
CAPELINHOS 

 
Código: PT054 (parte da antiga QQ003) 
Açores: Horta 
Coordenadas geográficas: 38º36´N 28º47´W 
Área: 215 ha 
Altitudes: 0-300m 
 
Critérios 

A4i (Sterna dougallii) 
A4ii (Calonectris diomedea) 
B1i (Sterna dougallii)  
B1ii (Calonectris diomedea) 
B2 (Calonectris diomedea, Puffinus assimilis, Sterna dougallii) 
C2 (Calonectris diomedea, Sterna dougalli) 
 
Descrição do sítio 

A IBA compreende duas zonas: a zona dos Capelinhos-Ponta da Fajã, que se estende ao longo da 
linha de costa, desde a beira mar até ao rebordo da falésia, com início no Porto dos Capelinhos e 
fim no Porto da Fajã; e a zona do Vulcão dos Capelinhos, constituída por um cone vulcânico 
costeiro, uma praia de areia e falésias de costa rochosa adjacente. A erupção deste vulcão submarino 
é a mais recente dos Açores (1957-1958) e esta área possui uma grande diversidade geomorfológica 
e locais ainda em evolução, caso das areias vulcânicas e dos fundos marinhos. Os habitats naturais 
da zona envolvente do vulcão são essencialmente caracterizados por vegetação vivaz das costas de 
calhaus rolados, falésias com vegetação das costas macaronésicas, campos de lavas e escavações 
naturais. A zona da Ribeira das Cabras é também uma zona ao longo da falésia alta, que apresenta 
algum mato macaronésico endémico, vegetação vivaz das costas de calhau rolado e falésias com 
vegetação das costas macaronésicas. 
 
Habitats: matos (matos macaronésicos), áreas rochosas (falésias rochosas, ilhéus rochosos, áreas 
com cascalho), vegetação exótica/introduzida 
 
Uso do solo: conservação da natureza e investigação; turismo/recreio; sem utilização 
 
Importância ornitológica 
Esta zona é particularmente importante para as aves marinhas nidificantes, com destaque para a 
Cagarra Calonectris diomedea e a Gaivina-rosada Sterna dougallii. 
 
Espécie Época Ano Min Máx Rigor Critérios 
Calonectris diomedea  Cagarra N 2001 5773 5773 B A4ii, B1ii, B2, C2 

Sterna dougallii Gaivina-rosada N 2000 138 138 A A4i, B1i, B2,C2 

Serinus canaria Canário-da-terra R 1996 comum - B3 

 
Protecção legal 
Nacional: Área Protegida Vulcão dos Capelinhos/Reserva Florestal Natural dos Capelinhos  
Internacional: ZPE Caldeira e Capelinhos; SIC Caldeira e Capelinhos. 
 
Conservação 
Os predadores terrestres introduzidos (cães e gatos ferais, ratos e furões) limitam provavelmente a 
nidificação da maioria das aves marinhas. Em 1998 foi detectada a predação por gatos ferais na 
colónia mista de gaivinas existente nos Capelinhos, o seu impacto foi de tal forma que no ano 
seguinte apenas 2 casais de Gaivina-comum nidificaram nesta colónia. A captura de Cagarra e de 
outros procelariformes ocorre  em pequena escala. A invasão por plantas exóticas, como a Cana  
Arundo donax, resultou na perda de habitat de nidificação disponível para os procelariformes.  
A perturbação humana causada por actividades de lazer não autorizadas causa forte perturbação 
junto das colónias de Sterna sp. A ausência de protecção das ZPE por diploma legal diminui a 



eficácia de medidas minimizadoras dos impactos e da vigilância existente. Enconta-se em fase de 
finalização um plano de gestão para a ZPE da “Costa Nordeste”. 
  
Ameaças: Introdução de plantas/animais (A), Perturbação (A), Recreio/Turismo (A), Exploração 
não sustentável (C). 
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