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Abstract 
Priôlo is one of the most threatened species of birds in the world because of its 

habitat progressive destruction (Laurissilva forest) and exotic species invasion. Such 

scenario has encouraged several researchers to create the “Life Priôlo Project” which 

aims the rehabilitation of 300 ha of Priolo’s habitat.  

Nowadays ecological modelling it is considered a powerful tool to study and 

describe ecosystem functions and to predict the effects of ecosystems changes on 

biological communities. Ecological modelling is used as an approach for evaluation of 

disturbed ecosystems responses to conservationist policies. An ecological model was 

built, based on several information sources, to predict the response of Priôlo population 

management. 

The model was based on parameters and constants that would reflect Priolo’s 

population dynamics. The model discriminates four groups of variables, which three are 

concerned to habitat qualities – such as low quality habitat, medium quality habitat and 

high quality habitat- the fourth group is related to habitat changes, from low quality to 

high quality, by anthropogenic intervention. The obtained results were satisfactory and 

had showed a significative increase of Priolo’s populacion. The results were validated 

by new informatics about Pyrrhula murina trends in this region. 

 

Key words: ecological modelling, population dynamics, Azorean Bullfinch, 

Pyrrhula murina. 
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Resumo 
A Modelação Ecológica é hoje em dia uma valiosa ferramenta utilizada por biólogos para 

estudar e descrever o modo como os ecossistemas funcionam, bem como para prever os efeitos de 

mudanças nos parâmetros que os definem e, consequentemente, na sua Comunidade Biológica. Outra 

aplicação para esta tecnologia é a avaliação da resposta de ecossistemas afectados às medidas e acções 

conservacionistas. Para este propósito, foi dado aos autores um conjunto de dados acerca do Priôlo, ou 

Dom-Fafe (Pyrrhula murina) - uma espécie ameaçada de ave, endémica da ilha de S. Miguel, nos Açores 

– para que fosse construído um modelo clássico.  

O Priôlo é uma das espécies de ave mais ameaçadas do mundo, em muito devido à devastação do 

seu habitat natural, a Floresta Laurissilva, e à invasão desta por parte de espécies de plantas exóticas. Por 

esta razão, um plano de intervenção tomou forma como o “Projecto Life Priôlo”, um grupo de cientistas e 

voluntários cuja principal e ambiciosa tarefa consiste no alargamento do habitat disponível para esta ave 

em 300 hectares em cinco anos, através da plantação de espécies nativas e controlo e extracção de 

exóticas, ao mesmo tempo que é monitorizada e preservada a floresta endémica existente.  

No modelo desenvolvido determinaram-se as diferentes variáveis de estado que melhor 

informação fornecessem acerca do estado populacional do Priôlo, bem como dos parâmetros e constantes 

que as influenciassem e melhor representassem a real dinâmica populacional da espécie. Foram definidos 

quatro conjuntos de variáveis, três deles correspondentes a diferentes tipos de àrea - nomeadamente as 

correspondentes às áreas de qualidade mínima, intermédia e máxima – sendo o quarto relativo ao 

processo de transformação das áreas de qualidade mínima a máxima, por acção da intervenção humana.  

Todos os resultados obtidos fazem prever um aumento significativo na população do Priôlo para 

os próximos anos, se o Projecto Life Priôlo tiver sucesso nos seus propósitos. Por esta razão, desejamos 

que este estudo não só ajude a validar e valorizar o esforço realizado no sentido da preservação do 

Pyrrhula murina, como também acrescente algo ao conhecimento da dinâmica da população desta ave. 

  

Palavras-chave: Modelação ecológica, dinâmica populacional, Priôlo, Pyrrhula murina.  
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1. Introdução 
 
 O Priôlo (Pyrrhula murina) é uma espécie endémica da ilha de S. Miguel, 

Arquipélago dos Açores. É característica da zona montanhosa, localizada a leste da ilha 

(Jaime Ramos, 1996). A população actual está estimada em cerca de 400 indivíduos 

(SPEA, 2006), confinados a fragmentos de vegetação natural (Laurissilva) (Jaime 

Ramos, 1996). Existe uma tendência populacional crescente nos últimos 5 anos, apesar 

do ligeiro decréscimo no ano de 2004 (SPEA, 2006). Trata-se de uma das aves mais 

raras e ameaçadas do Mundo. O Priôlo é uma espécie protegida pelo Anexo I da 

Directiva Aves-79/409/CEE, adaptada para a lei Portuguesa através do Decreto-Lei 

140/99 de 24 de Abril entretanto alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de 

Fevereiro, e encontra-se incluída em várias listas de animais ameaçados, quer ao nível 

nacional (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal), quer ao nível internacional 

(IUCN Red list of Threatened Animals). A Comissão Europeia e a BirdLife 

International incluíram-na na lista de espécies “globalmente ameaçadas na Europa” 

(Gil, A. 2005). 

A captura excessiva e a destruição da floresta Laurissilva, de cujas plantas o 

Priôlo (Pyrrhula murina) depende, conduziram esta pequena população à beira da 

extinção. Em 1970 a população do Priôlo foi estimada em 30-40 pares (Le Grand 1983 

ci.t in Jaime Ramos, 1996), 100 pares em 1989 (Bibby & Charlton 1991, Bibby, 

Charlton & Ramos 1992b cit. in Jaime Ramos, 1996) e entre 60 e 200 pares (cerca de 

120 pares) em 1991, 1992 e 1993 (Ramos in press a cit. in 

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/species_b

irds_directive/birdactionplan/pyrrhulamurina.htm). 

Actualmente (2006), os cerca de 200 casais estimados sobrevivem numa 

reduzida zona de floresta nativa, já bastante fragmentada e progressivamente invadida, 

que ainda proporciona abrigo e alimento (SPEA, 2005). A floresta está a sofrer 

transformações rápidas e a maior parte das plantas exóticas infestantes influenciam 

negativamente esta espécie (Jaime Ramos, 1995). Estas, não apresentam recursos 

alimentares para suportar a espécie e, por outro lado, no fim do Inverno (Março - Abril) 

a quantidade de alimentos existentes na Laurissilva é reduzida. O número de efectivos 

desta população depende certamente da área de floresta natural disponível. No entanto, 

é necessário atender à "qualidade" da floresta. É fundamental a existência de uma 

floresta moderadamente desenvolvida que possua uma camada subarbustiva de fetos e 
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Azevinhos em quantidade suficiente, uma vez que, o Azevinho é praticamente o único 

alimento que o Priôlo tem à sua disposição no mês de Abril (Jaime Ramos, 1995).   

O presente trabalho teve como ferramenta base a modelação ecológica. A 

modelação ecológica envolve o desenvolvimento de modelos ecológicos, o que requer 

um conhecimento consistente do funcionamento dos ecossistemas e problemas focais do 

ambiente (Jørgensen, 1999 cit. in Santos, M. et al., 2006). Estes conhecimentos podem 

resultar em modelos capazes de simular condições que são difíceis ou impossíveis de 

interpretar de outra maneira (Jørgensen, 1999 cit. in Santos, M. et al., 2006).  

O principal objectivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de um modelo 

de sistema clássico que visa o estudo da dinâmica populacional do Priôlo, tendo em 

conta factores naturais e/ou antropogénicos, que se relacionam com a biologia da ave, 

no decorrer do Projecto Life Priôlo “Recuperação do habitat do Priôlo na ZPE Pico da 

Vara/ribeira do Guilherme”. Este projecto tem como principal objectivo a recuperação 

do habitat do Priôlo através da plantação de milhares de plantas nativas na zona 

principal de ocorrência do Priôlo, em torno do miradouro da Tronqueira (cerca de 

300ha), em paralelo com a remoção das plantas exóticas que actualmente ocupam essa 

área (Conteira, Cletra, Incenso, Criptoméria e Gigante). Esta acção será contínua ao 

longo de todo o projecto, que tem duração de 5 anos. Também a gestão do habitat do 

Priôlo, monitorização da população de Priôlo e sensibilização ambiental das populações 

locais, estão incluídas nas acções do projecto (SPEA, 2005). Assim, através do modelo 

ecológico desenvolvido, poder-se-á fazer uma previsão da dinâmica populacional do 

Priôlo, face às medidas ambientais que estão a ser tomadas pelo projecto Life Priôlo.  

O programa de modelação que vamos utilizar no desenvolvimento dos modelos 

é o STELLA 8.1.1® que adopta uma representação conceptual baseada numa 

linguagem do tipo Forrester modificado (Jørgensen, 2001). 

O Stella® é um programa “user-friendly” que utiliza uma interface iconográfica 

para facilitar a construção de modelos de sistemas dinâmicos. A sua linguagem 

programacional, feita em vários processos, é útil no sentido que permite visualizar e 

analisar equações que são o resultado das manipulações dos ícones. As características 

essências, do sistema estão definidas em termos de reservatórios (stocks) (variáveis de 

estado, i.e. que exprimem a condição, posição ou situação), fluxos (flows) i.e. cursos de 

informação (dentro e fora das variáveis), variáveis auxiliares (relações gráficas ou 

algébricas ou ainda parâmetros fixos), e informação relativa aos fluxos. 

Matematicamente o sistema está direccionado para formular modelos como se fossem 
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sistemas compostos por vulgares equações diferenciais resolvendo-as numericamente 

como se fossem equações de diferença. O utilizador coloca os ícones para cada um dos 

reservatórios, na área de modelação, e conecta-os através de fluxos de relações materiais 

ou informacionais. Seguidamente o utilizador define as relações funcionais às quais 

correspondem os fluxos. Estas relações podem ser matemáticas, lógicas, gráficas ou 

numéricas, pode-se dizer que o programa admite um certo grau de flexibilidade. Os 

reservatórios representam um reservatório de “material” i.e. população, biomassa, 

nutrientes ou dinheiro. Este “material” é distribuído através dos reservatórios ou, dentro 

e fora, de fontes indefinidas e nuvens representadas no fim das estruturas dos 

reservatórios. Os fluxos são afectados pelas variáveis auxiliares, reservatórios e por 

outros fluxos através do uso de setas informativas. As variáveis auxiliares podem 

assumir a forma de constantes (k), funções gráficas ou matemáticas e conjuntos de 

dados. Uma vez criadas, os reservatórios e variáveis, podem ser duplicados sob a forma 

de “fantasmas” para que seguidamente possam ser utilizados noutro local dentro 

modelo. Contudo deve-se evitar formar um desordeiro conjunto de setas de informação 

no modelo. Um modelo grande pode ser dividido em várias “porções de modelo” que 

podem funcionar independentemente ou simultaneamente para dificultar o aparecimento 

de bugs i.e. erros informáticos (Costanza, 1987; Hannon and Ruth, 1994; Peterson and 

Richmond, 1996 cit. in Costanza & Voinov, 2001). 

 

2. Métodos 
 
 2.1 Área de estudo 
 

O nosso estudo incidiu na área da Zona de Protecção Especial (ZPE) Pico da 

Vara/Ribeira do Guilherme, localizada na região oriental na ilha de S. Miguel nos 

Açores (Fig.1), abrangendo uma extensa zona interior da ilha que inclui o Pico da Vara 

(1105m), o Pico Verde (931m), o Vale da Ribeira do Guilherme, as vertentes do 

concelho da Povoação acima do Monte Simplício até junto do Salto do Cavalo, a 

vertente entre o Pico Bartolomeu e o Miradouro da Ponta da Madrugada e a Vertente do 

Salto do Cavalo e da bacia das Furnas (Gil, A. 2005). O ponto central da ZPE situa-se 

nas seguintes coordenadas rectangulares do Sistema UTM/Datum de S. Braz (Fuso 26): 

X= 655706,69 e Y= 4184779,58. A Figura 2 ilustra a referenciação geográfica da ZPE 

Pico da Vara/Ribeira do Guilherme (Gil, A. 2005). A sua área é de 6067,27 ha, 78,64 
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km de perímetro, 1105 m de altitude máxima, 595 m de altitude média e 170 m de 

altitude mínima (Gil, A. 2005).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.1 Enquadramento geográfico da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme em relação à Ilha 

de S. Miguel (Gil, A. 2005). 

 
 
 
 
 Fig.2 Referenciação Geográfica da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme (Gil, A. 2005). 
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A ZPE caracteriza-se pela ocorrência de diferentes habitats: florestas e matas da 

Laurissilva (floresta com espécies de folha persistente), matos (matos macaronésicos 

endémicos), zonas artificiais (plantações florestais e pastagens) e vegetação exótica 

(espontânea ou introduzida) (Gil, A. 2005).  

   
2.2 O Priôlo, habitat e distribuição  
 
O Priôlo, ou Dom-Fafe dos Açores, é um passeriforme do género Pyrrhula. Este 

género tem uma distribuição predominantemente asiática. O único representante 

europeu é a espécie Pyrrhula pyrrhula (Jaime Ramos, 1995). Relativamente às aves da 

Europa Ocidental, as aves dos Açores, Pyrrhula murina, apresentam três diferenças 

fundamentais: (1) São maiores. (2) As coberturas sob as asas e a parte superior da cauda 

são acastanhadas e não brancas. (3) Em termos de plumagem os sexos não apresentam 

dimorfismo sexual evidente. O Priôlo macho não apresenta o peito vermelho tal como 

os seus parentes europeus (Jaime Ramos, 1995). Dadas estas diferenças, Goodwin 

(1984) e Knox (1988) sugeriram que o Priôlo deveria ser classificado como uma espécie 

separada. Para além das diferenças morfológicas, as análises de penas efectuadas pelo 

Dr. Robert Dawson em Nottingham, Inglaterra, revelaram diferenças genéticas 

consistentes entre as aves dos Açores e as do Continente Europeu (Jaime Ramos, 1995). 

O habitat natural do Priôlo é a Laurissilva, sendo imprescindível para a sua 

sobrevivência a presença de determinadas espécies vegetais, que compõem esta floresta 

natural. A Laurissilva litoral dos Açores é composta principalmente por espécies como 

Picconia azorica (“Pau-branco”) e Myrica faya (“Faia-da-terra”). Após a faixa litoral 

encontramos uma laurissilva termófila cujos representantes, para além do “Pau-branco” 

e “Faia-da-terra”, são ainda Laurus azorica (“Louro”), Prunus azorica (“Ginja-do-

mato”), Viburnum tinus ssp. subcordatum (“Folhado”) e Frangula azorica 

(“Sanguinho”). Por último, encontramos uma laurissilva das nuvens, a qual, para além 

do “Louro”, é caracterizada principalmente pela presença do Ilex azorica  (“Azevinho”). 

O habitat natural do Priôlo compreende a laurissilva termófila não costeira e a 

laurissilva das nuvens (http://www.spea.pt/ms_priolo/index.php?op=o_priolo). No 

entanto, o seu habitat tem vindo a ser substituído por pastagens e por plantações de 

Criptoméria (Criptomeria japonica) e invadido por exóticas agressivas como o Incenso 

(Pittosporum undulatum), a Conteira (Hedychium gardnerianum), e mais recentemente 
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a Cletra (Clethra arborea) (Jaime Ramos, 1996) e o Gigante (Gunnera tinctoria) 

(SPEA, 2005). 

As primeiras observações do Priôlo revelaram um ponto fundamental da sua 

ecologia: o confinamento das aves à vegetação endémica de altitude (Jaime Ramos, 

1995). No entanto, para averiguar sobre a distribuição desta espécie foi estabelecida 

uma vasta rede de caminhos, desde a Ponta da Madrugada à Lagoa das Furnas, cobrindo 

todos os tipos de vegetação existentes na região. Estações (pontos de paragem) foram 

estabelecidas, todos os 200 metros, e durante 8 minutos registou-se, em cada ponto, o 

número de aves bem como o habitat onde elas se encontravam. Este recenseamento 

revelou que o Priôlo se encontra largamente restrito a toda a vegetação endémica em 

redor do Pico da Vara, sendo mais facilmente observado na Serra da Tronqueira (Jaime 

Ramos, 1995).  

Apenas a floresta natural é utilizada ao longo do ano pelo Priôlo, 

compreendendo 70 a 90% dos registos de aves no período de Janeiro a Abril. Outros 

habitats apresentam importâncias pontuais em alguns meses do ano, nomeadamente no 

Verão, quando herbáceas de que o Priôlo se alimenta crescem em clareiras, ribeiras e 

derrocadas nas zonas adjacentes à floresta natural. No entanto, destes, os mais utilizados 

são apenas os que se encontram nas imediações da floresta natural (até 200 metros) e 

que possuam clareiras. Zonas densas de Incensos e Criptomérias altas não são 

importantes para a ave. Quanto às pastagens, não são propícias para esta ave porque o 

Priôlo necessita de grande cobertura vegetativa (Jaime Ramos, 1995).  

 

2.3 Alimentação e Reprodução 
 
A dieta do Priôlo tem como base diversos tipos de vegetação e varia 

mensalmente conforme novas plantas vão florindo e produzindo sementes. Na sua 

totalidade os Priôlos alimentam-se de 38 plantas diferentes. Destas, apenas 13 são 

importantes na dieta. De Maio a Agosto os animais alimentam-se de sementes de 

herbáceas (nomeadamente Polygonum capitatum, Prunella vulgaris, Hypericum 

humifusum e Patalugo), de Agosto a Dezembro de sementes de frutos (Uva-da-Serra, 

Amoras e Leicesteria formosa), de Novembro a Março de sementes de Clethra arborea e 

de sori de fetos (Woodwardia radicans e Feto-do-Cabelinho), e, em Março e Abril de 

flores de Azevinho. Entre Maio e Julho invertebrados (Hemiptra) a eclodir em folhas de 

Louro são igualmente ingeridos. De Março a Maio, quando sementes de herbáceas não 
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estão ainda disponíveis no meio, as aves consomem folhas jovens de fetos, frondes, 

(Feto-Comum, Pteridium aquilinum e Feto-Real, Osmunda regalis) e extremidades 

vegetativas de musgos (Polythrichum sp). Os frondes e o musgo não são preferidos, 

pois logo que o Feto-Real produz esporângios as aves concentram-se nestes e ignoram 

os frondes e as extremidades de musgo (Jaime Ramos, 1995). 
Os recursos alimentares dos animais provêm de vários tipos de habitats. No 

Verão, de zonas abertas: derrocadas, caminhos, clareiras e ribeiras. No Outono, de 

derrocadas, ribeiras, margens da floresta natural e também da floresta natural. No 

Inverno e na Primavera, dependem fundamentalmente da floresta natural. É de salientar 

que nesta o Priôlo utiliza o estrato arbóreo/arbustivo (Clethra arborea, Azevinho, Uva-

da-Serra) e o estrato subarbustivo (fetos) (Jaime Ramos, 1995). Assim o grau e a 

intensidade da selecção do habitat, por parte do Priôlo, varia sazonalmente mas a 

densidade das aves é significativamente maior na Laurissilva do que na floresta exótica 

em todas as estações do ano (Jaime Ramos, 1996). 

Um dos aspectos mais importantes da alimentação do Priôlo é a grande 

importância de plantas introduzidas, nomeadamente o Polygonum capitatum, a 

Leicesteria formosa e a Clethra arborea. A primeira é muito importante durante a 

estação reprodutora, a segunda durante a muda de penas e dispersão de juvenis, e a 

terceira durante o Inverno. Em Agosto/Setembro e em Abril as plantas endémicas 

predominam na dieta. No primeiro período as plantas ingerem semente de Patalugo e de 

Uva-da-Serra, e no segundo período as aves consomem botões florais de Azevinho e 

sori de fetos típicos da Laurissilva, Woodwardia radicans e Feto-do-Cabelinho. 

O período que vai desde o fim de Março ao início de Maio é muito importante dado que 

o Priôlo se alimenta quase exclusivamente de Azevinho (Jaime Ramos, 1995). 

Esta ave alimenta-se directamente da vegetação e só muito raramente no chão. 

Além disso, não afasta folhas e ramos caídos à procura de alimento tal como, por 

exemplo, os Tentilhões (Frigilla coelebs moreletii). Por conseguinte, logo que as 

sementes caiam ficam inacessíveis para o Priôlo (Jaime Ramos, 1995). 

Pela ocorrência de placa incubadora nas fêmeas (estas perdem as penas 

interiores do peito, ficando este fortemente vascularizado) estabeleceu-se que a estação 

reprodutora ocorre de meados de Junho ao fim de Agosto. Os primeiros juvenis 

(facilmente identificáveis, pois têm a cabeça castanha e não preta como os adultos) 

surgem a voar com os adultos em meados de Julho. No fim de Setembro e em Outubro 

todos os adultos capturados encontravam-se a mudar as penas. A partir de Outubro os 
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juvenis assemelham-se aos adultos embora, por vezes, seja ainda possível observar 

algumas penas castanhas na cabeça. Dois ninhos foram localizados em Julho em 

Criptomérias jovens, a sensivelmente três metros do solo. Tal como os seus congéneres 

europeus o ninho de Priôlo apresenta duas camadas óbvias: uma camada exterior de 

gravetos (de Clethra arborea e Urze, Erica azorica, nos ninhos encontrados) e uma 

camada interior de raízes, gravetos muito finos e algum musgo. (Jaime Ramos, 1995). 

  Os juvenis comprometem a população total em 50-60% durante os últimos 10 

dias de Agosto. A produtividade reprodutora é cerca de 2 crias por par. E a mortalidade 

anual é de 45-60%. Existe pouca informação na recolha de dados: pequenas amostras 

indicam um valor similar a esta mortalidade (Ramos 1994 cit. in 

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/species_b

irds_directive/birdactionplan/pyrrhulamurina.htm) 

 

2.4  Construção da base de dados 
 
A informação obtida para a realização da base de dados, foi recolhida 

essencialmente através de relatórios (planos) do projecto Life Priôlo (Recuperação do 

habitat do Priôlo na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme), projecto da SPEA 

(Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) em parceria com a Câmara Municipal 

do Nordeste, o centro de Conservação e Protecção do Ambiente da Universidade dos 

Açores (CCPA), a Direcção Regional dos Recursos Florestais (DRRF), a Secretaria 

Regional do Ambiente e do Mar (SRAM) e a Royal Society for the Protection of Birds 

(RSPB). Para além destas fontes, outras foram consideradas importantes, 

nomeadamente, o livro de Jaime Ramos (1995) “O Priôlo (Pyrrhula murina) e a floresta 

natural de altitude”, bem como, artigos e sites devidamente credíveis para o efeito 

(Apêndice A e Apêndice B).  

Todas as variáveis foram seleccionadas de modo a classificar a zona envolvente 

da ZPE, relacionando a vegetação desta região com a densidade populacional/biologia 

reprodutiva do Priôlo. Adicionalmente, outras informações disponíveis relativas às 

estratégias de intervenção, que contribuem para a diminuição do impacto ecológico, 

também foram consideradas. Cada indivíduo, que retrata a unidade básica de análise 

seleccionada, foi caracterizado de acordo com este conjunto de variáveis. Assim, a 

informação obtida relativamente à mortalidade/biologia reprodutiva do Priôlo, provém 

da BirdLife Internacional pelo “ACTION PLAN FOR THE AZORES BULLFINCH 
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(Pyrrhula murina)”, Jaime Ramos (2000) e Jaime Ramos (1996), bem como a partir de 

alguns sites, nomeadamente, de [1] e [2]. Relativamente às áreas utilizadas, a 

informação recolhida proveio do “Plano de Gestão da Zona de Protecção Especial Pico 

da Vara/Ribeira do Guilherme” (2005). Dados relativos a densidades populacionais do 

Priôlo, em determinados tipos de vegetação, foram disponibilizados pelo Life Priôlo 

(dados não publicados, SPEA, 2006). 

 

2.5 Análise de dados, construção dos modelos e equações 
 
O programa de modelação utilizado na construção do modelo foi o STELLA® 

8.1.1, e o resumo das equações básicas utilizadas para estimar a dinâmica populacional 

do Priôlo é dado no Apêndice B, bem como os valores iniciais das variáveis utilizadas.  
 

O modelo clássico desenvolvido descreve a dinâmica populacional do Priôlo, na 

área abrangente do seu habitat, em resposta à variação de determinadas variáveis que 

representam a qualidade do habitat deste passeriforme. Estas variáveis constituem 3 

grupos principais no modelo: área de qualidade mínima, área de qualidade intermédia e 

área de qualidade máxima. Também um grupo de factores de origem antropogénica é 

considerado no modelo, com o intuito de uma previsão populacional futura, 

relativamente a práticas de intervenção no habitat do Priôlo monitorizadas pelo projecto 

Life Priôlo. O diagrama resumo do modelo está apresentado na Fig. 3.  

 
 

Passagem do território de qualidade 
mínima a território de qualidade 

máxima, por intervenção 
antropogénica 

Biologia 
reprodutiva da 

espécie associada 
à área de 

qualidade mínima 

Biologia 
reprodutiva da 

espécie associada 
à área de 
qualidade 
intermédia 

Biologia 
reprodutiva da 

espécie associada 
à área de 

qualidade máxima 

Número total de aves 
Pyrrhula murina 

Fig. 3. Diagrama resumo do Modelo Clássico. 
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Assim, o nosso modelo está dividido em quatro principais grupos de variáveis. 

Três desses grupos são caracterizados pelas mesmas variáveis de estado que 

representam o número de indivíduos de Pyrrhula murina machos, Pyrrhula murina 

fêmeas e Pyrrhula murina crias, influenciadas por variáveis representativas da biologia 

do Priôlo, (mortalidade machos, mortalidade fêmeas, mortalidade crias, emigração 

machos, emigrações fêmeas, número de ovos por fêmea, número de ovos eclodidos, 

eclosão, passagem a adultos (crias), passagem a adultos fêmeas, passagem a adultos 

machos, sex ratio, periodicidade) e cujos valores não variam de grupo para grupo. No 

entanto, estes três grupos são influenciados por variáveis que apresentam valores 

definidos em função do tipo de área correspondente, nomeadamente área de qualidade 

mínima, área de qualidade intermédia e área de qualidade máxima (taxa de mortalidade, 

densidade média, densidade máxima admissível, densidade efectiva, população efectiva 

numa área, número total de indivíduos na área, controlo população).  

Relativamente à biologia reprodutiva do Priôlo, o modelo começou com 200 

indivíduos (100 Pyrrhula murina machos e 100 Pyrrhula murina fêmeas), considerados 

na área de qualidade máxima, e foi concebido para ter início em 2002, data de início do 

projecto Life Priôlo, para assim podermos extrapolar os resultados na escala de tempo 

adequada. Relativamente à equação aplicada na variável número de ovos por fêmea, os 

valores 1.33 e 1.66 foram estimados a partir do número total de ovos postos por fêmea 

(4 a 5 ovos) e pelo número de meses correspondentes à época reprodutiva do Priôlo 

(Junho-Agosto), representada pela periodicidade limitada aos respectivos meses. Assim 

chegou-se à média de ovos postos por mês, sendo 1.33 relativos a 4 ovos postos e 1.66 

para 5 ovos postos. A taxa de eclosão é dada por uma variável aleatória (random) que 

faz com que o modelo corra, a cada simulação, para um valor aleatório que esteja 

compreendido no intervalo estipulado. Os valores introduzidos retratam a média de 

ovos eclodidos (2 a 3 ovos) relativamente ao numero total de ovos postos, 

correspondendo 0.4 (40%) a 2 ovos e 0.5 (50%) a 3 ovos. A equação que define a 

variável passagem a adultos (crias) pressupõe uma condição que impõe a passagem das 

crias a adultos apenas após o mês 10 (Outubro), altura pós reprodutiva, para assim 

garantir que apenas neste mês haja passagem de crias a adultos. A periodicidade 

reproduz a escala de tempo de 1 ano e o sex ratio define que as crias estão a ser 

distribuídas por machos e fêmeas em igual número. As restantes variáveis consideradas 

neste grupo, nomeadamente a mortalidade (machos, fêmeas e crias), emigração 
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(machos e fêmeas) do local de estudo, número de ovos eclodidos e passagem a adultos 

(fêmeas e machos), são dadas por equações simples, descritas no Apêndice C.  

Relativamente às variáveis influenciadas pela área correspondente, assumimos 

no modelo 3 valores arbitrários de taxa de mortalidade – baseados na situação real - 

nomeadamente, 0,6 (60%) para a área de qualidade mínima, 0,4 (40%) para a área de 

qualidade intermédia e 0,5 (50%) para a área de qualidade máxima, considerando um 

decréscimo à medida que a qualidade do habitat melhora. Para que a escala temporal da 

taxa de mortalidade corresponda ao mês, utilizamos a equação –ln (1-tax)/12, obtendo 

os valores 0.076; 0.0575: 0,049, que foram introduzidos no modelo apresentando um 

desvio padrão de 0.001. A densidade máxima admissível é outra variável que apresenta 

variação relativamente à área. Através de dados que nos foram fornecidos, quanto às 

densidades populacionais do Priôlo em áreas de vegetação nativa (1,439), nativa 

invadida (1,1582), exótica anexa (0,2538), criptoméria anexa (0,3134) e planalto (0), 

considerámos que a densidade máxima admissível para a área de qualidade mínima 

seria de 0,31, uma vez ser o valor máximo da densidade populacional referente às áreas 

que são consideradas como habitat de baixa qualidade para o Priôlo (planalto e 

criptoméria anexa). Para a área de qualidade intermédia foi estipulada uma densidade 

populacional de 1,2 correspondente à densidade máxima apresentada para as áreas 

consideradas de qualidade intermédia para o Priôlo (nativa invadida). Por fim, para a 

área de qualidade máxima foi considerada, o valor máximo da densidade estimada para 

a vegetação nativa, correspondente a 1,4. As densidades médias representadas por 0,01 

para a área de qualidade mínima, 0,05 para a área de qualidade intermédia e 0,1 para a 

área de qualidade máxima, traduzem valores aleatórios, que assumimos, corresponder 

ao número médio de indivíduos por hectare (ha) da respectiva área. As restantes 

variáveis consideradas, densidade efectiva, população efectiva numa área, número total 

de indivíduos na área e controlo população, são variáveis compostas que estão 

definidas por equações simples, apresentadas no Apêndice C.  

O quarto grupo, é constituído por variáveis de estado que representam o 

Território de qualidade mínima, Território de qualidade intermédia e o Território de 

qualidade máxima, e que se interrelacionam, com os grupos de variáveis referidos 

anteriormente, através da ligação às variáveis área de qualidade mínima, área de 

intermédia e área de qualidade máxima respectivamente. Este grupo, simula a 

passagem da área de qualidade mínima a área de qualidade máxima, através das 

variáveis externas que lhes estão associadas (área intervencionada, intervenção, 
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número de ha intervencionados, passagem a área de qualidade máxima 

intervencionada, área de qualidade máxima intervencionada, área total), 

caracterizando ao longo do tempo, e com influência de uma taxa de intervenção, a 

alteração do coberto vegetal do habitat do Priôlo, contribuindo assim para alterações na 

dinâmica populacional do passeriforme. O modelo foi ajustado ao projecto Life Priôlo 

na medida em que, a intervenção da área de qualidade mínima do Priôlo, traduzida pela 

variável intervenção, se encontra limitada aos 5 anos de duração do projecto. Assim, 

foram considerados 60 ha de floresta intervencionados por ano (área intervencionada), 

de forma a perfazer os 300ha intervencionados, previstos pelo projecto. A área 

abrangente do habitat do Priôlo (6047 ha), relativa à variável área total, bem como a 

área de floresta nativa (200 ha), relativa ao valor inicial de Território de qualidade 

máxima, provêm da bibliografia disposta no Apêndice A. Outras variáveis como 

número de ha intervencionados, passagem a área de qualidade máxima 

intervencionada, área de qualidade máxima intervencionada estão sujeitas à variável de 

estado Território de qualidade intermédia. Esta variável submete o número de ha 

intervencionados, a uma espera de 8 anos, referentes ao tempo necessário para a 

passagem das espécies nativas introduzidas, aquando do inicio da intervenção, a 

vegetação disponível e utilizável (Território de qualidade máxima) pelo passeriforme, 

tendo em conta o estado de desenvolvimento da vegetação necessário para garantir 

sustentabilidade ao Priôlo. 

 O número total de aves é-nos dado por uma variável composta, que compreende 

a soma de indivíduos de cada uma das áreas qualificadas através das variáveis (número 

total de indivíduos na área de qualidade mínima, número total de indivíduos na área de 

qualidade intermédia, número total de indivíduos na área de qualidade máxima) 

traduzindo a dinâmica populacional do priôlo, influenciada pelos grupos de variáveis 

descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Ferreira, Nuno Franco e Rita Bastos                                    Estudo de densidade populacional do Priôlo (Pyrrhula murina) 

                                                                                                                                         15 

3. Resultados 
 

A unidade temporal utilizada no modelo foi o ano (inicio em 2002), uma vez que 

capta, de uma maneira aceitável, a tendência ecológica que ocorre na área de estudo ao 

longo de diversos anos (Santos, M. et. al 2006). As simulações consideradas foram 

baseadas numa possível sucessão temporal de mudanças para os próximos 20 anos na 

região: (1) é esperada uma diminuição do Território de qualidade mínima com 

consequente aumento do Território de qualidade intermédia e Território de qualidade 

máxima (2) a densidade populacional do Priôlo é esperada aumentar como 

consequência da intervenção e monitorização do seu habitat. 
O cenário esperado, relativo às alterações estruturais do habitat do Priôlo, será a 

redução do Território de qualidade mínima em 5% (300 ha), da área total, nos primeiros 

5 anos (60 meses) da simulação. No entanto, estes 5 % de área intervencionada reflectir-

se-ão ao nível do habitat do Priôlo, passados cerca de 8 anos (98 meses) do início da 

intervenção, levando ao aumento da área de qualidade máxima. Esta passagem é 

gradual, ao longo dos cinco anos seguintes, uma vez que, o Território de qualidade 

intermédia passa 60 ha (20%) por ano, do Território de qualidade mínima ao Território 

de qualidade máxima. Assim prevê-se que apenas após o 13º ano, do início da 

simulação, toda a área intervencionada esteja pronta a constituir habitat de elevada 

qualidade para o Priôlo.(Gráfico 1) 

 

Gráfico 1. Simulação para a evolução das áreas 
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Relativamente à dinâmica populacional do Priôlo, nos diferentes tipos de áreas, 

espera-se uma diminuição de 96,03%, de indivíduos da área de qualidade mínima, e um 

aumento na área de qualidade máxima de 74,17%. Esta situação é prevista ter início aos 

cerca de 98 meses (8 anos), resultado da consequente melhoria do habitat. Á medida que 

área vai sendo intervencionada, é esperada uma aproximação progressiva do número 

total de indivíduos da qualidade máxima ao número total de aves. A trajectória 

representada pelo gráfico apresenta picos relativos à dinâmica populacional do Priôlo, 

reflectindo o comportamento das variáveis de entrada (reprodução) e variáveis de saída 

(mortalidade e emigração) ao longo do ano. (Gráfico 2)        

 

Gráfico 2. Simulação para a dinâmica populacional do Priôlo para os diferentes tipos de áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em virtude desta situação, o esperado será um aumento populacional do Priôlo, 

após os primeiros 8 anos da simulação, caracterizado por um aumento do número total 

de aves em 78,53%, por intervenção da área. (Gráfico 3) 

 

Gráfico 3. Simulação para a evolução da dinâmica populacional do Priôlo versus evolução das 

áreas. 
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4. Discussão  
 
A progressiva fragmentação da vegetação natural de altitude tem vindo a pôr em 

causa a sobrevivência do Priôlo. Na tentativa de reverter esta situação, o Projecto Life 

Priôlo tem vindo a intervir ao nível da recuperação do habitat da ave, com o objectivo 

de um aumento futuro do número total de aves.  

Deste modo, as simulações obtidas no modelo, vêm possibilitar a validação desta 

intervenção, já que, visando recriar a recuperação do habitat do Priôlo de acordo com os 

moldes do projecto Life Priôlo, o modelo constitui uma ferramenta capaz de prever as 

respostas da espécie à intervenção antropogénica do seu habitat. O modelo foi 

idealizado de modo a que o conjunto das variáveis se ajustasse o mais possível à 

realidade, na tentativa de obter resultados que pudessem ser fidedignamente 

extrapolados para a situação real.  

De acordo com as simulações obtidas espera-se um claro e significativo aumento 

populacional de Pyrrhula murina que se faz sentir após oito anos do início do projecto, 

correspondendo ao ano de 2010. Isto deve-se à média de anos necessários para que as 

plantas introduzidas atinjam um estado de desenvolvimento que garanta 

sustentabilidade para as comunidades de Pyrrhula murina, constituindo assim floresta 

equiparada à nativa. Note-se que assumimos no modelo uma taxa de intervenção eficaz 

durante os cinco anos, correspondentes a 60 ha de área intervencionada por ano. Até 

2010, no modelo, o número de indivíduos não apresenta variações significativas de ano 

para ano, verificando-se leves oscilações populacionais do Priôlo, devido à natureza 

dinâmica do modelo, o qual recria algumas variáveis naturais de carácter aleatório. 

De um modo geral, relativamente aos resultados obtidos, podemos dizer que se 

espera um aumento de cerca de 246 indivíduos (a partir dos 200 indivíduos 

considerados) até 2022. Estes valores, contudo, encontram-se condicionados a algumas 

limitações do modelo, tais como (1) utilização de valores arbitrários – embora incluídos 

entre os número médio de indivíduos referenciados – para a população inicial 

considerada no modelo (2) taxa de intervenção média utilizada correspondente aos 

valores previstos, mas não considerando as taxas reais (3) ausência de alguma variável 

que seja significativa na população do Priôlo, como poderá ser o caso da taxa de invasão 

de plantas exóticas, não considerada por falta de dados.     

 Segundo informações recentes da SPEA, o número de priôlos observados para 

2006, foi cerca de três vezes superior ao número registado em 2005. Esta análise de 
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dados revelou uma estimativa populacional que ronda os 400 indivíduos, valor não 

coincidente com o número previsto para 2006 a partir das simulações, de cerca de 200 

indivíduos. Esta discrepância de valores deve-se ao facto do número de priôlos por nós 

considerado para base do modelo, ser baseado em literatura científica da década de 

1990, na qual os valores apresentados rondam os 120 casais. Os números obtidos pela 

SPEA podem ser explicados (1) como resultado do sucesso das práticas de intervenção 

de projectos anteriores, e cujos resultados se estejam agora a manifestar; (2) contagem 

de indivíduos com elevada margem de erro; (3) contagem de indivíduos em épocas que 

favorecem naturalmente o aparecimento do Priôlo, como épocas de elevada abundância 

alimentar; (4) monitorização da área intervencionada por controlo da infestação por 

exóticas; (5) controlo do alastramento de exóticas da área de qualidade mínima para a 

floresta nativa; (6) elevada sensibilização ao nível das populações locais; (7) adaptação 

do Priôlo às espécies vegetais exóticas, tornando-as importantes para a sua 

sobrevivência.  

A SPEA aponta como possíveis causas para este aumento populacional, um 

grande sucesso reprodutor no Verão de 2005 e uma reduzida mortalidade, em virtude de 

um Inverno curto, aliados ao melhoramento do habitat por intermédio das Acções do 

Projecto LIFE Priôlo (SPEA, 2006a).  

Ao nível da adequação das taxas de intervenção inseridas como variáveis no 

nosso modelo, podemos considerar que as mesmas, se forem alcançadas no terreno – 

seguindo os objectivos previstos pelo Projecto Life Priôlo – deverão ser tidas como 

válidas. Isto porque, segundo informação recolhida, o controlo de exóticas tem 

apresentado resultados positivos com uma redução de Cletra em 92% e de Conteira em 

cerca de 98%. Este sucesso poderá ainda estar condicionado a factores como: a 

regeneração de sementes no solo, rebentamento de touças, a dificuldade de controlo de 

plantas de pequenas dimensões (no trilhos dos resultados positivos), entre outros. No 

respeitante à mortalidade de Cletra, a eficácia do herbicida é de 76%, podendo este 

valor ser ainda superior (SPEA, 2006d). Para além disso, o controlo de exóticas tem 

vindo a permitir o aumento da incidência de raios solares no solo e nas árvores nativas 

encobertas por aquelas. Um ano depois do início do controlo químico, verificam-se 

elevados crescimentos nas folhas de Loureiro e Azevinho bem como um aumento da 

floração, sendo surpreendente o aumento de cerca de 35% da frutificação dos azevinhos 

nas áreas intervencionadas (SPEA, 2006d). 
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Os valores até agora atingidos de área intervencionada estão ainda aquém dos 

previstos, devido a uma conjuntura de factores adversos. Segundo o “Notícias do 

Priôlo”, o clima desfavorável durante parte da Primavera e Verão condicionou bastante 

as acções de campo durante 2006. Para além disso, esta acção é dificultada muitas vezes 

por factores como precipitação elevada, acentuado declive dos terrenos, existência de 

taludes e derrocadas, falta de acessos e o longo percurso a percorrer até ao local de 

intervenção (SPEA, 2006b). Apesar de tudo, com uma equipa de campo permanente foi 

possível atingir quase 90 hectares de floresta recuperada em três anos de projecto.   

As dificuldades no terreno podem implicar a diminuição da taxa de intervenção 

por ano, relativamente à considerada no modelo, não sendo possível o cumprimento dos 

300 ha previstos para os cinco anos previstos de duração do projecto, podendo fazer 

com que as previsões obtidas pelo modelo não se ajustem completamente à situação 

real.  

Recentemente, para além do aumento da área de Floresta Laurissilva, pomares 

de fruto tem vindo a ser instalados e mantidos, a par com a criação de áreas de 

herbáceas importantes na dieta do Priôlo. Os pomares são um recurso importante para o 

Priôlo no fim do Inverno, época de menos alimento. Dois anos após o início da 

plantação do primeiro pomar, as pequenas árvores já produziram frutos e tem havido 

uma procura de informação por parte de proprietários locais, para instalação de novos 

pomares. Associada à conservação do Priôlo, a criação de pomares, igualmente uma 

mais valia económica e de valorização de terrenos, pode também contribuir para a 

conservação da floresta nativa (SPEA, 2006c). 

Dado o carácter recente destas medidas, as mesmas não foram tidas como 

variáveis na idealização do modelo (SPEA, 2006b). 
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5. Conclusão 
 
Podemos concluir que a previsão mais válida, sustentada pelo modelo, assenta 

na estimativa de um aumento da população de Priôlo em mais do dobro até 2022, 20 

anos após o início do projecto Life Priôlo. Estes dados figuram no gráfico 10 que 

caracteriza a dinâmica populacional do Priôlo relativamente a picos máximos e 

mínimos, obtidos a partir das simulações dadas pelo modelo clássico. Também o valor 

médio de indivíduos está representado no gráfico.  

Para a realização deste gráfico foi necessário recorrer a 10 simulações para a 

caracterização do número médio de indivíduos, correspondentes aos picos mínimos e 

máximos, considerados no gráfico 4.  

Posto isto, se realmente existirem actualmente cerca de 400 indivíduos em 2006, 

ao invés dos 200 rederenciados como população base nos modelos, então poderemos 

prever - através da extrapolação dos resultados das simulações dadas pelo modelo 

clássico - um aumento da população de Priôlo para mais de 800 indivíduos no ano de 

2022.  

 

Gráfico 4. Número médio de indivíduos, correspondentes aos picos mínimos e máximos e média 

entre estes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A análise conjunta da informação permite justificar a intervenção do Projecto 

Life Priôlo como uma acção deveras válida e significativa no incremento do número de 

aves, sendo importante valorizar este esforço em prol da conservação da espécie. 
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densidade efectiva 
na área  

População efectiva 
da área 

correspondente 

número de 
indivíduos por ha 

 

densidade máxima 
admissível 

Densidade máxima 
da população que a 

área 
correspondente 

suporta 

número de 
indivíduos/ha 

 

 
densidade média 

Número médio de 
indivíduos 

relativamente à 
área 

correspondente 

n. de indivíduos 
por ha 

SPEA: dados não 
publicados 

controlo população Ajuste da 
densidade efectiva 

relativamente à 
densidade máxima 
admissível da área 

correspondente  

número de 
indivíduos/ha 

 

taxa de mortalidade Número de mortes 
dos indivíduos 
relativamente à 
população total 

número de 
mortes/população 

total 

Jaime Ramos, 1996 

mortalidade 
machos 

Número de mortes 
dos machos tendo 
em conta a taxa de 
mortalidade 

número de 
indivíduos mortos  

 

Mortalidade 
fêmeas 

Número de mortes 
dos fêmeas tendo 

em conta a taxa de 
mortalidade 

número de 
indivíduos mortos 

 

mortalidade crias Número de mortes 
dos crias tendo em 

conta a taxa de 
mortalidade 

número de 
indivíduos mortos 

 

emigração machos 
 

Ajuste de machos 
Pyrrhula murina 

pela saída de 
individuos da area 

 
 

número de 
indivíduos que 

emigram/ha 

 

 
Apêndice A 

 
Especificação de todas as variáveis incluídas neste estudo 
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emigração fêmeas Ajuste de fêmeas 
Pyrrhula murina 

pela saída de 
individuos da area 

 

número de 
indivíduos que 

emigram/ha 

 

número de ovos 
por fêmea 

Número de ovos 
colocados por 

fêmea 

número de ovos 
total 

http://aves.do.sapo.pt/ 

número de ovos 
eclodidos 

Número de ovos 
que eclodem tendo 
em conta a taxa de 
eclosão (por ano) 

número de ovos 
que eclodem por 

ano 

http://aves.do.sapo.pt/ 

periodicidade Retrata o tempo 
para um ano 

meses  

Eclosão Número de ovos 
eclodidos 

retratando o 
nascimento das 

crias 

número de ovos 
eclodidos 

 

sex ratio 
 

Probabilidade 
relativa ao 

nascimento de 
fêmeas ou Machos 

fêmeas/machos  

passagem a adultos 
 

Número de crias 
que realmente 

chegam a adultos 

número de 
indivíduos adultos 

 

passagem a adultos 
fêmeas 

Número de fêmeas 
adultas 

número de fêmeas 
adultas 

 

passagem a adultos 
machos 

Número de machos 
adultos 

número de machos 
adultos 

 

área total Soma dos 
territórios de 

qualidade mínima, 
intermédia e 

máxima 

ha (hectares) SPEA: PG (2005) 

área de qualidade 
mínima  

Área definida como 
sendo prejudicial à 

população 

ha (hectares) SPEA: PG (2005) 

área de qualidade 
intermédia 

Área definida como 
sendo prejudicial à 

população 

ha (hectares) SPEA: PG (2005) 

área de qualidade 
máxima 

Área definida como 
sendo óptima  para 

a população 

ha (hectares) SPEA: PG (2005) 

Área 
intervencionada 

Número de ha 
intervencionados 
na área de estudo 

ha (hectares) SPEA: PG (2005) 

intervenção Tempo que define 
os anos de 

intervenção do 

meses  
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projecto Life Priôlo 
(5anos) 

número de ha 
intervencionados 

Número dos ha 
intervencionados 
durante os 5 anos  

de projecto 

ha (hectares) SPEA: PG (2005) 

passagem a área de 
qualidade máxima 
intervencionada 

Tempo que define 
a passagem da área 
intervencionada a 
área de qualidade 
máxima (8 anos) 

meses SPEA: dados não 
publicados 

área de qualidade 
máxima 

intervencionada 

Número de ha 
intervencionados 
que passam a área 

de qualidade 
máxima 

ha (hectares)  

número total de 
aves 

Soma de indivíduos 
da área de 

qualidade mínima, 
intermédia e 

máxima 

número de 
indivíduos 

 

número total de 
indivíduos na área 

de qualidade 
mínima 

Soma de Pyrrhula 
murina machos, 
fêmeas e crias da 
respectiva área 

número de 
indivíduos 

 

número total de 
indivíduos na área 

de qualidade 
intermédia 

Soma de Pyrrhula 
murina machos, 
fêmeas e crias da 
respectiva área 

número de 
indivíduos 

 

número total de 
indivíduos na área 

de qualidade 
máxima 

Soma de Pyrrhula 
murina machos, 
fêmeas e crias da 
respectiva área 

número de 
indivíduos 
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Apêndice B 
  
Equações matemáticas, usadas no Stella, para o       estabelecimento da 
relação entre Pyrrhula murina e as tendências ambientais esperadas na área 
de estudo 
 
Equações de diferença: 
 
Pyrrhula_murina_crias(t) = Pyrrhula_murina_crias(t - dt) + (eclosão - 
passagem_a_adultos - mortalidade_crias) * dt 
 
Pyrrhula_murina_crias_2(t) = Pyrrhula_murina_crias_2(t - dt) + (eclosão - 
passagem_a_adultos - mortalidade_crias_2) * dt 
 
Pyrrhula_murina_crias_3(t) = Pyrrhula_murina_crias_3(t - dt) + (eclosão - 
passagem_a_adultos - mortalidade_crias_3) * dt 
 
Pyrrhula_murina_machos(t) = Pyrrhula_murina_machos(t - dt) + 
(passagem_a_adultos_machos - mortalidade_machos - enmigração_machos) * dt 
 
Pyrrhula_murina_machos_2(t) = Pyrrhula_murina_machos_2(t - dt) + 
(passagem_a_adultos_machos_2 - mortalidade_machos_2 - enmigração_machos_2) * 
dt 
 
Pyrrhula_murina_machos_3(t) = Pyrrhula_murina_machos_3(t - dt) + 
(passagem_a_adultos_machos_3 - mortalidade_machos_3 - enmigração_machos_3) * 
dt 
 
Pyrrhula_murina__femeas(t) = Pyrrhula_murina__femeas(t - dt) + 
(passagem_a_adultos__fêmeas - mortalidade_fêmeas - emigração_femeas) * dt 
 
Pyrrhula_murina__femeas_2(t) = Pyrrhula_murina__femeas_2(t - dt) + 
(passagem_a_adultos_fêmeas_2 - mortalidade_fêmeas_2 - emigração_femeas_2) * dt 
 
Pyrrhula_murina__femeas_3(t) = Pyrrhula_murina__femeas_3(t - dt) + 
(passagem_a_adultos_fêmeas_3 - mortalidade_fêmeas_3 - emigração_femeas_3) * dt 
 
Território_de_qualidade_intermédia(t) = Território_de_qualidade_intermédia(t - dt) + 
(número_de_ha__intervencionados - 
passagem_a_área__de_qualidade_máxima_intervencionada) * dt 
 
Território_de_qualidade_mínima(t) = Território_de_qualidade_mínima(t - dt) + (- 
intervenção) * dt 
 
Território_de_qualidade__máxima(t) = Território_de_qualidade__máxima(t - dt) + 
(area_de_qualidade_máxima_intervencionada) * dt 
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Equações de processo: 
 
(A) Número de indivíduos de Pyrrhula murina crias 
Valor inicial de Pyrrhula_murina_crias = 0 
eclosão =  n_de_ovos_eclodidos 
passagem_a_adultos = If periodicidade = 10 then Pyrrhula_murina_crias else 0 
mortalidade_crias = Pyrrhula_murina_crias*taxa_de_mortalidade 
 
(B) Número de indivíduos de Pyrrhula murina crias2 
Valor inicial de Pyrrhula_murina_crias_2 = 0 
eclosão_2 = n_de_ovos_eclodidos_2 
passagem_a_adultos_2 = If periodicidade_2 = 10 then Pyrrhula_murina_crias_2 else 0 
mortalidade_crias_2 = Pyrrhula_murina_crias_2*taxa_de_mortalidade_2 
 
(C) Número de indivíduos de Pyrrhula murina crias3 
Valor inicial de Pyrrhula_murina_crias_3 = 0 
eclosão_3 =  n_de_ovos_eclodidos_3 
passagem_a_adultos_3 = If periodicidade_3 = 10 then Pyrrhula_murina_crias_3 else 0 
mortalidade_crias_3 = Pyrrhula_murina_crias_3*taxa_de_mortalidade_3 
 
(D) Número de indivíduos de Pyrrhula murina machos 
Valor inicial de Pyrrhula_murina_machos = 0 
passagem_a_adultos_machos = If time = 1 then 
densidade_média*sex_ratio*area_qualidade_mínima else 
passagem_a_adultos*sex_ratio 
mortalidade_machos = Pyrrhula_murina_machos*taxa_de_mortalidade 
enmigração_machos = (area_qualidade_mínima*controlo_população)/2 
 
(E) Número de indivíduos de Pyrrhula murina machos2 
Valor inicial de Pyrrhula_murina_machos_2 = 1 
passagem_a_adultos_machos_2 = If periodicidade= 1 and time < 61 then 
densidade_média_2*sex_ratio*area_qualidade_intermédia else 
passagem_a_adultos_2*sex_ratio 
mortalidade_machos_2 = Pyrrhula_murina_machos_2*taxa_de_mortalidade_2 
enmigração_machos_2 = (area_qualidade_intermédia*controlo_população_2)/2 
 
(F) Número de indivíduos de Pyrrhula murina machos3 
Valor inicial de Pyrrhula_murina_machos_3 = 100 
passagem_a_adultos_machos_3 = If time = 1 then 
densidade_media_3*sex_ratio*area_boa else passagem_a_adultos_3*sex_ratio 
mortalidade_machos_3 = Pyrrhula_murina_machos_3*taxa_de_mortalidade_3 
enmigração_machos_3 = (area_boa*controlo_população_3)/2 
 
(G) Número de indivíduos de Pyrrhula murina fêmeas 
Valor inicial de Pyrrhula_murina__femeas = 0 
passagem_a_adultos__fêmeas = If time = 1 then 
densidade_média*sex_ratio*area_qualidade_mínima else 
passagem_a_adultos*sex_ratio 
mortalidade_fêmeas = Pyrrhula_murina__femeas*taxa_de_mortalidade 
emigração_femeas = (area_qualidade_mínima*controlo_população)/2 
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(H) Número de indivíduos de Pyrrhula murina fêmeas2 
Valor inicial de Pyrrhula_murina__femeas_2 = 1 
passagem_a_adultos_fêmeas_2 = If time = 1 then 
densidade_média_2*sex_ratio*area_qualidade_intermédia else 
passagem_a_adultos_2*sex_ratio 
mortalidade_fêmeas_2 = Pyrrhula_murina__femeas_2*taxa_de_mortalidade_2 
emigração_femeas_2 = (area_qualidade_intermédia*controlo_população_2)/2 
 
(I) Número de indivíduos de Pyrrhula murina fêmeas3 
Valor inicial de Pyrrhula_murina__femeas_3 = 100 
passagem_a_adultos_fêmeas_3 = If time = 1 then 
densidade_media_3*sex_ratio*area_boa else passagem_a_adultos_3*sex_ratio 
mortalidade_fêmeas_3 = Pyrrhula_murina__femeas_3*taxa_de_mortalidade_3 
emigração_femeas_3 = (area_boa*controlo_população_3)/2 
 
(J) Território de qualidade intermédia (ha) 
Valor inicial do Território_de_qualidade_intermédia = 0 
TRANSIT TIME = 96 
INFLOW LIMIT = INF 
CAPACITY = INF 
número_de_ha__intervencionados = intervenção 
passagem_a_área__de_qualidade_máxima_intervencionada = CONVEYOR 
OUTFLOW 
 
(L) Território de qualidade mínima (ha) 
Valor inicial do Território_de_qualidade_mínima = 5827 
intervenção =  If time < 60 then (If periodicidade=1 then Area_intervencionada else 0) 
else 0 
 
(M) Território de qualidade máxima (ha) 
Valor inicial do Território_de_qualidade__máxima = 200 
area_de_qualidade_máxima_intervencionada = 
passagem_a_área__de_qualidade_máxima_intervencionada 
 
Constantes: 
 
Area_intervencionada = 60 
densidade_máxima_admissível = 0.31 
densidade_máxima_admissível_2 = 1.2 
densidade_média = 0.01 
densidade_média_2 = 0.05 
densidade_media_3 = 0.1 
sex_ratio = 0.5 
 
Variáveis aleatórias: 
 
densidade_máxima_admissível_3 = random (1.1, 1.4) 
taxa_de_eclosão = random(0.4, 0.5) 
taxa_de_eclosão_2 = random(0.4, 0.5) 
taxa_de_eclosão_3 = random(0.4, 0.5) 
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taxa_de_mortalidade = normal (0.076, 0.001) 
taxa_de_mortalidade_2 = normal (0.0575,0.001) 
taxa_de_mortalidade_3 = normal(0.049,0.001) 
 
Variáveis compostas: 
 
area_boa = Território_de_qualidade__máxima 
area_qualidade_intermédia = Território_de_qualidade_intermédia 
area_qualidade_mínima = Território_de_qualidade_mínima 
área_total = 
Território_de_qualidade_intermédia+Território_de_qualidade_mínima+Território_de_q
ualidade__máxima 
controlo_população = If densidade_efectiva_na_area > densidade_máxima_admissível 
then densidade_efectiva_na_area-densidade_máxima_admissível else 0 
controlo_população_2 = If densidade_efectiva_na_area_2 > 
densidade_máxima_admissível_2 then densidade_efectiva_na_area_2-
densidade_máxima_admissível_2 else 0 
controlo_população_3 = If densidade_efectiva_na_area_3 > 
densidade_máxima_admissível_3 then densidade_efectiva_na_area_3-
densidade_máxima_admissível_3 else 0 
densidade_efectiva_na_area = If area_qualidade_mínima > 0 then 
população_efectiva_numa_area/area_qualidade_mínima else 0 
densidade_efectiva_na_area_2 = If area_qualidade_intermédia > 0 then 
população_efectiva_numa_area_2/area_qualidade_intermédia else 0 
densidade_efectiva_na_area_3 = If area_boa> 0 then 
população_efectiva_numa_area_3/area_boa else 0 
número_total_de_aves = 
n_total_deindivíduos_na__area_de_qualidade_intermédia_intermédia+número_total_de
_indivíduos_na__area_de_qualidade_maxima+número_total_de__indivíduos_na__area
_de_qualidade_mínima 
número_total_de_indivíduos_na__area_de_qualidade_maxima = 
Pyrrhula_murina_crias_3+Pyrrhula_murina_machos_3+Pyrrhula_murina__femeas_3 
número_total_de__indivíduos_na__area_de_qualidade_mínima = 
Pyrrhula_murina_crias+Pyrrhula_murina_machos+Pyrrhula_murina__femeas 
n_de_ovos_eclodidos = 
Pyrrhula_murina__femeas*n_de_ovos_por_fêmea*taxa_de_eclosão 
n_de_ovos_eclodidos_2 = 
Pyrrhula_murina__femeas_2*n_de_ovos_por_fêmea_2*taxa_de_eclosão_2 
n_de_ovos_eclodidos_3 = 
Pyrrhula_murina__femeas_3*n_de_ovos_por_fêmea_3*taxa_de_eclosão_3 
n_de_ovos_por_fêmea = If periodicidade > 5 and periodicidade < 9 then 
random(1.33,1.66) else 0 
n_de_ovos_por_fêmea_2 = If periodicidade_2 > 5 and periodicidade_2 < 9 then 
random(1.33,1.66) else 0 
n_de_ovos_por_fêmea_3 = If periodicidade_3 > 5 and periodicidade_3 < 9 then 
random(1.33,1.66) else 0 
n_total_deindivíduos_na__area_de_qualidade_intermédia_intermédia = 
Pyrrhula_murina_crias_2+Pyrrhula_murina_machos_2+Pyrrhula_murina__femeas_2 
população_efectiva_numa_area = Pyrrhula_murina__femeas+Pyrrhula_murina_machos 
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população_efectiva_numa_area_2 = 
Pyrrhula_murina__femeas_2+Pyrrhula_murina_machos_2 
população_efectiva_numa_area_3 = 
Pyrrhula_murina__femeas_3+Pyrrhula_murina_machos_3 
 
Variáveis associadas: 
 
periodicidade = time-12*int(time/12) 
periodicidade_2 = time-12*int(time/12) 
periodicidade_3 = time-12*int(time/12) 
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