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Trabalhar para o estudo e conservação das aves e seus habitats, promovendo 

um desenvolvimento que garanta a viabilidade do património natural para 

usufruto das gerações futuras. 

A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é uma organização não 

governamental de ambiente que trabalha para a conservação das aves e dos seus 

habitats em Portugal. Como associação sem fins lucrativos, depende do apoio dos 

sócios e de diversas entidades para concretizar as suas acções. Faz parte de uma 

rede mundial de organizações de ambiente, a BirdLife International, que actua em 

mais de 100 países e tem como objectivo a preservação da diversidade biológica 

através da conservação das aves, dos seus habitats e da promoção do uso 

sustentável dos recursos naturais. 

 

 

Projecto LIFE Priolo - “Recuperação do habitat do Priolo na 

ZPE Pico da Vara/ribeira do Guilherme”. 
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0. RESUMO 

Este relatório tem como propósito a apresentação dos resultados e conclusões da 

“Monitorização da população de Priolo”, tarefa referente à Acção F6 do Projecto LIFE Priolo. 

Inicialmente concebido tendo em atenção a realização anual do censo da população de Priolo 

durante a época de nidificação e do censo de recrutamento de juvenis para a população, este 

plano demonstrou ser insuficiente para dar resposta a questões ecológicas mais específicas 

que foram emergindo no decorrer do Projecto LIFE Priolo. Deste modo, foi necessário delinear 

actividades complementares a este plano com a finalidade de conseguir uma melhor 

compreensão. Estas actividades complementares revelaram-se decisivas face a questões de 

ecológicas referentes à utilização das várias áreas geográficas bem como promoveram 

esclarecimentos face à nova ameaça detectada de predação por mamíferos introduzidos. 

Assim sendo, em adição aos censos anuais da população de Priolo durante a época de 

nidificação e aos censos de recrutamento de juvenis para a população, contribuíram também 

para a monitorização da população de Priolo a anilhagem científica, o radio-tracking, a 

monitorização da ocorrência invernal de fernstripping, a avaliação do impacto da predação em 

ninhos, o estudo de distribuição e abundância relativa de roedores e mustelídeos em áreas de 

floresta laurissilva e o Atlas do Priolo 2008. 

As conclusões retiradas após análise dos resultados deste plano de monitorização da 

população de Priolo permitem afirmar que, apesar de continuar sob fortes ameaças 

(abundância de predadores, proporção de habitats, disponibilidade de alimento, clima), esta se 

encontra em expansão, muito provavelmente devido à necessidade de explorar novas áreas de 

alimentação e de reprodução. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Zona de Protecção Especial do Pico da Vara / Ribeira do Guilherme situa-se numa 

das áreas mais ricas e interessantes dos Açores porque alberga diversas comunidades 

faunísticas e florísticas de elevado interesse de conservação, bem como um conjunto de 

habitats prioritários que são considerados pela directiva Habitats (92/43/CEE), como habitats a 

preservar e a conservar (exemplo: os Matos Macarronésicos Endémicos, Florestas 

Macarronésicas de Juniperus sp. e Laurissilvas Macaronésicas). 

Com o objectivo de promover a conservação de um dos valores faunísticos único e 

mais importante desta região, o Priolo, encontra-se em execução um dos mais inovadores 

projectos de conservação de natureza de Portugal, o Projecto LIFE Priolo “Recuperação do 

habitat do Priolo na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme” – LIFE NAT/P/000013. Com este, 

pressupõem-se o estabelecimento de medidas de conservação do habitat do Priolo (Pyrrhula 

murina) com o objectivo não só de promover a espécie mas também a recuperação dos 

habitats de Laurissilva e que ao longo do último século tem sofrido fortes alterações, quer por 

mudança do uso do solo, resultado da acção do homem, quer pela invasão das áreas naturais 

por espécies exóticas extremamente agressivas que são uma grave ameaça ao equilíbrio 

ecológico deste habitat. 

O Priolo era relativamente abundante no século XIX, tendo sido considerado uma 

praga para a agricultura, chegando mesmo a ser instituído um prémio por cada cabeça 

apresentada nos Serviços Agrícolas. Actualmente, o Priolo ocorre sobretudo na reduzida área 

de floresta de altitude na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme, situada no leste da ilha de 

São Miguel (Bibby & Charlton 1991, Bibby et al. 1992, Ramos 1994a). 

A grande pressão exercida pela actividade humana bem como a introdução de 

espécies vegetais altamente agressivas no seu habitat levaram a que a população de Priolo se 

reduzisse a cerca de 100 casais distribuídos por 500 hectares do que resta da floresta de 

laurissilva (Bibby & Charlton 1991). 

Sendo a única ave endémica deste arquipélago e possuidora de um estatuto de 

conservação prioritária pela Directiva Aves da comunidade europeia (nº79/409/CEE, de 2 de 

Abril), o Priolo tem sido alvo de atenção por parte da comunidade científica nos últimos 30 

anos. 

Os trabalhos realizados até ao momento indicam que o número de efectivos desta 

população depende fortemente da área de floresta nativa disponível. A redução da sua área de 

distribuição e do número de efectivos da espécie está associada com o arroteamento de vastas 

áreas de floresta nativa para a agricultura, pecuária, florestação com Criptoméria (Cryptomeria 

japónica) e pela introdução de espécies vegetais altamente agressivas que se encontram na 

actualidade amplamente disseminadas: Incenso (Pittosporum undulatum) nas vertentes ao 

longo das linhas de água até uma altitude de 500m, Conteira (Hedychium gardneranum) em 

solos abandonados e cursos de água e a Cletra (Clethra arborea) que se encontra disseminada 

por toda a área de floresta nativa (Ramos 1996a). Segundo Ramos (1993), as mudanças no 



9 Monitorização da população de Priolo. Relatório da acção F6 do Projecto LIFE Priolo 

 

habitat provocadas pela vegetação exótica constituem a maior ameaça para a conservação 

desta espécie. 

O Priolo é considerado uma das espécies da avifauna mais ameaçadas de extinção na 

Europa e a Comunidade Europeia classifica-o como espécie-alvo de conservação prioritária 

através do Anexo I da Directiva Aves nº79/409/CEE, de 2 de Abril (transposta para o Direito 

interno pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 14 de Abril). No Decreto-Lei nº95/81, de 23 de Julho 

(cuja regulamentação decorre da aplicação do Decreto-Lei nº316/89, de 22 de Setembro), 

resultante da Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa, 

comummente designada por Convenção de Berna, integra o Anexo III “Espécies da fauna 

protegidas”. 

A BirdLife International (2004) classificou o Priolo como SPEC 1 (SPEC: Species of 

European Conservation Concern; 1: Globalmente ameaçada), isto é, como espécie que 

necessita de medidas urgentes de conservação na Europa e se encontra ameaçada a nível 

mundial. O Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal classifica a espécie como 

“Criticamente em perigo” (ICN, 1996). A IUCN – International Union for Conservation of Nature 

– atribui ao Priolo o estatuto “Criticamente em perigo” (IUCN, 2008). 

 

Tabela 1. Estatutos de conservação e instrumentos de protecção legal do Priolo 

Espécie IUCN, Red List of 

Threatened 

Species 

BirdLife 

International 

Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal 

Convençã

o de 

Berna 

Directiva 

Aves 

Pyrrhula 

murina 

CR SPEC 1 CR Anexo-III Anexo-I 
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2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ACÇÃO F6 

2.1. DENOMINAÇÃO DA ACÇÃO F6 

“Monitorização da população de Priolo” (Acção F6 do Projecto LIFE “Recuperação do 

habitat do Priolo na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme” cuja concretização é da 

responsabilidade da SPEA). 

 

2.2. DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUA NECESSIDADE 

A situação precária em que a população do Priolo, principal espécie-alvo do Projecto 

LIFE Priolo, se encontra requer um acompanhamento contínuo quer dos possíveis efeitos das 

medidas de recuperação de habitat aplicadas quer da evolução natural da população. Ao longo 

do Projecto LIFE Priolo esta monitorização foi realizada de forma contínua, aplicando os 

métodos já desenvolvidos e em uso actualmente antes do início do projecto que consistiam em 

censos realizados na época de reprodução e dispersão dos juvenis. A coordenação científica 

desta acção esteve sob responsabilidade do Dr. Jaime Ramos, especialista na espécie e autor 

do Plano de Acção para o Priolo (Ramos 1996b). 

Era pretendido que a monitorização da população de Priolo fornecesse informação 

actualizada sobre o progresso da população de Priolo em resposta aos efeitos das medidas de 

intervenção no habitat, nomeadamente através da avaliação da distribuição das aves no início 

e no final do projecto. No entanto, existia prematuramente a expectativa de que as acções de 

gestão de habitat, apenas surtiriam a sua influência a médio-prazo. Apesar disso, foram 

analisadas quaisquer alterações no comportamento e distribuição da ave sendo as medidas de 

recuperação do habitat passíveis de adaptação a essas alterações. 

 

2.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARES 

O plano inicialmente estabelecido para a monitorização da população de Priolo durante 

o Projecto LIFE Priolo contemplava apenas a realização de censos anuais da população de 

Priolo durante a época de reprodução e de censos para avaliar o recrutamento de juvenis para 

a população. Com o desenrolar do Projecto LIFE Priolo foram identificadas novas ameaças à 

população e foram surgindo novas questões cuja resposta só poderia ser obtida com a 

elaboração de um plano de monitorização mais complexo. Dadas todas as limitações inerentes 

ao processo não foi possível implementar esse plano completamente, tendo sido desenvolvido 

esforços de monitorização destacados para responder às questões à medida que iam surgindo. 

A execução das várias actividades de monitorização complementares descritas neste relatório 

só foi realizável graças aos recursos humanos com que foi possível contar por intermédio do 

estabelecimento de planos de parcerias externas, bem como de financiamento exterior graças 

ao apoio de fundos de financiamento. 
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3. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS NO PLANO INICIAL DE MONITORIZAÇÃO 

3.1. CENSOS ANUAIS DA POPULAÇÃO DE PRIOLO DURANTE A ÉPOCA DE NIDIFICAÇÃO 

3.1.1. INTRODUÇÃO 

Os censos anuais da população de Priolo durante a época de nidificação fazem parte 

do plano de monitorização inicial contemplado pela proposta do Projecto LIFE Priolo. Esta 

análise constitui a fracção principal da monitorização da população de Priolo desempenhando 

um papel fundamental na compreensão da evolução desta espécie. 

  

3.1.2. METODOLOGIA 

Para a realização dos censos anuais de população de Priolo foi adoptado o método das 

estações de contagem ou point-counts (Bibby et al. 1992). Este método apresenta grandes 

vantagens em relação a outras técnicas de amostragem para avifauna devido à sua maior 

aplicabilidade às condições de elevado declive do terreno e grande densidade do coberto 

vegetal. As contagens foram realizadas entre as 6:30 e as 11:00 e anualmente foram 

desenvolvidos esforços para conduzir o censo sempre na mesma época do ano (entre 1 de 

Junho e 15 de Julho), se bem que por vezes foi inevitável estender o período de contagens até 

Agosto. Este período antecede a observação de juvenis voadores e coincide com o período em 

que as sementes de plantas herbáceas estão disponíveis. As contagens foram realizadas 

preferencialmente em dias sem chuva, uma vez que a actividade das aves diminuiria com a 

chuva e consequentemente a sua detectabilidade durante as contagens. 

Após a chegada a cada estação de contagem, as contagens só se iniciavam depois de 

um minuto de espera, para que as aves recuperassem de qualquer distúrbio provocado pela 

chegada do observador à estação, e um minuto adicional imitando o chamamento do Priolo. 

Logo que decorridos estes dois minutos, as contagens decorriam nos oito minutos seguintes, 

sendo registados todos os Priolos detectados auditiva ou visualmente. Entre 1991 e 1996 todo 

o censo era conduzido por Jaime Ramos e, para cada estação de contagem, os Priolos eram 

detectados apenas dentro ou fora de um raio de 30m – uma vez que a metodologia de análise 

assumia que os dados apresentavam uma distribuição half-normal entre a detectabilidade do 

Priolo e a distância ao observador. Entre 2002 e 2005 o censo foi conduzido por António 

Farragolo e eram estimadas as distâncias métricas exactas entre as aves detectadas e o 

observador. Ricardo Ceia realizou o censo entre 2006 e 2008 seguindo o mesmo método de 

estimativa das distâncias métricas exactas entre os Priolos detectados e o observador. Esta 

técnica de amostragem à distância dos Priolos detectados iniciada em 2002 foi implementada 

tendo em vista a utilização do software DISTANCE (Thomas et al. 2006) para estimar o 

tamanho populacional. 

Em 1991, na sequência do esquema de monitorização utilizado em 1989 por Colin 

Bibby, Jaime Ramos estabeleceu 99 estações de contagem distanciadas 200 m ao longo de 5 

percursos (Tronqueira, Ribeira do Guilherme, Grotas Fundas, Bartolomeu e Malhada) dentro da 

principal área de ocorrência do Priolo na Serra da Tronqueira. A partir de 2002 foram 
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adicionados novos percursos na costa Sul (Salto Cavalo e Monte Simplício), Algarvia e 

Graminhais. No entanto, entre 2002 e 2004 foi realizado anualmente um número variável de 

estações de contagem para cada percurso. Em 2006 foram adicionados três percursos 

adicionais (Trilhos novos A, Trilhos novos B e Trilhos novos C) em virtude da abertura de 

acessos para as acções de gestão do habitat do Projecto LIFE Priolo que permitiram aceder à 

área principal de intervenção do projecto. Em 2006 o número total de estações de contagem foi 

fixado em 192, que foram repetidas até 2008 (Tab.2). 

 

Tabela 2. Número anual de estações de contagem utilizadas nos censos anuais da população de Priolo durante a 

época de nidificação, distribuídas por percurso. 

Percurso 199
1 

199
2 

199
3 

199
4 

199
5 

199
6 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

2007 2008 

Tronqueira 40 40 40 40 40 40 37 47 37 37 37 37 37 

Rib. Guilherme 17 17 17 17 17 17 13 13 13 13 13 13 13 

Grotas Fundas 12 12 12 12 12 12 11 10 10 10 10 10 10 

Bartolomeu 15 15 15 15 15 15 13 12 13 13 13 13 13 

Malhada 15 15 15 15 15 15 8 7 9 9 9 9 9 

Algarvia - - - - - - 21 28 26 26 26 26 26 

Salto Cavalo - - - - - - 19 23 21 21 21 21 21 

Graminhais - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 

Monte 
Simplício 

- - - - - - 19 19 19 19 19 19 19 

Trilhos novos A - - - - - - - - - - 13 13 13 

Trilhos novos B - - - - - - - - - - 11 11 11 

Trilhos novos 
C 

- - - - - - - - - - 15 15 15 

Total 99 99 99 99 99 99 146 164 153 153 192 192 192 

 

Os doze percursos ao longo dos quais estavam estabelecidas as estações de 

contagem encontravam-se distribuídos por toda a ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme, 

abrangendo os distintos habitats aí existentes (Fig.1). 
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Figura 1. Distribuição das estações de contagem utilizadas no censo anual da população de Priolo durante a época de 

nidificação. Os limites da ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme estão assinalados a preto e as estações de 

contagem estão representadas por diferentes cores de acordo com o ano em que foram incluídas no censo. 

 

3.1.3. RESULTADOS 

Para cada percurso foi calculado o número de Priolos detectados anualmente por 

estação de contagem (Tab.3) obtendo assim um termo de comparação da abundância anual de 

Priolos entre percursos. Na generalidade, foram sempre detectados Priolos anualmente em 

qualquer percurso, sendo apenas objecto de destaque neste aspecto o percurso dos 

Graminhais onde não foram detectados Priolos entre 2003 e 2007 em qualquer das cinco 

estações de contagem aí estabelecidas. De salientar também o maior número de Priolos 

detectados por ponto entre 2006 e 2008, parcialmente em consequência da inclusão em 2006 

de novas estações de contagem em percursos onde por sua vez existiu um grande número de 

detecções por estação de contagem. 

 

Tabela 3. Número anual de estações de contagem utilizadas nos censos anuais da população de Priolo durante a 

época de nidificação, distribuídas por percurso. 

Percurso 199
1 

199
2 

199
3 

199
4 

199
5 

199
6 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

Tronqueira 0,30 0,23 0,23 0,28 0,28 0,15 0,57 0,53 0,24 0,32 0,78 0,81 0,73 

Rib. 
Guilherme 

0,71 0,47 0,41 0,35 0,29 0,18 0,31 0,38 0,77 0,23 0,38 0,69 0,69 

Grotas 
Fundas 

0,25 0,17 0,17 0,17 0,17 0,50 0,36 0,20 0,10 0,30 0,20 0,10 0,60 

Bartolomeu 0,13 0,20 0,13 0,07 0,07 0 0,15 0,58 0,46 0,08 1,00 0,38 0,62 
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Malhada 0,47 0,20 0,13 0 0,47 0,07 0,25 0 0,11 0,44 0,33 0,22 0,33 

Algarvia - - - - - - 0,62 0,32 0,31 0,31 0,96 0,92 0,69 

Salto Cavalo - - - - - - 0,21 0,09 0,19 0,10 0,95 1,05 0,67 

Graminhais - - - - - - 0,60 0 0 0 0 0 0,20 

Monte 
Simplício 

- - - - - - 0,11 0,21 0,11 0 0,37 0,26 0,26 

Trilhos novos 
A 

- - - - - - - - - - 2,08 1,23 1,00 

Trilhos novos 
B 

- - - - - - - - - - 1,36 0,55 1,27 

Trilhos novos 
C 

- - - - - - - - - - 2,13 1,73 1,33 

Total 0,36 0,25 0,22 0,20 0,26 0,16 0,38 0,33 0,27 0,22 0,93 0,76 0,72 

 

Os dados foram submetidos a uma análise General Linear Models com a finalidade de 

obter índices populacionais para cada ano. De modo a permitir uma melhor comparação entre 

anos não foram incluídos nesta análise os dados proveniente das contagens nos percursos 

realizados pela primeira vez em 2006 (Trilhos novos A, Trilhos novos B e Trilhos novos C), pois 

estes dados pareciam ter alguma influência no aumento do número total de Priolos detectados 

por ponto entre 2006 e 2008. Compreendendo as limitações da análise, devido ao menor 

número de percursos realizados, optou-se por incluir os dados de 1991-96 de modo a obter 

uma perspectiva mais alargada da tendência populacional. 

Os índices populacionais obtidos ilustram valores relativamente constantes de 2002 a 

2005, seguidos de um aumento acentuado entre 2005 e 2006, e novamente valores 

relativamente constantes de 2006 a 2008 (Fig.2). O teste de significância para os dados 

confirmou este padrão observado, ostentando diferenças significativas (p<0,05) entre os anos 

2006, 2007 e 2008 e os restantes anos de amostragem. A variável “Data de realização das 

contagens” também foi sujeita ao teste de significância, não apresentando no entanto influência 

significativa (p>0,05) nos valores de índice populacional obtidos nos vários anos. 

 

 



15 Monitorização da população de Priolo. Relatório da acção F6 do Projecto LIFE Priolo 

 

Figura 2. Índice populacional anual para os períodos 1991-6 e 2002-8 (análise GLM). 

 

A análise dos dados de 2002-8 com o software DISTANCE permitiu obter uma 

estimativa do tamanho populacional (Tab.4), em virtude da utilização do método de 

amostragem à distância a partir de 2002, em que são estimadas as distâncias exactas ao 

observador dos Priolos detectados nas estações de contagem. Os dados de 2002-8 foram 

analisados conjuntamente, sendo submetidos a uma pós-estratificação dos resultados por ano. 

Vários modelos foram ajustados aos dados sendo o melhor modelo seleccionado na base do 

menor Akaike Information Criteria (AIC). 

 

Tabela 4. Densidades anuais obtidas analisando os dados obtidos por amostragem à distância com o software 

DISTANCE. Apresenta-se também o intervalo de confiança a 95% dessa análise, bem como as estimativas do 

tamanho populacional (N). As estimativas mínima (Nmin) e máxima (Nmax) do tamanho populacional baseiam-se nos 

limites inferior e superior do intervalo de confiança a 95%. 

 
Densidade Intervalo de confiança a 95% N* Nmin* Nmax* 

2002 0,35 0,21 0,58 587 351 980 

2003 0,17 0,12 0,24 283 202 399 

2004 0,21 0,12 0,38 353 197 631 

2005 0,20 0,08 0,54 341 128 907 

2006 0,58 0,46 0,72 965 775 1202 

2007 0,24 0,16 0,35 397 273 578 

2008 0,46 0,36 0,59 775 607 990 

* as estimativas do tamanho populacional são o produto da densidade pela área ocupada por floresta nativa, calculada 

em 1675,65 ha por intermédio de fotointerpretação realizada no âmbito do mapeamento do coberto vegetal na ZPE 

Pico da Vara / Ribeira do Guilherme 

 

O tamanho populacional foi calculado por extrapolação do valor de densidade obtido 

com o software DISTANCE para a área da ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme ocupada 

por floresta nativa, calculada em 1675,65 ha por intermédio da fotointerpretação de mapas de 

coberto vegetal no âmbito da acção A9 do Projecto LIFE Priolo “Mapeamento do coberto 

vegetal na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme”. 

Observando a representação gráfica destas estimativas de tamanho populacional 

(Fig.3), o padrão é um pouco distinto do registado para os valores do índice populacional. Nota-

se igualmente um aumento significativo de 2005 para 2006, precedido de valores relativamente 

constantes para os anos de 2003 e 2004. No entanto, o ano de 2002 quando submetido a esta 

análise de amostragem à distância estima um número de indivíduos superior às estimativas 

obtidas para os anos de 2003-2005, enquanto as estimativas populacionais para o ano de 2007 

são muito inferiores às auferidas para 2006 e 2008. Note-se que as estimativas populacionais 

mínima e máxima calculadas a partir dos limites de confiança a 95%, geralmente apresentam 

uma grande divergência em relação ao valor estimado para o tamanho populacional.  
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a)  

 

b)   

Figura 3. Pespectiva histórica do número de Priolos desde a década de 70, baseada em estimativas de LeGrand 

(1982), Bibby & Charlton (1991), Ramos (1993), Direcção Regional dos Recursos Florestais (1996) e Universidade dos 

Açores (2000) (a), constando igualmente as estimativas calculadas de 2002-08 com o software DISTANCE (b) onde  

estão representados os limites de confiança a 95%.  

 

3.1.4. CONCLUSÃO 

As estimativas actuais obtidas através da análise dos registos por amostragem à 

distância com o software DISTANCE apontam para a existência de cerca de 775 indivíduos 

(população mínima: 607 indivíduos; população máxima: 990 indivíduos). Parece existir um 

tamanho populacional superior nos últimos três anos, apesar do aparente decréscimo ocorrido 

no ano de 2007. Podemos estar razoavelmente confiantes que não existiu um grande 

decréscimo no número de indivíduos entre 1991-6 e 2002-5, e parece pouco provável que 

exista actualmente um declínio preocupante. 

Uma época reprodutora favorável no Verão de 2005 e uma reduzida mortalidade em 

virtude de um Inverno curto, aliados ao melhoramento do seu habitat por intermédio das 

acções do Projecto LIFE Priolo, poderão ser as causas do aumento populacional verificado em 

2006. O declínio populacional entre 2006 e 2007 poderá estar relacionado com o reduzido 
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recrutamento de juvenis para a população em virtude da passagem do furacão Gordon em 

meados do mês de Setembro por São Miguel. 

Para analisar as tendências anuais nas contagens, GLMs têm algumas vantagens 

sobre a análise dos dados de amostragem à distância com software DISTANCE, uma vez que 

este introduz novas fontes de erro, nomeadamente erros na estimativa de distâncias 

provocados, por exemplo, pela utilização de vários observadores. Os GLMs ignoram as 

distâncias e concentram-se no número de detecções por estação de contagem tendendo a 

apresentar menores limites de confiança. Esta maior simplicidade destes modelos não permite 

a estimativa do tamanho populacional, apenas permitem o cálculo de um índice anual 

apresentando-se como uma boa aplicação para tendências. O recomendado é efectuar ambas 

as análises com o software DISTANCE e com os GLMs. A comparação dos resultados destas 

duas abordagens permite uma melhor compreensão do que pode estar a suceder à população. 

 

 

3.2. CENSO DO RECRUTAMENTO DE JUVENIS PARA A POPULAÇÃO 

3.2.1. INTRODUÇÃO 

Após abandonarem o ninho as crias de Priolo são facilmente distinguidas dos adultos 

pela coloração da cabeça. Em vez de apresentarem típica coroa preta, o juvenil de Priolo tem 

uma coroa castanha (Fig.4). Essa diferença facilita a monitorização específica deste sector 

etário da população de Priolo.  

 

a)  b)  

Figura 4. Pormenor da coroa preta no Priolo adulto (a) e coroa castanha no Priolo juvenil. 

 

Numa população estável, o número de juvenis que sobrevivem e entram na população 

reprodutora deverá ser similar à mortalidade na população adulta. A monitorização deste 

recrutamento para a população é importante para avaliar o sucesso reprodutivo anual da 

população e contribuir para a compreensão das causas das flutuações populacionais 

verificadas anualmente por intermédio do censo da população de Priolo durante a época de 

nidificação. 

 

3.2.2. METODOLOGIA 

Observações directas de um estudo sobre a reprodução dos casais de Priolo com vista 
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a estimar os seus outputs reprodutivos (número de crias geradas por cada casal) não são 

realizáveis, dada a dificuldade de seguir os casais e de encontrar ninhos na área da ZPE Pico 

da Vara / Ribeira do Guilherme. 

Os rácios mensais juvenis/adultos têm sido usados com algum sucesso no cálculo de 

índices de produtividade do Dom-fafe (Pyrrhula pyrrhula), contudo estes foram baseados em 

estudos onde se procedeu à captura das aves com o auxílio de redes. Foi realizada uma 

aplicação deste método para o Priolo que se baseia em capturas visuais em vez de capturas 

com redes e utiliza uma escala temporal mais detalhada (períodos quinzenais).  

Dois fenómenos ocorrem durante a época pós-nidificação: (1) existe um aumento 

gradual do número de juvenis que deixa o ninho, causando um aumento do rácio 

juvenis/adultos; (2) mais tarde durante este período, os juvenis começam a fazer a muda da 

plumagem de juvenil para adulto (Fig.5), não sendo assim possível distingui-los dos adultos, o 

que conduz a uma diminuição aparente no rácio juvenis/adultos. 

 
Figura 5. Esquema da mudança gradual da plumagem, nomeadamente a nível da coroa, que leva posteriormente à 

indistinção entre os indivíduos adultos e os juvenis. 

 

Deste modo planeou-se o trabalho de campo para decorrer entre o início do mês de 

Julho (mês em que regularmente ocorrem as primeiras observações de juvenis recém-saídos 

do ninho) e o final do mês de Outubro, quando parte dos juvenis já iniciou o processo de 

mudança de plumagem e por isso podem induzir em erro os observadores. Durante este 

período, foram repetidas várias amostragens através de caminhadas nas estradas e trilhos das 

principais áreas de ocorrência da população de Priolo, sendo registada a idade (adulto ou 

juvenil) de cada ave observada. Evitou-se a contagem das mesmas aves repetidamente 

durante as amostragens, processo por vezes inevitável, no entanto através da cobertura de 

grandes áreas de um modo sistemático, este problema terá sido minimizado. 

Com os dados deste programa de monitorização calculou-se um índice relativo do 

sucesso reprodutor através do quociente do número de juvenis detectados pelo número de 

adultos detectados quinzenalmente. É considerada a quinzena durante a qual o rácio foi maior 

sendo este valor usado como índice para comparações inter-anuais do sucesso reprodutivo. 

 

3.2.3. RESULTADOS 

Devido ao encerramento dos trabalhos de campo no âmbito do Projecto LIFE Priolo, 

em 2008 não foi possível realizar a amostragem na quinzena 20 sendo que nas quinzenas 18 e 

19 a amostragem foi incompleta contando somente com 10 e 6 priolos observados, 

respectivamente. Observando os valores quinzenais obtidos para o rácio juvenis/adultos 
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(Tab.5) verifica-se que na quinzena 18, correspondente à segunda quinzena de Setembro, foi 

sempre obtido o rácio máximo anual durante os três anos de amostragem. 

 

Tabela 5. Número anual de estações de contagem utilizadas nos censos anuais da população de Priolo durante a 

época de nidificação, distribuídas por percurso 

Mês Quinzena 

2006 2007 2008 

Juv/A

d 
n 

Juv/A

d 
N 

Juv/A

d 
n 

Julho 13 0,00 50 0,00 175 0,00 105 

 
14 0,00 50 0,02 151 0,04 269 

Agosto 15 0,04 82 0,03 122 0,38 172 

 
16 0,36 95 0,16 147 0,57 74 

Setembro 17 0,79 125 0,21 140 1,54 61 

 
18 0,90* 19 0,70* 109 4,00* 10 

Outubro 19 0,41 69 0,59 89 2,00 6 

 
20 0,26 49 0,68 32 -  - 

*valor máximo anual para o rácio juvenis/adultos 

 

Comparando estes valores de rácio máximos verificamos que o maior registo foi em 

2008 (4,00), devendo-se ter em conta o diminuto número da amostra que conduziu a este valor 

(n=10). Apesar do valor obtido na primeira quinzena de Outubro desse mesmo ano (2,00) 

contar também com uma amostra reduzida (n=6), o valor obtido na primeira quinzena de 

Setembro já contou com um tamanho de amostra significante (n=61) e o valor do rácio para 

esse período continua a ser superior (1,54) ao calculado nos anos de 2006 e 2007. 

 

Figura 6. Valores do rácio juvenis/adultos calculados quinzenalmente durante os três anos de amostragem. 
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 O valor de rácio máximo atingido em 2006 (0,90) foi por sua vez superior ao obtido em 

2007 (0,70), no entanto note-se o grande declínio que sucede em 2006 da quinzena 18 para a 

19 reduzindo o valor do rácio para menos de metade (Fig.7). Esta diminuição é novamente 

sentida na passagem da quinzena 19 para a 20. 

 

 
Figura 7. Valores do rácio juvenis/adultos calculados quinzenalmente durante o ano de 2006. A linha a tracejado 

representa o tamanho quinzenal da amostra e deve ser lida no eixo vertical da direita. 

 

Em 2007 o padrão observado difere do de 2006 (Fig.8). Apesar do valor máximo 

registado ser o mais baixo dos três anos de amostragem, este valor não variou muito até à 

quinzena 20 corrspondente ao final do mês de Outubro.  
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Figura 8. Valores do rácio juvenis/adultos calculados quinzenalmente durante o ano de 2007. A linha a tracejado 

representa o tamanho quinzenal da amostra e deve ser lida no eixo vertical da direita. 

 

Em 2008, apesar do padrão ser idêntico ao registado em 2006, onde após o valor 

máximo existe um declínio substancial do rácio juvenis/adultos, ele deve ser ponderado para as 

quinzenas 18 e 19 uma vez que nas duas últimas semanas de amostragem o tamanho da 

amostra foi mínimo. Este facto conduz à interpretação de que o valor elevado na quinzena 18 e 

decréscimo acentuado para a quinzena 19, serão provavelmente um artefacto resultante da 

fraca amostragem durante este período não devendo ser por isso interpretados amplamente. 

 

 
Figura 9. Valores do rácio juvenis/adultos calculados quinzenalmente durante o ano de 2008. A linha a tracejado 

representa o tamanho quinzenal da amostra e deve ser lida no eixo vertical da direita. 
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3.2.4. CONCLUSÃO 

Em 2006 e 2007 o valor máximo obtido para o rácio juvenis/adultos foi sempre inferior a 

1, o que se traduz num recrutamento de juvenis para a população inferior a dois por casal 

reprodutor. Este facto pode contribuir para a interpretação do decréscimo populacional 

verificado nos censos anuais da população de Priolo durante a época de nidificação nos anos 

de 2007 e 2008 (Fig.2). O declínio acentuado nas detecções de indivíduos juvenis em 2006 na 

primeira quinzena de Outubro, está provavelmente relacionado com as condições climatéricas 

adversas sentidas na segunda quinzena de Setembro de 2006 provocadas pela passagem do 

furacão Gordon por São Miguel. O consequente baixo sucesso reprodutor em 2006, devido à 

mortalidade acentuada de juvenis na época pós-nidificação, pode explicar a diminuição do 

tamanho populacional em 2007 (Fig.3). 

Apesar de não ser possível retirar conclusões contundentes quanto ao rácio observado 

nas quinzenas 18 e 19 de 2008, o valor de rácio obtido na quinzena 17, correspondente à 

primeira quinzena de Setembro, é significantemente elevado para poder concluir que o sucesso 

reprodutor neste ano foi acima do verificado nos anos anteriores. Caso não se avizinhe um 

Inverno muito longo e rigoroso, este facto estará provavelmente na origem de um aumento do 

tamanho populacional em 2009. 
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4. ACTIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS NO PLANO INICIAL DE MONITORIZAÇÃO 

4.1. ANILHAGEM CIENTÍFICA 

4.1.1. INTRODUÇÃO 

A sobrevivência dos adultos é um parâmetro chave ao nível da demografia., sendo 

normalmente estimada através da anilhagem dos indivíduos recorrendo a anilhas coloridas, 

para posterior identificação em futuros avistamentos. 

A não inclusão desta actividade no plano inicial de monitorização esteve relacionada 

com a especialização que é necessária para pôr em prática o procedimento de captura com 

redes e a anilhagem, requerendo pessoal altamente treinado, especialmente quando se 

trabalho com animais muito sensíveis como é o caso do Priolo. No entanto, uma vez que foi 

possível ultrapassar esta dificuldade em 2005 decidiu-se apostar na anilhagem com a 

finalidade de tentar conseguir respostas para as variações demográficas da população de 

Priolos e outras questões relacionadas com a ecologia e distribuição espacial desta espécie. 

 

4.1.2. METODOLOGIA 

Para que um projecto de anilhagem e posteriores avistamentos seja bem sucedido, é 

necessário que sejam anilhadas cohortes de aves o mais frequentemente possível, para que se 

mantenha uma boa amostra de aves marcadas. No total foram anilhados com anilhas coloridas 

(Fig.10) 156 indivíduos desde 2005 (36 em 2005, 66 em 2006 e 54 em 2007), não havendo 

sido realizada anilhagem de novos indivíduos em 2008. 

 

 

Figura 10. Anilhagem de Priolo com anilhas coloridas. Cada indivíduo é marcado com um código único de cores em 

associação a uma anilha metálica numerada para posterior distinção através de observação no terreno. 

 

Um problema conhecido nos Dom-fafe (Pyrrhula pyrrhula) é serem particularmente 

sensíveis à captura nas redes e processo de anilhagem existindo vários casos em que é 

referenciada a morte dos indivíduos durante estas operações. Acredita-se que o Priolo seja 

igualmente sensível, tomando-se todas as medidas possíveis para evitar a sua mortalidade 

durante o processo, com base nas recomendações de peritos em anilhagem do Reino Unido, o 

que terá contribuído para a reduzida taxa de mortalidade (1,2% da aves capturadas) que não 
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terá causado efeitos ao nível da população. 

Os dados da anilhagem, recapturas físicas, em outras sessões de anilhagem, e 

recapturas visuais, através da observação das aves no campo foram sistematicamente 

inseridos numa base de dados, no entanto a análise destes dados só terá início em 2009 de 

modo a incluir todas os registos de aves anilhadas até ao final do ano de 2008.Deste relatório 

constam apenas alguns resultados preliminares. Foram também recolhidas durante as sessões 

de anilhagem amostras biológicas fornecidas a investigadores na área da genética de modo a 

auferir respostas quanto à biogeografia do género Pyrrhula, sexagem de indivíduos e conseguir 

informações acerca do património genético da espécie. 

 

4.1.3. RESULTADOS 

Os resultados apresentados, pelas razões descritas no ponto anterior fazem apenas o 

ponto da situação e referem alguns exemplos dignos de destaque. 

Os dados obtidos por intermédio das recapturas efectuadas entre 2005-8 revelam que 

mais de 60% dos Priolos anilhados com anilhas coloridas voltam a ser observados numa outra 

ocasião (Tab.6). Os dados, discriminados para cada indivíduo, serão analisados em software 

MARK que calcula as probabilidades de novos avistamentos e a taxa de sobrevivência. 

  

Tabela 6. Número de Priolos anilhados e recapturados entre 2005-8. A azul estão assinalados os dados ainda 

passíveis de alteração, caso sejam obtidos novos registos até ao final de 2008.  

   Anilhados  

Recapturad

os 2005 2006 2007 2008 

2005 36 19 

6 2 3 ?  

  12 4 ?   

      1 ?  

2006 66 48 

  26 20 ?  

    22 ?  

         ?   

2007 54 29 

    29 ?  

      ?   

         ?  

 

Respeitante a casos específicos de registos interessantes há a salientar dois tipos de 

análise obtidas com aves anilhadas: parceiros reprodutivos e deslocações entre áreas. 

Na análise de parceiros reprodutivos salienta-se o exemplo ilustrado na tabela 7. Em 

2005, uma fêmea adulta foi capturada juntamente com um macho adulto a 6 de Junho sendo 

anilhados respectivamente com as anilhas A060 e A061. No dia 28 do mesmo mês foi 

capturado e anilhado com a anilha A104, um macho na mesma zona do Miradouro da 

Tronqueira que o casal anterior. Ainda em 2005, o casal A060/A061 voltou a ser observado nos 

arredores do Miradouro da Tronqueira em 19 de Julho. Já no ano de 2006, o Priolo A104 foi 

observado também nos arredores do Miradouro da Tronqueira em 22 de Março, no entanto em 

16 de Junho foi observado juntamente com o Priolo A060, transportando ramos para construir 
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ninho, na zona das Grotas Fundas. Esta nova localização dista cerca de 1700 m do Miradouro 

da Tronqueira. Três dias depois, este novo casal A060/A104 foi observado nesta mesma área. 

Em 2007, o Priolo A061 foi visto isolado na zona do Miradouro da Tronqueira em 27 de Março, 

no entanto em 17 de Abril estava na mesma área acompanhado pelo Priolo A060 

apresentando um comportamento aparente de corte nupcial. 

 

Tabela 7. Caso específico de registos de aves anilhadas no que diz respeito à análise de parceiros reprodutores. 

Data Anilha Local 

Sex

o Parceiro Observações 

06-06-2005 A060 Miradouro da Tronqueira F A061 

06-06-2005 A061 Miradouro da Tronqueira M A060 

28-06-2005 A104 Miradouro da Tronqueira M 

19-07-2005 A060 Miradouro da Tronqueira F 

19-07-2005 A061 Miradouro da Tronqueira M 

22-03-2006 A104 Miradouro da Tronqueira M 

16-06-2006 A060 Grotas Fundas F A104 A construir ninho 

16-06-2006 A104 Grotas Fundas M A060 A construir ninho 

18-06-2006 A060 Grotas Fundas F A104 

18-06-2006 A104 Grotas Fundas M A060 A construir ninho 

20-06-2006 A060 Grotas Fundas F A104 

20-06-2006 A104 Grotas Fundas M A060 

27-03-2007 A061 Miradouro da Tronqueira M 

17-04-2007 A060 Miradouro da Tronqueira F A061 Corte nupcial 

17-04-2007 A061 Miradouro da Tronqueira M A060 Corte nupcial 

 

Na análise de deslocações entre áreas salientam-se os quatro exemplos ilustrados na 

tabela 8. 

O Priolo capturado em 2006 e marcado com a anilha C631 na zona da Algarvia, foi em 

2007 observado em vários pontos localizados mas a leste, estando o mais distante situado a 

cerca de 5800 m do local onde foi capturado pela primeira vez. 

O Priolo C654 foi anilhado na Algarvia em 2006, sendo visto em Maio de 2007 nas 

Grotas Fundas, no entanto em Junho já foi visto de novo na Algarvia. 

O Priolo com a anilha C661 apesar de não ter sido observado excessivamente longe do 

local onde foi capturado pela primeira vez realizou uma série de deslocações entre áreas 

diferentes, muitas delas observadas ao longo de um só dia. 

Um juvenil capturado e marcado com a anilha C680 em 2006 nas Grotas Fundas, zona 

onde terá provavelmente nascido, em Março de 2007 foi observado na Algarvia, havendo sido 

registado nas Grotas Fundas em Maio desse mesmo ano. 

 

Tabela 8. Casos específicos de registos de aves anilhadas no que diz respeito à análise de deslocações entre áreas. 

Data Anilha Local Idade 

Distância à área de 

captura 

Distância ao anterior 

registo 

28-06-2006 C631 Algarvia 6 - - 

08-09-2006 C631 Algarvia 6 200 m 200 m 
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31-05-2007 C631 Grotas Fundas 8 5000 m 5100 m 

27-07-2007 C631 Estrada da Tronqueira 4 4500 m 2900 m 

28-07-2007 C631 Cancela do Cinzeiro 8 5800 m 2800 m 

30-08-2006 C654 Algarvia 4 - - 

24-05-2007 C654 Grotas Fundas 6 5000 m 5000 m 

22-06-2007 C654 Algarvia 6 250 m 5100 m 

01-09-2006 C661 Cancela do Cinzeiro 5 - - 

05-09-2006 C661 Miradouro da Tronqueira 5 1500 m 1500 m 

05-09-2006 C661 Outeiro Alto 5 1000 m 2200 m 

06-09-2006 C661 Pico Bartolomeu 5 1900 m 2800 m 

06-09-2006 C661 Cancela do Cinzeiro 5 200 m 1850 m 

06-09-2006 C661 Outeiro Alto 5 850 m 800 m 

07-09-2006 C661 Estrada da Tronqueira 5 1150 m 2000 m 

07-09-2006 C661 Miradouro da Tronqueira 5 1500 m 600 m 

07-09-2006 C661 Estrada da Tronqueira 5 2400 m 1000 m 

08-09-2006 C661 Estrada da Tronqueira 5 1400 m 900 m 

08-09-2006 C661 Miradouro da Tronqueira 5 1500 m 350 m 

15-09-2006 C661 Miradouro da Tronqueira 5 1550 m 50 m 

13-11-2006 C680 Grotas Fundas 3 - - 

14-11-2006 C680 Grotas Fundas 3 100 m 100 m 

12-03-2007 C680 Algarvia 5 5000 m 5050 m 

19-05-2007 C680 Grotas Fundas 5 250 m 5150 m 

23-05-2007 C680 Grotas fundas 5 200 m 50 m 

 

4.1.4. CONCLUSÃO 

Uma análise profunda dos dados recolhidos nas sessões de anilhagem e registos de 

recapturas irá revelar certamente aspectos interessantes quanto à ecologia reprodutora e 

ecologia espacial desta espécie. Apesar disso, já foi possível dar resposta a algumas questões 

ecológicas com a análise superficial que foi efectuada e apresentada neste relatório. 

No que diz respeito à fidelidade ao parceiro, esta não aparenta ser muito vinculada no 

Priolo. Observou-se que a fêmea marcada com a anilha A060 escolheu um mesmo parceiro em 

2005 e 2007 (A061), no entanto em 2006 seleccionou um companheiro distinto (A104). Nos 

anos em que esteve acasalada com o macho A061, a zona de provável nidificação foi o 

Miradouro da Tronqueira, ao passo que em 2006 durante o acasalamento com o macho A104 a 

zona escolhida foi as Grotas Fundas. Este facto pode estar relacionado com alguma 

territorialidade por parte dos machos durante a época de nidificação. 

No que se refere à utilização do espaço e deslocações entre áreas foi demonstrado 

que existe uma movimentação activa entre o fragmento de floresta nativa da Algarvia e a 

mancha central de floresta nativa da Serra da Tronqueira. Em algumas aves esta 

movimentação parece ocorrer sazonalmente. Estas movimentações entre áreas, podendo 

deslocar-se 6000 m, são importantes do ponto de vista do património genético da espécie, uma 

vez que favorece possivelmente a circulação genética diminuindo o inbreeding. Conclusões 

mais pertinentes quanto à genética da espécie serão retiradas no futuro em virtude da 

colaboração da Dra. Ana Ramos e do Dr. Ricardo Lopes. 
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A análise dos dados obtidos por intermédio das recapturas visuais vão permitir estimar 

alguns parâmetros demográficos para a população, nomeadamente a taxa de sobrevivência 

dos adultos, que são importantes por exemplo para o desenvolvimento de modelos 

populacionais. 

 

4.2. RADIO-TRACKING 

4.2.1. INTRODUÇÃO 

O reduzido conhecimento acerca da influência da distribuição dos recursos alimentares 

(ou áreas de nidificação) na população de Priolo, apontou a necessidade de realizar uma 

abordagem espacial. A fragmentação dos recursos alimentares podia estar na origem de uma 

diminuição da probabilidade de dispersão entre fragmentos de habitat, reduzindo a circulação 

genética, e conduzindo a uma estrutura metapopulacional. Este estudo de radio-

tracking,decorrido entre Maio e Agosto de 2006, foi concebido com a finalidade de melhorar os 

conhecimentos acerca dos requisitos espaciais do Priolo. 

 

4.2.2. METODOLOGIA 

Antes de avançar com qualquer uso em Priolos, os métodos de aplicação do emissor 

foram praticados e testados em tentilhões, ave de dimensões e comportamento idênticos ao do 

Priolo, de modo a identificar o método mais eficaz. O método que provou suster o emissor mais 

firmemente sem provocar uma resposta comportamentalmente negativa por parte dos 

tentilhões foi a aplicação nas rectrizes centrais. 

Foi possível aplicar emissores em dois Priolos adultos capturados a 19 de Julho com o 

auxílio de redes japonesas na zona do Pico Bartolomeu, sendo efectuado posteriormente um 

acompanhamento intensivo destes recolhendo leituras do sinal a partir de quatro pontos de 

recepção estabelecidos. Foi determinado um período mínimo de 3 horas entre diferentes 

fixações (cada fixação depende no mínimo de duas leituras de sinal) de modo a garantir a sua 

independência.   

 

4.2.3. RESULTADOS 

As fixações eram continuamente impossíveis de obter, em consequência da ausência 

ou fraca recepção de sinal. Muitas vezes não foi possível receber sinal em mais do que um 

ponto de recepção. Foi observado que a recepção do sinal era frequentemente influenciada 

pelo nevoeiro e/ou chuva. Entre 19 de Julho e 1 de Agosto foi obtido um total de 23 fixações 

para o Priolo com o emissor 312 e 16 fixações para o Priolo com o emissor 433 (Fig.11) 
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Figura 11. Fixações aproximadas dos Priolos seguidos por radio-tracking (as fixações para o Priolo com o emissor 312 

estão assinaladas a vermelho e as fixações para o Priolo com o emissor 433 estão assinaladas a azul).  Os pontos de 

recepção do sinal estão assinalados com estrelas amarelas. 

 

No dia 1 de Agosto foi realizado um seguimento intensivo do Priolo com o emissor 312 

e o emissor foi encontrado abandonado (Fig.12). 

 

 
Figura 12. Emissor 312 encontrado abandonado no dia 1 de Agosto na zona do Pico Bartolomeu. 
 

As fixações obtidas mais recentemente para este emissor apontavam para a sua 

localização em locais distintos daí que a precisão deste estudo tenha sido posta em causa a 

partir deste momento. O acompanhamento da ave com o emissor 433 foi também abandonado. 

Apesar do possível efeito de stress provocado nas aves pela aplicação do emissor, ambas as 

aves foram vistas em ocasiões futuras, quase um ano após a sua captura para seguimento por 

radio-tracking (Tab.9). 
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Tabela 9. Registos obtidos para os Priolos seguidos com radio-tracking. 

Anilha 
Emiss
or 

Data Local 
Distância ao local de 

captura 

C049639 312 
Captura 
19-07-2006 

Pico Bartolomeu - 

C049640 433 
Captura 
19-07-2006 

Pico Bartolomeu - 

C049640 433 
Recaptura visual 

20-05-2007 
Grotas Fundas 3012m 

C049640 433 
Recaptura visual 

24-05-2007 
Grotas Fundas 2703m 

C049639 312 
Recaptura visual 

05-06-2007 
Pico Bartolomeu 325m 

 

Os testes iniciais apenas contemplaram a força do sinal recebido a diferentes 

distâncias e a determinação da frequência de recepção óptima para cada emissor. 

Posteriormente ao abandono do acompanhamento do emissor 412 no terreno em 1 de Agosto, 

foram realizadas quatro séries de testes onde os emissores foram posicionados em quatro 

localizações distintas compreendidas dentro da área central de distribuição do Priolo. 

Todos os testes conduzidos confirmaram a existência de um sinal fraco e de pouca 

precisão nesta área. As melhores fixações localizaram o emissor a 100m do seu 

posicionamento correcto, sendo bastante frequente a impossibilidade de obter fixações por não 

conseguir obter um número suficiente de leituras.  

 

4.2.4. CONCLUSÃO 

Com esta investigação ficou provado que não é possível um estudo de radio-tracking 

para o Priolo, dado o elevado nível de precisão requerido por estes estudos. A precisão 

extremamente reduzida do sinal recebido na área, sendo por vezes impossível conseguir 

também um sinal suficientemente forte, é provavelmente resultado do intenso declive do 

terreno associado a uma cobertura vegetal muito densa. Uma vez que o Priolo somente ocorre 

em área de declive acentuado todos os resultados vão ser dúbios. A resposta específica 

negativa do Priolo à aplicação do emissor, rejeitando-o, também contribui para o fracasso de 

um estudo de radio-tracking com esta espécie, apesar de existirem métodos alternativos que 

poderiam ser testados nesta espécie. 

Deste modo, a ideia de efectuar um estudo de radio-tracking com o Priolo foi posta de 

parte, esperando que com os resultados da anilhagem científica se consigam obter as 

respostas para algumas das questões relacionadas com a ecologia desta espécie particular. 

 

4.3. MONITORIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA INVERNAL DE FERNSTRIPPING 

4.3.1. INTRODUÇÃO 

O uso de fetos como recurso alimentar pelas aves é um comportamento muito raro 

sendo que, no Paleártico Ocidental, apenas o Priolo está referenciado como utilizador de fetos 

com esse objectivo (Bibby et al. 1992, Ramos 1994b). Ramos (1994c), refere que a ave se 
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alimenta dos fetos Woodwardia radicans, Culcita macrocarpa, Pteridium aquilinum e Osmunda 

regalis. 

O Priolo é a única espécie de ave da região que inclui fetos na sua dieta, nos quais 

deixa marcas bem evidentes e inconfundíveis, comportamento designado por fernstripping 

(Fig.12). Assim considerou-se que estas marcas constituem um bom indicador da sua 

presença, permitindo nomeadamente verificar a sua área de distribuição durante o Inverno. 

 

a)  b)  

Figura 12. Fernstripping: Página inferior de Woodwardia radicans com marcas evidentes provocadas pelo Priolo 

enquanto se alimenta das frondes e sori (a), Fronde de Culcita macrocarpa com marcas evidentes dos consumos do 

sori pelo Priolo (b). 

 

4.3.2. METODOLOGIA 

Distribuídos por toda a ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme, foram realizados 

neste estudo 259 transectos em áreas com alguma densidade aparente de fetos. As principais 

áreas geográficas amostradas foram: Algarvia (n=18), Estrada da Tronqueira (n=5), Graminhais 

(n=8), Grotas Fundas (n=10), Malhada (n=10), Miradouro da Tronqueira (n=30), Monte 

Simplício (n=10), Pico Bartolomeu (n=31), Pomar (n=5), Salto de Cavalo (n=41) e Trilhos Novos 

(n=91). Estes transectos aleatórios extendiam-se por 30 m de comprimento, ao longo dos quais 

numa faixa de 2 m de largura era contado para as espécies presentes o número total de 

frondes e o número de frondes comidas. Os dados assim obtidos permitiram determinar as 

preferências alimentares do Priolo considerando o comportamento de fernstripping durante o 

Inverno  

Simultaneamente, com a finalidade de obter uma perspectiva da ocorrência espacial de 

fernstripping que reflete a distribuição invernal do Priolo, foram assinalados com GPS todos os 

registos de fernstripping observados no campo e anotada a espécie de feto em causa. Nestes 

registos foram integrados todas as localizações de fernstripping obtidas durante os transectos, 

bem como todas as outras observadas durante a realização de trabalhos no campo. 
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4.3.3. RESULTADOS 

Foram quatro as espécies de fetos onde foram observadas marcas evidentes de 

fernstripping: Woodwardia radicans, Culcita macrocarpa, Pteris incompleta, Dryopteris sp.. 

Quatro espécies foram significativamente mais abundantes nos transectos, Woodwardia 

radicans, Culcita macrocarpa, Dryopteris sp. e Blechnum spicant, no entanto, não foram 

encontradas marcas de fernstripping em Blechum spicant e em Dryopteris sp. o consumo foi 

reduzido. A espécie Pteris incompleta apesar de não ser tão abundante, foi observada com 

marcas de fernstripping em 44% dos transectos onde foi detectada, sendo que 13% do número 

total de frondes com esporos apresentava marcas de consumo.  

 

Tabela 10. Percentagem de fernstripping registado nas várias espécies de fetos presentes nos transectos. 

  Nº transectos Total 

Espécies 
Frondes com 

esporos 

Frondes com 

fernstripping 
% 

Frondes com 

esporos 

Frondes com 

fernstripping 
% 

Woodwardia radicans 166 122 73% 2175 1041 48% 

Culcita macrocarpa 168 89 53% 2738 561 20% 

Dryopteris sp. 96 6 6% 1957 10 1% 

Dryopteris aemula 5 0 0% 167 0 0% 

Dryopteris affinis 3 0 0% 23 0 0% 

Blechum spicant 121 0 0% 1644 0 0% 

Christella dentata 1 0 0% 1 0 0% 

Pteris incompleta 25 11 44% 281 36 13% 

Stegnogramma pozoi 3 0 0% 22 0 0% 

Adiantum hispidulum 2 0 0% 25 0 0% 

Cyathea cooperi 3 0 0% 32 0 0% 

Pityrogramma ebenea 1 0 0% 9 0 0% 

 

Compilando todos os pontos onde foram registadas marcas de fernstripping foi obtido 

uma mapa com a sua distribuição espacial (Fig.13). Apesar de não ter sido detectado 

fernstripping na totalidade dos os transectos, em praticamente todas as áreas geográficas 

amostradas foi verificada a presença de fernstripping. As excepções foram os Graminhais e o 

Pomar onde foram realizados oito e cinco transectos respectivamente, sem terem sido 

registadas marcas de fernstripping em nenhum dos transectos nem fora destes. 

 



32 Monitorização da população de Priolo. Relatório da acção F6 do Projecto LIFE Priolo 

 

 

Figura 13. Mapa invernal de ocorrência de fernstripping nas quatro espécies principais (Culcita macrocarpa, Dryopteris 

sp., Pteris incompleta e Woodwardia radicans). 

 

4.3.4. CONCLUSÃO 

Duas das espécies de fetos em que foi registado fernstripping durante esta 

investigação não haviam ainda sido descritas como integrantes da dieta do Priolo: Pteris 

incompleta e Dryopteris sp.. Esta descoberta aumentou para cinco o número total de espécies 

conhecidas de fetos das quais o Priolo se alimenta dos sori. Das doze espécies de fetos 

detectadas nos transectos, apenas quatro apresentaram marcas de fernstripping., o que 

demonstra uma preferência específica por algumas espécies de fetos. Esta preferência torna-

se bastante evidente para as duas espécies de fetos mais abundantes na ZPE Pico da Vara / 

Ribeira do Guilherme, Woodwardia radicans e Culcita macrocarpa. Já o feto Dryopteris sp. 

apesar de ser também bastante abundante dentro desta mesma área praticamente não foi alvo 

de consumo pelo Priolo. O feto Woodwardia radicans assume um papel fundamental como 

recurso alimentar para o Priolo durante a época invernal de maior escassez de alimento, uma 

vez que existiu consumo em 48% dos casos registados para esta espécie. Estudos 

subsequentes de Arosa (2008) demonstraram que no Inverno os esporos das espécies mais 

consumidas (Woodwardia radicans e Culcita macrocarpa) apresentam um conteúdo calórico, 

de lípidos, e de proteínas mais elevado que os esporos das espécies pouco consumidas ou 

não consumidas (Dryopteris sp. e Blechum spicant). 

A nível de distribuição espacial o Priolo apresenta-se bastante eclético, tendo sido 

obtidos registos por toda a ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme. Existiram inclusive alguns 
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registos de consumo de Woodwardia radicans fora desta área, o que poderá estar relacionado 

com uma maior dificuldade em encontrar alimento durante o Inverno que conduz à expansão 

da área de ocupação ou procura de alimento em zonas de menor altitude. 

 

 

4.4. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PREDAÇÃO EM NINHOS 

4.4.1. INTRODUÇÃO 

A predação de aves por mamíferos introduzidos é um fenómeno que levou já várias 

espécies à extinção e ao declínio populacional de outras (Atkinson 1985 in James & Clout 

1996). Segundo a Birdlife Internacional (2000), 25% das aves ameaçadas em todo o mundo 

são afectadas por predadores introduzidos. Diversos estudos (Wilcove 1985, Pierce 1986, 

Small & Hunter 1988, Major 1991, Andren 1992, Sieving 1992, Laurance et al 1993, Rudnicky & 

Hunter 1993, Major et al 1994, Bosque & Bosque 1995, Haskell 1995 b., Penloupet al 1997, 

Wilson et al 1997, Hernandez et al 1999, Innes et al 1999, Martin & Joron 2003, Thompson III & 

Burhans 2003) comprovaram já a forte influência que a predação de ninhos exerce no sucesso 

reprodutivo das comunidades de aves. 

 

4.4.2. METODOLOGIA 

Com o objectivo de verificar a influência que a predação de ninhos poderia exercer no 

sucesso reprodutivo do Priolo, foram registados todos os ninhos ocupados encontrados em 

áreas de floresta laurissilva durante a época reprodutora em 2005, 2006 e 2007. Foram 

acompanhados ninhos arborícolas de qualquer espécie de ave passeriforme, uma vez que a 

pressão predatória será idêntica para o Priolo ou para qualquer uma destas espécies. Estes 

ninhos eram monitorizados através de visitas periódicas onde era utilizado um espelho 

periscópico para confirmar a sobrevivência da postura/ninhada. A monitorização era realizada 

com uma regularidade variável, em média com intervalos de três dias entre observações, de 

modo a minimizar também o impacto sobre a nidificação. No entanto, para dois ninhos em 

2007 foi possível realizar um acompanhamento integral devido à instalação no local de 

câmaras de filmar a infra-vermelhos, dispensadas pelo parceiro RSPB (Fig.14). 

 

a)  b)  
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Figura 14. Monitorização de ninho de Priolo (a) e de Melro-preto (b) na época reprodutora de 2007, com câmara de 

filmar a infra-vermelhos. 

 

4.4.3. RESULTADOS 

Os resultados finais revelaram que houve predação em 60% dos ninhos monitorizados 

nos três anos de estudo (Tab.11). Da amostra total de dez ninhos, quatro eram de Priolo, 

sendo que apenas um deles obteve êxito reprodutor. 

 

Tabela 11. Resultados do estudo de avaliação do impacto da predação de ninhos por mamíferos introduzidos. 

Year Nest Bird Tree Camera Predation 

2005 01 Pyrrhula murina Juniperus brevifolia 
 

No 

2006 02 Pyrrhula murina Juniperus brevifolia 
 

Yes 

 03 Pyrrhula murina Juniperus brevifolia 
 

Yes 

 04 Fringilla coelebs Juniperus brevifolia 
 

No 

 05 Turdus merula Ilex azorica 
 

Yes 

2007 06 Turdus merula Ilex azorica 
 

No 

 
07 Pyrrhula murina Ilex azorica Camera1 Yes 

 
08 Turdus merula Juniperus brevifolia Camera2 No 

 
09 Fringilla coelebs Juniperus brevifolia 

 
Yes 

 
10 Fringilla coelebs Laurus azorica 

 
Yes 

 

Foi possível obter no decorrer deste estudo, graças à vigilância constante com as 

câmaras de filmar a infra-vermelhos, imagens da predação efectiva de um ninho de Priolo por 

uma ratazana (Fig.15). 

 

Figura 15. Ratazana (Rattus rattus) predando um ninho de Priolo na época reprodutora de 2007, registada em câmara 

de filmar a infra-vermelhos. 

 

4.4.4. CONCLUSÃO 

Apesar do reduzido tamanho da amostra, estas observações apontam para a 

possibilidade de existir uma intensa pressão predatória na avifauna da região por ratos e, 
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possivelmente, por mustelídeos. Estes factos levaram a comissão científica do Projecto LIFE 

Priolo a considerar a realização de um estudo concreto para conhecer a distribuição e 

abundância de roedores e mustelídeos de modo reunir dados preliminares para futuras acções 

de controlo de predadores. 

 

4.5. DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA RELATIVA DE ROEDORES E MUSTELÍDEOS EM ÁREAS 

DE FLORESTA LAURISSILVA 

4.5.1. INTRODUÇÃO 

Este estudo foi desenvolvido na sequência da avaliação do impacto da predação em 

ninhos, com o principal propósito de monitorizar e perceber a variação dos padrões sazonais 

de distribuição e abundância de ratos e mustelídeos em áreas de floresta laurissilva invadida e 

recuperada, por diferentes níveis de altitude. A compreensão destes padrões ecológicos 

revela-se fundamental na medida em que é essencial perceber a que nível (espacial e 

temporal) actuar em futuras acções de controlo. 

 

4.5.2. METODOLOGIA 

Actualmente, nos projectos de investigação em Conservação levados a cabo nas 

regiões continentais da Nova Zelândia, é comum utilizar-se o método das pegadas em túneis 

como medida avaliativa da abundância de roedores e mustelídeos, o qual foi utilizado no 

presente estudo. Primeiramente descrito por King & Edgar (1977 in Gilles & Williams 2002), 

esta técnica consiste em sessões de armadilhagem com túneis contendo dois pedaços de 

papel, um em cada entrada, separados por uma esponja embebida com corante alimentar 

(Fig.16). 

 

 

Figura 16. Tracking tunnel em esquema: base de madeira resistente à humidade(a) com esponja impregnada em 

corante alimentar (b) e posicionada entre dois papeis brancos (c) que retêm as pegadas. A cobertura (d) do túnel é feita 

em plástico maleável. 
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Quando o animal atravessa o túnel atraído pelo isco (ratos - manteiga de amendoim; 

mustelídeos – porção de coelho), as suas patas retêm o corante e, ao sair, as pegadas ficam 

marcadas no papel (Gilles & Williams 2002). Por diversos motivos este método é hoje utilizado 

no âmbito de estudos demográficos e preferível às tradicionais armadilhas que capturam o 

animal, matando-o. Em primeiro lugar fornece informação acerca de um variado leque de 

espécies que consigam entrar nos túneis. É uma técnica não destrutiva, sendo que o impacto 

na população alvo e noutras espécies é eliminado. Revela-se também menos trabalhoso já 

que, entre sessões de monitorização, os túneis permanecem nos locais (Gilles & Williams 

2002).  

O desenho experimental baseou-se em 14 linhas, cada uma com 10 túneis, distribuídas 

por diferentes altitudes (baixa: <600m, média: 600-750m alta: >750m). Os túneis utilizados para 

detectar a presença de roedores (1-10) foram colocados a uma distância de 50m uns dos 

outros e a amostragem teve a duração de uma noite. Os túneis usados para os mustelídeos 

foram distanciados de 100m uns dos outros (usaram-se só os túneis pares – 2, 4, 6, 8 e 10), 

sendo o período de amostragem de 3 noites. Na colocação dos túneis foi tida em conta a 

representatividade ambiental, considerando os diferentes sub-tipos de habitat que fazem parte 

da área de estudo bem como a sua abundância. A localização de cada linha foi ainda 

determinada pelos acessos, logística (todas as linhas têm de ser revistas no mesmo dia) e 

distância à linha de túneis mais próxima. No caso dos roedores as linhas devem distar no 

mínimo 200m do ponto mais próximo da linha adjacente, ao passo que, as linhas de 

monitorização de mustelídeos devem estar separadas entre si por um mínimo de 1000m. 

Apesar disso, devido à insuficiência de espaço e trilhos na área de estudo, as linhas foram 

colocadas a, pelo menos, 200m umas das outras. A direcção aleatória das linhas revela-se 

igualmente importante na medida em que se evita a parcialidade da amostra por linhas 

geográficas já existentes (Gilles & Williams 2002). 

Assim, foi possível obter um padrão de distribuição e abundância relativa dos 

predadores nas quatro estações do ano e avaliar a influência da remoção das plantas exóticas 

nesse padrão, comparando áreas intervencionadas/não intervencionadas. Como controlo foram 

utilizadas áreas localizadas fora da área de intervenção do Projecto LIFE Priolo que não se 

pretendem recuperar e onde, por isso, a presença humana é menos sentida. Foram, então, 

levadas a cabo quarto sessões de armadilhagem: Verão (Julho de 2007), Outono (Outubro de 

2007), Inverno (Janeiro de 2008) e Primavera (Abril 2008). A localização geográfica dos túneis 

encontra-se representada na figura 17. 
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Figura 17. Localização geográfica das linhas de amostragem com tracking tunnels. 

 

É de referir que, na monitorização de roedores e mustelídeos, o método dos túneis 

fornece-nos um índice de abundância relativa, que é uma medida da sua actividade e não uma 

medida directa da densidade populacional (Gilles & Williams 2002).  

A informação obtida foi a presença ou ausência de uma espécie particular no túnel 

(Rattus sp, Mus musculus ou mustelídeo) não sendo, por isso, importante quantas pegadas 

estavam em cada papel ou se só um papel apresentava pegadas. As pegadas dos predadores 

foram identificadas com o auxílio do Guide to the identification and collection of New Zealand 

rodents (Cunningham & Moors, 1996). O índice de pegadas para a abundância relativa de 

roedores foi expresso em percentagem média de túneis marcados por linha. A análise dos 

dados consistiu primariamente no cálculo da taxa percentual média (TPM) de pegadas por 

linha e para cada espécie da seguinte forma, permitindo a posterior comparação estatística das 

monitorizações ao longo do tempo num mesmo local: 

 

TPM = somatório linhas (Túneis com pegadas x 100 / Túneis disponíveis) 

Nº total de linhas 

 

A fim de comparar a abundância de roedores e mustelídeos nos diferentes habitats e 

estações do ano, foi testada a presença ou ausência de roedores e face às variáveis 

explicativas: estação do ano (Primavera, Verão, Outono e Inverno), restauro do habitat (área 
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intervencionada, área não intervencionada) e a altitude (variável contínua, metros). Examinou-

se ainda a interacção entre as variáveis estação do ano e restauro do habitat. 

 

4.5.3. RESULTADOS 

Foram identificados três diferentes tipos de pegadas, correspondendo estas a Rattus 

sp., Mus musculus e mustelídeo (Fig.18). Os roedores foram encontrados por toda a área de 

estudo e em elevado número, ao passo que a presença dos mustelídeos foi bastante mais 

reduzida. A espécie de ratazana presente nas florestas da ZPE Pico da Vara/Ribeira do 

Guilherme foi verificada ser de Rattus rattus, por intermédio de estudos paralelos.  

 

 

Figura 18. Resultados de amostragem sazonal com tracking tunnels, referentes à presença de Mus musculus (a), 

Rattus sp. (b) e Mustela sp (c). 
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Observaram-se diferenças significativas no número de indivíduos da Primavera e 

Outono para o Verão, apresentando as primeiras estações a maior abundância, tendo a última 

o menor número de animais (Fig.19). Com excepção do Verão, em todas as estações é 

verificado um padrão semelhante relativamente à distribuição de indivíduos pelos diferentes 

níveis de restauro de habitat, com mais animais detectados nas áreas de nativa invadida não 

intervencionada e menos nos locais de controlo. Na altura do Verão parece ter havido uma 

quebra na abundância relativa nas populações das áreas não intervencionadas, efectivando 

uma diferença significativa entre a abundância nestas áreas e a das áreas intervencionadas 

(p<0,05). 

 

 

Figura 19. Representação gráfica da probabilidade de ocorrência de Rattus rattus nos diferentes níveis de restauro do 

habitat em cada estação do ano. 

 

A análise estatística revelou a existência de uma significativa influência (p<0,05) da 

altitude, nível de restauro do habitat e estação do ano na abundância relativa da espécie Mus 

musculus. O número de indivíduos da Primavera, Outono e Verão apresentaram diferenças 

significativas relativamente ao Inverno, estação em que a abundância relativa desta espécie foi 

muito reduzida em todos os níveis de restauro do habitat (Fig.20). As outras estações, 

excluindo a Primavera onde se nota uma quebra no número de animais detectado em áreas 

não intervencionadas, apresentam um padrão idêntico relativamente à distribuição de 

indivíduos pelos diferentes níveis de restauro de habitat, com maior abundância relativa nas 

áreas de nativa invadida não intervencionada e menor nos locais de controlo. 
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Figura 20. Representação gráfica da probabilidade de ocorrência de Mus musculus nos diferentes níveis de restauro do 

habitat em cada estação do ano. 

 

Devido à carência de presenças de mustelídeos detectadas na área de estudo, não foi 

possível aplicar um Generalized Linear Model à amostra respectiva. Assim, a percentagem de 

detecções por estação, altitude e nível de restauro do habitat, encontra-se representada 

graficamente na Figura 21. Houve maior número de indivíduos detectados em áreas de nativa 

invadida não intervencionada e baixa altitude, no Verão. O Inverno foi a estação que 

apresentou menor abundância relativa de mustelídeos, estando representado somente em 

áreas de nativa recuperada. 
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Figura 21. Representação gráfica da percentagem de túneis com pegadas de mustelídeos para cada nível de restauro 

de habitat, altitude e estação do ano. Intervalos definidos para a altitude: baixa: <600m, média: 600-750m alta: >750m. 

 

4.5.4. CONCLUSÃO 

A maior ocorrência de roedores (Rattus rattus e Mus musculus) no Outono e de 

mustelídeos no Verão, assim como um menor número de indivíduos detectados no inverno, 

são resultados que estão de acordo com os obtidos com padrões sazonais de pequenos 

mamíferos. No Inverno é quando ocorre a maior escassez alimentar, levando ao aumento das 

taxas de mortalidade dos animais. No final da Primavera e sobretudo no Verão, estação 

precedente à de maior densidade de ratos, existe maior abundância de recursos alimentares e, 

por conseguinte, é altura em que os roedores atingem o pico da reprodução, o que resulta na 

produção de um maior número de juvenis, reflectindo-se numa maior abundância no Outono. É 

provável que a razão pela qual o número de detecções decresceu no Verão, principalmente no 

caso de Rattus rattus, tenha sido precisamente a maior disponibilidade e variedade de alimento 

que diminuíram a necessidade e o tamanho da sua área exploratória. Por este motivo, a 

probabilidade de um rato encontrar um túnel e marcá-lo pode ter sido diminuída. Assim, e 

também por haver mais indivíduos em fase reprodutora, torna-se provável a ocorrência de 

variações atípicas nos padrões de distribuição da população no Verão relativamente às outras 

estações.  

A maior abundância de predadores nas áreas de nativa intervencionada e não 

intervencionada, comparativamente ao controlo, está de acordo com o comportamento 

oportunista das espécies em causa, que é favorecido na presença humana. Assim, o menor 

número de detecções de predadores, obtido para locais de controlo, era esperado pois 

correspondem a áreas pouco acessíveis, onde a presença humana não é tão sentida. Os 

mustelídeos, apesar de não apresentarem esta associação ao homem, apresentam, na sua 

maioria, uma dieta quase exclusivamente carnívora consumindo, principalmente, roedores e 

pequenos lagomorfos. Por isso, é natural que acabem por seguir os padrões das suas presas, 

revelando variações populacionais semelhantes às dos roedores. Comparando agora as áreas 

intervencionadas e as não intervencionadas, pode-se verificar que nas segundas houve maior 

abundância de todos os predadores. Este padrão pode estar relacionado com o facto de as 
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áreas de floresta nativa invadida, onde as exóticas não foram removidas, fornecerem um 

habitat mais variado e com um denso coberto vegetal denso. 

Os mustelídeos e, principalmente, os ratos por se apresentarem em elevadas 

densidades, são espécies que podem comprometer a biodiversidade das florestas de 

vegetação nativa da ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme, pois são conhecidos como 

causa da redução e, nalguns casos, extinção de espécies de aves endémicas através da 

predação de ovos e crias. A espécie florestal endémica Pyrrhula murina é um passeriforme que 

se encontra ameaçado de extinção global e o impacto destes predadores pode vir a ter 

consequências irreversíveis. O controlo destes predadores é uma hipótese válida, sendo este 

estudo de grande utilidade na medida em que os responsáveis pela gestão florestal da ZPE 

têm de saber quando devem levar a cabo eventuais operações de controlo. Para isso terão que 

ponderar e basear as suas decisões nos estudos de abundância e distribuição destes 

predadores. 

 

4.6. ATLAS DO PRIOLO 2008 

4.6.1. INTRODUÇÃO 

No seguimento do Workshop “Priolo e a Floresta Laurissilva”, realizado em Maio de 

2007 pelo Projecto LIFE Priolo, o estado actual da população de Priolo (distribuição e 

abundância) foi definido como sendo um dos parâmetros fundamentais que devem ser tidos em 

conta para a futura monitorização desta espécie.  

Era conhecido que a distribuição actual da população na ZPE Pico da Vara / Ribeira do 

Guilherme não seria homogénea, no entanto a influência concreta de cada local e dos diversos 

habitats existentes na sua distribuição era desconhecida. O conhecimento destes parâmetros é 

de grande importância para a compreensão da ecologia espacial da espécie e criação de 

mapas de conectividade funcional indispensáveis no planeamento de futuros trabalhos de 

gestão de habitats. 

Foi neste contexto que foi apontada a realização do Atlas do Priolo como uma 

prioridade absoluta no ano de 2008. O planeamento do Atlas do Priolo levou a que este fosse 

um estudo inédito, com elevado valor científico e inovador. A sua execução só foi possível 

devido à contribuição de várias entidades e ao financiamento atribuído pela Disney Worldwide 

Conservation Fund para a realização exclusiva deste estudo. 

 

4.6.2. METODOLOGIA 

Com este estudo pretendia-se obter informação chave que contribuísse para a 

concretização de três objectivos: 

1. Estimativa de área de ocupação do Priolo; 

2. Estimativa do tamanho populacional, permitindo uma aproximação distinta da utilizada 

nos censos anuais da população de Priolo durante a época de nidificação e 

comparação entre métodos; 
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3. Informação para re-planear os esquema actual de censos anuais da população de 

Priolo durante a época de nidificação, de modo a distribuir aleatoriamente as estações 

de contagem na área de distribuição da espécie. 

Foi eleita então para este estudo uma metodologia de amostragem à distância, idêntica 

à utilizada nos censos anuais da população de Priolo durante a época de nidificação, 

consistindo na realização de contagens durante oito minutos, iniciadas um minuto após a 

chegada à estação de modo a que as aves pudessem restabelecer de alguma perturbação 

provocada pela chegada do observador. Simultaneamente todos os Priolos observados fora 

das contagens eram anotados e a sua localização registada. 

Tendo por base a distribuição conhecida até então para o Priolo foi estabelecida uma 

grelha rectangular de quadrículas com 1 km2, subdivisões das respectivas quadrículas UTM 

com 10 km2. Deste conjunto foram seleccionadas 196 quadrículas para a realização do atlas, 

assumindo-se que nas restantes a espécie se encontra ausente (Fig.22). Estas 196 

quadrículas englobam todas as quadrículas onde foram obtidos registos de priolos entre 2003 e 

2007, as quadrículas imediatamente adjacentes a estas e ainda quadrículas correspondentes a 

áreas entre localizações. Deste modo foi criado um bloco compacto de amostragem. 

 

 
Figura 22. Quadrículas de amostragem seleccionadas para a realização do Atlas do Priolo. 

 

Para que fosse possível obter uma estimativa correcta da área de ocupação durante a 

época de nidificação o estudo teria que ser realizado num acto imediato de modo a reduzir a 
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dispersão sazonal das aves. O recrutamento de recursos humanos extra foi contemplado 

desde início de modo a seguir a cenário especulativo de completar a amostragem em toda a 

área num só dia. 

Após treino específico dos vários observadores, os principais pressupostos de 

realização do Atlas do Priolo serão cumpridos, i.e. as aves serão correctamente identificadas, a 

sua distância ao observador exactamente calculada e a distribuição da população não sofrerá 

alteração durante as contagens, uma vez que serão simultâneas. 

De modo a distribuir aleatoriamente as estações de contagem em cada quadrícula 

foram seleccionados os cantos e o centro de cada quadrícula como estações de contagem, 

acertando um total de 307 estações após descarte de algumas estações marginais (Fig.23). 

 

 
Figura 23. Quadrículas de amostragem seleccionadas para a realização do Atlas do Priolo, com as localizações das 

estações de contagem assinaladas a vermelho. 

 

Pensava-se inicialmente realizar estas 307 estações de contagem entre as 6:30 e as 

11:00 do dia 26 de Junho, no entanto o difícil acesso a algumas estações de contagem, bem 

como o planeamento logístico revelou serem necessários três dias de amostragem posterior 

para a realização de algumas estações de contagem mais centrais situadas em áreas de maior 

declive. 

 

4.6.3. RESULTADOS 
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Foi possível contar com a participação de 48 observadores voluntários que, após 3 dias 

de treino específico (Fig.24) levaram a cabo numa única manhã a sondagem da maior parte da 

área de amostragem. 
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Figura 24. Cálculo do erro associado à estimativa de distância a objectos durante 6 ensaios de treino. Eram estimadas 

as distâncias radiais no plano horizontal a fitas coloridas dispostas até 20m dos observadores. Neste cálculo foi 

utilizado um n=28. 

 

Apesar de a maior parte da área seleccionada ter sido amostrada no primeiro dia pelos 

48 observadores, foram necessários três dias adicionais de amostragem para completar as 

contagens nas 307 estações (Tab.12). No total foram contados 90 Priolos durante o período de 

oito minutos que duravam as contagens, sendo que 78 desses Priolos foram contados na 

manhã do primeiro dia. 

 

Tabela 12. Sumário dos resultados nos quatro dias de realização das contagens. 

Dia 
Nª de 

observadores 

Estações de 
contagem 
realizadas 

Nº de Priolos 
detectados 

26-06-2008 48 282 78 

27-06-2008 12 18 8 

09-07-2008 3 5 2 

31-07-2008 1 2 2 

 

Apesar de os dados das estações de contagem ainda não terem sido alvo de uma 

análise profunda, já foi possível examinar os dados obtidos por intermédio do registo das 

localizações de Priolos. A localização geográfica de cada um desses registos está assinalada 

na Figura 25. Na Figura 26 pode-se ter uma perspectiva das quadrículas onde foram obtidos 

registos de Priolos durante o Atlas do Priolo tendo em consideração os limites da ZPE Pico da 

Vara / Ribeira do Guilherme. 
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Figura 25. Área de estudo do Atlas do Priolo com as localizações de Priolos registadas para o dia de reconhecimento 

das estações de contagem e para o dia de realização das estações de contagem. As quadrículas que incluíram 

registos de Priolos estão assinaladas com a cor verde-escura. 

 

 
Figura 26. Sobreposição da área de estudo do Atlas do Priolo com os limites da ZPE Pico da Vara / Ribeira do 

Guilherme. As quadrículas que incluíram registos de Priolos estão assinaladas com a cor verde-escura. 
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4.6.4. CONCLUSÃO 

Embora ainda não tenham sido analisados na sua totalidade, os dados do Atlas do 

Priolo cumprem já o objectivo de estimar a área de ocupação da população de Priolo durante a 

época de nidificação. Esta investigação demonstrou que a população de Priolo tem 

actualmente uma área de ocupação durante a época de nidificação que vai para além dos 

limites da actual ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme, tendo sido obtidos durante o 

período em que decorreu este estudo vários registos de Priolos fora desta área. 

Relativamente ao terceiro objectivo de reunir informação para re-planear os esquema 

actual de censos anuais da população de Priolo durante a época de nidificação, a principal 

alteração consistirá na cobertura geográfica do censo. Actualmente os trabalhos desenvolvidos 

pelo censo estão muito focados na área central de distribuição do Priolo, sendo necessários 

novos transectos são para que se possa cobrir a restante área de ocupação. As localizações 

exactas de novos transectos e de novos pontos de amostragem serão determinados após um 

planeamento cuidado tendo por base os dados do Atlas do Priolo. O Atlas do Priolo e o mapa 

de habitats serão usados para se traçar um esquema que abranja todos os tipos de habitat e 

toda a área ocupada. 

A análise subsequente dos dados das contagens de Priolos segundo a metodologia de 

amostragem à distância nas 307 estações de contagem vai também consagrar uma estimativa 

do tamanho populacional distinta da utilizada nos censos anuais da população de Priolo 

durante a época de nidificação. 

As possíveis variações na área de ocupação do Priolo devem ser acompanhadas pelo 

que está prevista a repetição do Atlas do Priolo cada 4 anos para avaliar as alterações e 

actualizar a distribuição da população desta espécie endémica da ilha de São Miguel. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A acção F6 do Projecto LIFE Priolo foi concluída com a elaboração deste relatório, no 

entanto existem ainda por avaliar resultados respeitantes às actividades não contempladas no 

plano inicial de monitorização. 

A inclusão de um plano de monitorização da espécie no Projecto LIFE Priolo revelou 

ser bastante conveniente, uma vez que através da implementação deste plano foi possível 

compreender mais abrangentemente a ecologia da população de Priolo. De tal modo, que 

foram levantadas novas questões inicialmente não idealizadas à medida que se procurava ter 

uma compreensão mais ampla desta espécie singular. Esta ambição de conseguir ter uma 

percepção global da sua biologia e ecologia foi correspondida muitas vezes obtendo-se alguns 

resultados pertinentes.  

 Os últimos censos vieram demonstrar que, apesar da população desta ave se 

encontrar fortemente ameaçada, ainda possui alguma capacidade de resposta, em relação à 

progressiva fragmentação e diminuição qualitativa e quantitativa do habitat disponível, 

explorando novas áreas, de alimentação e provavelmente de reprodução. 

Os mapas de distribuição invernal da população como de distribuição da população 

durante a época de nidificação põem em causa uma reconsideração dos limites da ZPE Pico 

da Vara / Ribeira do Guilherme de modo a que possa englobar toda a área de distribuição 

desta espécie. 
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7. LEGISLAÇÃO CONSULTADA 

 

Dec.-Lei nº 316/89, de 22 de Setembro. Regulamenta a Convenção Relativa à Conservação da 

Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (Anexos I, II e III). 

Dec.-Lei nº 140/99, de 24 de Abril com a redacção dada pelo Dec.-Lei nº 49/2005, de 24 de 

Fevereiro. Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves 

selvagens) e a Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da 

flora e da fauna selvagem) para o direito interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e 

D). A-I1 cf. http://europa.eu.int/eur-lex/pt/consleg/pdf/1979/pt_1979L0409_do_001.pdf 


