta da torda-mergulheira, seria interessante a continuação de esta 

monitorização no futuro. Para além de acompanhar a variação da dieta desta ave ao longo do 

tempo, seria também uma forma de detectar possíveis alterações na abundância das presas 

ingeridas. Talvez o mais adequado seria combinar diferentes métodos de análise de dieta, de 

modo a que os resultados obtidos não fossem enviesados pelas falhas da utilização de um só 

método. Poderia ser também interessante a construção de uma colecção de referência com 

espécies-presa juvenis da nossa costa bem como a elaboração de rectas de regressão para 

estimar o tamanho e o peso das presas.  
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