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RESUMO 

A caatinga é considerada o único bioma exclusivamente brasileiro, apresentando uma 

área total de 735.000km². Estima-se que cerca 59% desta área já tenham sido removidos 

e apenas 2% encontram-se protegidos em unidades de preservação. A região é 

característica pela forte sazonalidade e heterogeneidade em seus ambientes. Objetivamos 

neste trabalho gerar informações sobre padrões morfológicos e populacionais de Lanio 

pilatus em duas áreas de caatinga da Estação Ecológica do Seridó (ESEC – Seridó), Serra 

Negra do Norte - RN. A coleta de dados foi realizada em seis fases entre julho de 2012 e 

dezembro de 2014, contemplando os finais dos períodos secos e chuvosos da região. As 

capturas foram realizadas com redes ornitológicas e os indivíduos capturados foram 

marcados com anilhas metálicas e medidos (peso, comprimento da asa, da cauda, do tarso, 

do cúlmen exposto e bico a ponta da narina). Observamos que apenas machos da área 

aberta variam em peso durante o período seco e chuvoso, jovens foram significativamente 

menores para todas as medidas avaliadas, e machos foram maiores que fêmeas em três 

características (peso, comprimento da asa e da cauda) na área aberta e apenas em uma 

(comprimento da asa) na área fechada. Os parâmetros populacionais foram gerados a 

partir da técnica de marcação-captura-recaptura e análise por meio do programa MARK, 

utilizando as técnicas de Desenho Robusto e CJS. A sobrevivência, a probabilidade de 

detecção e as estimativas populacionais variaram com o tempo. Apenas indivíduos da 

área aberta flutuaram em suas estimativas durante o estudo. De forma geral, o ambiente 

foi um grande mediador dos resultados encontrados o que aumenta a necessidade de mais 

estudos sobre a história de vida das espécies na região. 

PALAVRAS CHAVE: Padrões morfológicos, padrões populacionais, ambiente, 

sobrevivência.   
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ABSTRACT 

The caatinga is considered the only exclusively Brazilian biome, with a total area of 

735.000km². It is estimated that about 59% of this area has already been removed and 

only 2% are protected in conservations units. The region is characteristic by strong 

seasonality and heterogeneity in their environments. This paper sets generate information 

on morphological and population patterns Lanio pilatus in two areas of caatinga of 

Estação Ecológica do Seridó (ESEC – Seridó), Serra Negra do Norte - RN. Data 

collection was performed in six phases between July 2012 and December 2014, covering 

the end of the dry and rainy seasons in the region. The captures were performed with nets 

and individuals captured were marked with metal rings and measured (weight, wing 

length, tail, tarsus, culmen and tip of the bill to nostril). Through these measures, we 

observed that only males of open area range in weight during the dry and rainy season, 

youngs were significantly lower for all parameters measured, and males were larger than 

females in three characteristics (weight, wing length and tail) in open area and only one 

(wing length) in the closed area. The population parameters were generated from the 

mark-capture-recapture technique by program MARK, using the techniques of robust 

design and CJS. The survival probability of detection and population estimates varied 

with time. Only individuals of open area fluctuated in their estimates during the study. 

Overall, the environment was a great mediator of results which increases the need for 

more studies on the life history of the species in the region. 

KEYWORD: Morphological patterns, population patterns, environment, survival.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

Vários modelos matemáticos têm sido propostos para tentar explicar como as 

populações animais interagem em respostas ao ambiente (Turchin 2003). Entretanto, 

populações não se limitam somente a variações em números populacionais, mas também 

em relação a seus aspectos morfológicos (Baldwin & Kendeigh 1938; James 1982). Estas 

informações, bem como aspectos relacionados à evolução da história de vida, permite-

nos compreender como funcionam as dinâmicas ecológicas locais (Vielliard 2000) e a 

estimar probabilidades de extinção local influenciadas por distúrbios antrópicos e 

climáticos. 

Por muito tempo ecólogos vêm tentando responder como as populações animais 

são reguladas na natureza (Lack 1966). Muito recentemente, abordagens evolutivas 

deram mais qualidade na compreensão dos atributos populacionais, fazendo-nos 

compreender como as populações animais atuais são regulados (Ricklefs 2000). Entender 

como as espécies diferem em suas características populacionais é uma questão central da 

teoria de história de vida (Martin 1996). 

Em aves, diferenças latitudinais envolvendo sobrevivência e tamanho da ninhada 

entre as espécies são bem conhecidas, o que gera um leque de discussões acerca das 

características evolutivas que governam a evolução de traços aviários em ambientes 

tropicais e temperados (Martin 1996). De forma geral, sabe-se que aves residentes de 

regiões tropicais possuem sobrevivência maior se comparada àquelas de regiões 

temperadas. Além disso, as espécies também se distinguem em aspectos reprodutivos, 

onde espécies tropicais apresentam menores ninhadas, enquanto que as de regiões 

temperadas apresentam ninhadas maiores (Cody 1966; Hogstedt 1981; Murray 1985). 
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Diferenças nessas características de história de vida das aves afetam a forma com 

que as populações respondem a variações temporais de atributos demográficos. Esta 

variação temporal encontrada entre as espécies pode ser devido à estocasticidade 

ambiental ou a variações dependentes de densidade (Saetter & Bakke 2000). 

O tamanho da população pode variar ao longo do tempo devido a flutuações 

temporais (variações ambientais) e a características intrínsecas da própria população 

(mortalidade e natalidade) (Newton 1998). Para algumas espécies de aves, entretanto, a 

tolerância a essas variações faz com que suas populações mantenham-se estáveis ao longo 

do ano (Newton 1998). Todavia, variações acentuadas no clima, como secas prolongadas 

e invernos atípicos, podem causar declínio populacional (Newton 1998; Gill 2007). 

Além dessas variações naturais, populações também sofrem influência da 

fragmentação do ambiente (Bennett & Saunders 2010) devido ao isolamento cada vez 

maior entre as subpopulações (Ranta et al. 2005), fazendo-as flutuar de forma 

independente e a declinar cada vez mais (Lampila et al. 2005). 

Porém, não são somente atributos populacionais que variam em aves, estruturas 

morfológicas como asa, cauda, bem como a massa dos indivíduos, frequentemente 

mudam entre indivíduos de uma espécie em resposta a competição e a fatores 

relacionados ao ambiente (Hespenheide 1973; James 1982). 

Essas modificações encontradas nas aves podem ser interpretadas como o 

resultado de milhares de anos de seleção natural (Gill 2007). Contudo, diferenças 

encontradas entre os sexos, tais como variações morfológicas e comportamentais, são 

frequentemente atribuídas a ação da seleção sexual (Payne 1984), trazendo benefícios que 

vão desde a partição de recursos até o sucesso no acasalamento (Grégoire et al. 2007). De 

qualquer forma, tanto a seletividade da fêmea na escolha do parceiro como o ambiente 
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atuam de forma importante na produção de características fenotípica entre os indivíduos 

nas espécies (Kirkpatrick 1982; Wolf et al. 2004). 

Na tentativa de investigar questionamentos como esse, estudos ecomorfológicos 

buscam encontrar relações existentes entre características morfológicas e fatores 

ecológicos (Bock 1994; Colborne et al. 2013). Apesar de alguns estudos demonstrarem a 

existência dessa forte correlação (Miles & Ricklefs 1984), estes ainda são poucos e sua 

relação não é bem clara (Ricklefs & Cox 1977). 

Espécies de regiões tropicais exibem grande variedade de adaptações moldadas 

devido a forte interação com recursos e competidores (Ricklefs 2012). Com isso, é 

possível que essa forte interação faça com que a morfologia das espécies frequentemente 

varie ao longo de gradientes ambientais. 

Estudos morfológicos são completamente escassos em regiões neotropicais 

(Smith et al. 2012). No Brasil, esses estudos são ainda mais raros, sendo concentrados no 

Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia (Marini et al. 1997; Bugoni et al. 2002). Para 

estimativas populacionais, o cenário não muda muito, sendo poucos estudos nos trópicos 

(Brawn et al. 1995), e consequentemente no Brasil (Marsen et al. 2003). A situação é 

ainda mais preocupante no domínio florestal das caatingas, o mais desconhecido de todos 

os biomas brasileiros (Velloso 2002; Tabarelli & Silva 2003; Leal et al. 2005). 

Considerado o único bioma exclusivamente brasileiro, apresentando área total de 

735.000km², cobre grande parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais (Ab’Saber 1977). 

Na maior parte de sua extensão, caracteriza-se por um clima quente e semiárido. As 

chuvas distribuem-se entre três e seis meses no ano, com uma precipitação que varia 

dentre os anos, bem como dentre os períodos chuvosos. Apesar de apresentar condições 
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tão severas, a caatinga apresenta grande diversidade de ambientes (Velloso 2002; Souza 

2011). A heterogeneidade ambiental associada à sazonalidade de chuvas afeta 

diretamente a disponibilidade de recursos alimentares (Murphy & Lugo 1986; Poulin et 

al. 1992), e consequentemente, parâmetros demográficos das espécies. A caatinga segue 

com elevados níveis de fragmentação devido à ação antrópica (Leal et al 2005). Estima-

se que 59% da sua paisagem tenham sido modificadas, e das áreas preservadas apenas 

2% seguem protegidas em unidades de preservação (Olmos & Albano 2012). 

A espécie alvo do nosso estudo foi o tico-tico-rei-cinza, Lanio pileatus (Wied, 

1821), um pequeno passeriforme da família Thraupidae. O macho apresenta as partes 

dorsais acinzentadas, base do topete preta e o centro de cor vermelho escarlate. A fêmea 

é pardo-acinzentada no dorso, esbranquiçada no ventre e com o peito e os flancos 

estriados de cinza (Figura 1; Sick 1997). Habita florestas secas, áreas abertas e matas 

secundárias, ocorrendo na Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa e Brasil. Onde neste 

último, a espécie encontra-se amplamente distribuída desde o nordeste até a região 

sudeste (Stotz et al. 1996; Sick 1997; Birdlife International 2014). 

Devido à necessidade de se conhecer um pouco mais sobre como as espécies 

respondem a variações ambientais em um ambiente sazonal e com forte pressão antrópica, 

a presente dissertação baseia-se no levantamento de informações sobre (i) diferenças 

morfológicas entre os sexos e idades, (ii) como a massa varia ao decorrer do ano em meio 

aos regimes de chuva e (iii) como a influência de inúmeras variáveis, como área, sexo e 

pluviosidade afetam os parâmetros demográficos. 
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Figura 1: Diferenças sexuais na plumagem do tico-tico-rei-cinza (Lanio pileatus: 
Thraupidae) (A) fêmea; (B) macho. Foto: João Paulo Tavares (A) e Luis Felipe (B). 
  

A 
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RESUMO 

Diferenças no tamanho do corpo entre os sexos tem sido alvo de grande discussão 

científica. Embora estas modificações sejam interpretadas como um produto da seleção 

sexual, pequenas modificações em uma determinada estrutura pode ter um grande 

significado na ecologia das espécies. O peso também varia temporalmente e 

geograficamente, contudo, boa parte do conhecimento sobre como ocorre esta variação 

nas espécies está retido em espécies temperadas. Usando dados referentes ao peso de 484 

indivíduos e as medidas morfométricas (comprimento da asa, da cauda, do tarso, do 

cúlmen e ponta do bico a narina) de outros 202, observamos a variação no peso de machos 

e fêmeas entre os períodos secos e chuvosos e a variação das medidas morfométricas entre 

idade e sexo em duas áreas de caatinga da Estação Ecológica do Seridó. Nossos resultados 

mostraram que apenas machos da área aberta variaram em função do período. Para as 

comparações com relação a idade, jovens foram menores que adultos para todas as 

medidas tomadas. Entre os sexos, machos foram maiores que fêmeas em três medidas na 

área aberta (peso, comprimento da asa e da cauda) e em apenas uma na área fechada 

(comprimento da asa). Com isso, mostramos o quanto o ambiente foi determinante em 

nossos resultados e uma provável seleção sexual na espécie. 

PALAVRAS-CHAVE: Morfometria, peso, seleção sexual, divergências ecológicas. 
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ABSTRACT 

Differences in body size between the sexes have been great scientific discussion of target. 

Although these changes are interpreted as a product of sexual selection, small changes in 

a given structure can have a great significance in the ecology of the species. The weight 

also varies temporally and geographically, however, much of the knowledge about how 

is this variation in the species is retained in temperate species. Using data relating to the 

weight of 484 individuals and morphometric measurements (length of the wing, tail, 

tarsus, culmen and tip of the Bill to nostril) of other 202, we observed variation in weight 

of male and females between dry and rainy periods and the variation of morphometric 

measurements between age and sex in two areas of caatinga of the Estação Ecológica do 

Seridó. Our results showed that only males of open area varied according to the period. 

For comparisons with age, juveniles were lower than adults for all measures. Between the 

sexes, males were larger than females in three measurements in the open area (weight, 

length of the wing and tail) and only one in closed area (length of the wing). Thus, we 

show how the environment was crucial in our results and a probable sexual selection in 

the species.  

KEYWORDS: Morphometry, weight, sexual selection, ecological differences. 
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INTRODUÇÃO 

Diferenças no tamanho do corpo entre machos e fêmeas tem sido alvo de discussão 

científica por mais de cem anos (Székely et al. 2007). Embora muitas destas modificações 

sejam interpretadas com base na seleção sexual (Pough et al. 2008), muitas das 

divergências morfológicas entre os sexos têm significância na exploração de nichos 

variados (Selander 1966). Portanto, identificar tais diferenças melhora às interpretações 

dos padrões comportamentais e ecológico das espécies (Van de Pol et al. 2009; 

Huallachain & Dunne 2010). 

A técnica de tomada de medidas biométricas é uma poderosa ferramenta usada na 

diferenciação de sexos em espécies com plumagem monomórfica (Barret et al. 1989), 

bem como na identificação de processos que agem na diferenciação entre os sexos e entre 

espécies (Gregoire et al. 2007; Wien & Rotenberry1980). De uma forma geral, o estudo 

relacionado a padrões morfológicos melhora o conhecimento sobre evolução, ecologia, 

fisiologia e conservação de aves (James 1982; Bugoni et al. 2002; Székely et al. 2007; 

Schulz-Neto et al. 2008; Tellería et al. 2013). 

A forma como a massa corporal das aves varia temporalmente e geograficamente 

é objeto de discussão em trabalhos empíricos e teóricos (Rising & Somers 1989; 

Blackborn & Gaston 1994; Blackburn & Ruggiero 2001; Koening et al. 2005). Entretanto, 

grande parte dos estudos sustentam previsões baseadas em regiões temperadas, não 

havendo muitas informações acerca de variações sazonais nos trópicos (McGregor 2005). 

A presença de dias curtos e baixas temperaturas no inverno de regiões temperadas e 

boreais são as principais razões para a variação no peso das aves (Cox et al. 2011). Nos 

trópicos, por outro lado, devido a relativa constância e a pouca sazonalidade, é provável 

que a massa permaneça constantes ao longo do ano (Cox et al. 2011). 



31 

 

Aves de região neotropical foram pouco estudadas com relação a diferenças 

morfológicas em função de habitat ou sexo (Smith et al. 2012). No Brasil, estes estudos 

são ainda mais escassos, sendo concentrados apenas no Cerrado, Mata Atlântica e 

Amazônia (Marini 1997; Bugoni et al. 2002). Além disso, possíveis variações nas 

medidas causadas por fatores ambientais e àqueles relacionados à idade não são 

considerados (Pichorim 2010). 

Sendo assim, objetivamos nesse estudo: (i) mensurar e discutir variações no peso 

de machos e fêmeas do tico-tico-rei-cinza em duas áreas de caatinga com fisionomias 

distintas em relação aos períodos chuvoso e seco e (ii) comparar e discorrer aspectos 

morfológicos entre sexo e idade da espécie. 
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MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Estação Ecológica do Seridó (06° 34’ 36,2” S e 37° 15’ 

20,7” W), município de Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte (Figura 1). A ESEC–

Seridó caracteriza-se por um remanescente de 1.163 ha de caatinga hiperxerófila primária 

e em regeneração circundada por fazendas e formações secundárias. Localizada na 

Depressão Sertaneja Setentrional, a região do Seridó do Rio Grande do Norte possui clima 

semiárido, quente e seco, sendo sj8ua principal característica a má distribuição de chuvas. 

Nessa região o período chuvoso ocorre entre janeiro e abril com a pluviosidade variando 

entre 350 e 800 milímetros. (Velloso et al. 2002; Amorim et al. 2005). 

As fases a campo foram planejadas para coincidir com o final dos períodos seco e 

chuvoso de cada ano (Figura 2), tendo sido realizadas em 14/07-06/08 de 2012 (Fase 1), 

26/01-18/2 (Fase 2) e 01/06-24/06 (Fase 3) de 2013, 11/01-02/02 (Fase 4), 07/06-30/06 

(Fase 5) e 28/11-21/12 de 2014 (Fase 6). 

Foram amostradas duas fisionomias de caatinga: savana estépica aberta sobre solo 

argiloso, localmente conhecido como massapê (área aberta) e caatinga arbóreo-arbustiva 

localizada em encosta de serra sobre solo rochoso (área fechada) (Scardua 2004, Figura 

1). Em cada área de amostragem as capturas foram realizadas em quadrantes de ~12 ha 

(400 x 300 m - oito colunas x seis linhas intercaladas a cada 50 m). Os pontos de captura 

e marcação foram os cruzamentos entre as linhas e colunas (48 pontos em cada quadrante) 

(Figura 3). Em cada fase a campo foram feitas seis sessões de capturas em cada área (entre 

05h e 10h). Nestas sessões as capturas foram realizadas com redes de neblina do tipo 

Ecotone de 18 m x 3 m, malha 19 mm e 5 bolsas. 

As aves capturadas foram marcadas com anilhas metálicas cedidas pelo CEMAVE 

(Centro de Pesquisas para a Conservação das Aves Silvestres - ICMBio) e com uma 
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combinação única de três anilhas plásticas coloridas para auxiliar observações posteriores 

com binóculos. Em seguida, foram identificadas quanto ao sexo, pesadas com 

dinamômetro tipo Pesola de 50 g e medidas com paquímetro de 15 cm e régua de 15 cm 

com precisão de 0,05 mm. De cada espécime capturado também observamos o padrão de 

desenvolvimento da placa de incubação como indício de período reprodutivo (Sick 1997). 

Depois de manipuladas, as aves foram soltas nas proximidades do local de captura. 

 As medidas morfológicas tomadas nesse estudo foram: peso, comprimento da asa, 

comprimento da cauda, comprimento do tarso, comprimento do cúlmen exposto (cúlmen) 

e comprimento do bico a partir da narina (ponta do bico-narina; Figura 4). 

Antes de iniciarmos o processo de inferência estatística, nossos dados foram 

previamente explorados seguindo as recomendações de Zuur et al. (2010). Assim, 

"outliers" foram removidos e cada variável da matriz multivariada foi padronizada 

(padronização do tipo z score). Para esses dados também foram feitos testes de 

normalidade, homogeneidade de variâncias e colinearidade (VIF = Fator de inflação de 

variâncias), sendo esta última uma abordagem exclusiva para dados multivariados. 

Diferenças morfológicas entre os sexos e entre as idades foram comparadas 

através de uma Análise de Variância Multivariada (MANOVA). Com relação à variação 

sazonal do peso, indivíduos dos sexos masculino e feminino foram comparados através 

de uma Análise de Variância (ANOVA). Para ambas as propostas, separamos nossas 

medidas conforme a área a fim de descobrir possíveis variações relacionadas ao tipo de 

habitat. Em contrapartida, devido à ausência de jovens capturados na área fechada, 

executamos nossas comparações com relação à idade apenas com medidas tomadas na 

área aberta. 
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Todas as análises estatísticas seguiram as recomendações de Zar (2010) e foram 

realizadas através do software R (R Development Core Team 2012), com auxílio dos 

pacotes MVN (Korkmaz et al. 2014) e biotools (Silva 2014). 
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Figura 1: Área de monitoramento de Lanio pileatus na ESEC do Seridó para análise de 

variações morfológicas entre sexo e idade e variação no peso entre os períodos secam e 

chuvoso de 2012 a 2014. (A) Área fechada; (B): Área aberta. Fonte: Google earth.  
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Figura 2: Precipitação mensal acumulada na ESEC do Seridó entre 2012 e 2014 

(informações fornecidas pela administração da ESEC do Seridó).  
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Figura 3: Esquema dos pontos de rede para captura e marcação de Lanio pileatus na 

ESEC do Seridó entre os anos de 2012 e 2014. Em cada área de amostragem as capturas 

foram realizadas em quadrantes contendo oito colunas por seis linhas intercaladas a cada 

50 m. 
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Figura 4: Medidas tomadas de Lanio pileatus em duas áreas de caatinga da ESEC do 

seridó, Nordeste do Brasil. (A): comprimento do tarso; (B): comprimento da cauda; (C) 

Comprimento do cúlmen-exposto; (D): Comprimento da asa; (E): Comprimento da ponta 

do bico a narina (ponta do bico-narina); (F): Peso. 
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RESULTADOS 

Obtivemos o peso de 484 indivíduos (machos = 273 e fêmeas = 211). O peso 

médio global dos espécimes foi de 14,3±0,9 g, sendo 14,4±0,9 g o peso médio na Área 

Fechada e 14,4±0,9 g na Área Aberta. 

 Na área fechada, machos pesaram em média 14,3±0,7 g no período seco e 

14.5±1.1 g no período chuvoso, já as fêmeas pesaram em média 14,3±0,8 g no seco e 

14,5±1,1 g no chuvoso. Ambos os grupos não diferiram em relação aos períodos de seca 

e de chuva (machos: F 1, 60 = 1,26; p = 0,26; n = 62; fêmeas: F 1, 39 = 3,644; p = 0,06; n = 

41). Na área aberta, fêmeas pesaram em média 14,3±0,9 g no período seco e 14,4±0,9 g 

no período chuvoso, não diferindo estatisticamente entre os dois períodos (F1, 168 = 0,891; 

p = 0, 347; n = 170). Entretanto, machos foram mais pesados na chuva (seco: 14,2±0,9 g; 

chuva: 14,5±0,9 g; F 1, 209 = 8,65; p < 0,003) (Tabela 1).  

Para as comparações com relação a sexo e idade, utilizamos as medidas de 

indivíduos no qual todas as medições foram tomadas uma única vez, não entrando réplicas 

em nossa base de dados. Além disso, também padronizamos os dados de todas as medidas 

nos grupos avaliados, o que gerou tabelas com os dados brutos (Tabela 2 e 4) e 

padronizados (Tabela 3 e 5). Com isso, foram analisados um total de 202 indivíduos, 

sendo 20 fêmeas e 35 machos avaliados na área fechada, e 61 fêmeas, 53 machos e 33 

jovens na área aberta. 

Jovens pesaram em média menos que adultos (F 1, 148 = 8,69; p = 0,003) e tiveram 

asa (F 1, 148 = 65,96; p = 0,002), cauda (F 1, 148 = 14,38; p = 0,0002), tarso (F 1, 148 = 6,38; 

p = 0,01), cúlmen exposto (F 1, 148 = 8,69; p = 0,003) e ponta do bico à narina (bico-narina; 

F 1, 148 = 10,48; p = 0,001) menores (Tabela 3). 
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Na Área Fechada a asa de machos foi maior do que a de fêmeas (F 1, 53 = 7,69; p 

= 0,007; Tabela 3), enquanto que as demais medidas não diferiram estatisticamente. Já na 

área aberta, por outro lado, machos foram mais leves (F 1, 112= 11,3; p = 0,001), e 

apresentaram asa (F 1, 112 = 76,2; p < 0,001) e cauda (F 1, 112 = 20,54; p < 0,001) 

significativamente maiores (Tabela 5). 
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Tabela 1: Variação anual no peso de Lanio pileatus entre os períodos seco e chuvoso em duas áreas de caatinga da ESEC do Seridó, nordeste do 

Brasil. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão e número amostral (F = resultado do teste de ANOVA). 

  Área Fechada    Área Aberta  

 Seco Chuvoso Teste  Seco Chuvoso Teste 

M
ac

h
o 

14,3±0,7; 37 14,5±1,1; 25 F 1, 60 = 1,26; p=0,26  14,2±0,9; 117 14,5±0,9; 94 F 1, 209 = 8,65; p=0,003 

F
êm

ea
 

14,3±0,8; 19 14,8±0,9; 22 F 1, 39 = 3,64; p=0,06  14,3±0,9; 79 14,4±0,9; 91 F 1, 168 = 0,89; p=0,347 

Nota. Os valores estão representados em grama (g). 
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Tabela 2: Medidas morfológicas de Lanio pileatus da ESEC do Seridó, nordeste do 

Brasil. Dados apresentados como média ± desvio padrão e número amostral. 

 Adultos Jovens 

Peso 14,2±0,8; 117 13,8±1; 33 

Asa 64,49±2,11; 117 61±2,42; 33 

Cauda 56,58±2,04; 117 55,06±2,04; 33 

Tarso 17,85±1,71; 117 17,38±1,71; 33 

Cúlmen exposto 11,96±0,41; 117 11,69±0,6; 33 

Bico-Narina 8,13±0,35; 117 7,9±0,4; 33 

Nota. Os valores da variável peso estão representados em grama (g), enquanto que as 

demais estão representados em milímetros (mm). 
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Tabela 3: Medidas morfológicas padronizadas de Lanio pileatus da ESEC do Seridó, 

nordeste do Brasil. Dados apresentados como média ± desvio padrão e número amostral 

(F = resultado do teste MANOVA). 

 Adultos Jovens Teste 

Peso 0,12±0,93 -0,44±1,13 F 1, 148 = 8,69; p = 0,003 

Asa 0,29±0,81 -1,04±0,93 F 1, 148 = 65,96; p < 0,01 

Cauda 0,16±0,96 -0,56±0,96 F 1, 148 = 14,38; p = 0,0002 

Tarso 0,11±0,6 -0,39±1,79 F 1, 148 = 6,38; p = 0,01 

Cúlmen exposto 0,12±0,87 -0,44±1,28 F 1, 148 = 8,69; p = 0,003 

Bico-Narina 0,14±0,94 -0,48±1,08 F 1, 148 = 10,48; p = 0,001 
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Tabela 4: Medidas morfológicas de Lanio pileatus em duas áreas de caatinga da ESEC 

do Seridó, nordeste do Brasil, dados apresentados como média ± desvio padrão e número 

amostral.  

 ÁREA FECHADA ÁREA ABERTA 

 Fêmea Macho Fêmea Macho 

Peso 14,5±0,8; 20 14,3±0,8; 35 14,5±0,6; 61 14±0,8; 53 

Asa 63,95±2,25; 

20 

65,7±2,24; 35 63,37±1,65; 61 65,98±1,50; 53 

Cauda 55,95±2,03; 

20 

56,8±1,85; 35 55,95±1,78; 61 57,49±1,83; 53 

Tarso 17,92±0,60; 

20 

17,85±0,70; 35 17,94±0,56; 61 17,76±0,56; 53 

Cúlmen 12,01±0,64; 

20 

12,07±0,51; 35 11,98±0,44; 61 11,93±0,36; 53 

Bico-

Narina 

8,33±0,46; 20 8,39±0,29; 35 8,14±0,39; 61 8,11±0,30; 53 

Nota. Os valores da variável peso estão representados em grama (g), enquanto que as 

demais estão representados em milímetros (mm). 
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Tabela 5: Medidas morfológicas padronizadas de Lanio pileatus em duas áreas de caatinga da ESEC do Seridó, nordeste do Brasil, dados 

apresentados como média ± desvio padrão e número amostral. 

 ÁREA FECHADA ÁREA ABERTA 

 Fêmea Macho Teste Fêmea Macho Teste 

Peso 0,22±1,08 0,05±0,25 F 1,53 = 0,34, p = 0,55 0,22±0,85 -0,37±1,03 F 1,112= 11,32, p = 0,001 

Asa -0,36±1,04 0,44±1,04 F 1,53 = 7,69, p = 0,007 -0.62±0,76 0,57±0,69 F 1,112 = 76,2, p < 0,01 

Cauda -0,33±1,04 0,09±0,95 F 1,53 = 2,47, p = 0,12 -0,33±0,91 0,45±0,94 F 1,112 = 20,54, p < 0,01 

Tarso 0,09±1,0 -0,01±1,2 F 1,53 = 0,13, p = 0,71 0,12±0,94 -0,17±0,94 F 1,112 = 2,78, p = 0,97 

Cúlmen 0,06±1,38 0,17±1,1 F 1,53 = 0,12, p = 0,72 -0,03±0,97 -0,11±0,79 F 1,112 = 0,19, p = 0,65 

Bico-Narina 0,32±1,23 0,5±0,8 F 1,53 = 0,41, p = 0,52 -0,17±1,05 -0,25±0,82 F 1,112 = 0,19, p = 0,66 



46 

 

 

Figura 5: Frequência de fêmeas capturadas com mudas e placa de incubação na Área 

Aberta da ESEC do Seridó entre os anos de 2012 e 2014. Fases de coleta de dados tendo 

sido realizados em 14/07 a 06/08 de 2012 (Fase 1), 26/01 a 18/2 (Fase 2) e 01/06 a 24/06 

(Fase 3) de 2013, 11/01 a 02/02 (Fase 4), 07/06 a 30/06 (Fase 5) e 28/11 a 21/12 de 2014 

(Fase 6). 

Nota: Muda no corpo: quando observado uma grande concentração de penas em 

formação na ave; Muda asa e cauda: quando observados penas em formação em ambos 

os lados da ave. 
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DISCUSSÃO 

O peso corporal é frequentemente retomado em discussões sobre questões 

associadas aos padrões de diversificação de histórias de vida, como aqueles relacionados 

à abundância com relação à massa (Juanes 1986; Peters and Wassenberg 1986; 

Greenwood et al. 1996), a longevidade (Lindstedt & Calder 1976) e a princípios 

ecogeográficos (regra de Bergmann; Murphy 1985; Meiri and Dayan 2003).  

Além disso, diferenças no tamanho do corpo entre os sexos também aparecem 

como fonte de discussão em estudos relacionados ao dimorfismo sexual (Wiens & 

Rotenberry 1980; Rising & Somers 1989; Székely et al. 2007). Para isso, duas teorias têm 

sido propostas para explicar a evolução do dimorfismo sexual nas espécies: interações 

ecológicas e seleção sexual (Darwin 1859; Selander 1966). A teoria das divergências 

ecológicas propõe que o tamanho das diferenças está relacionado com o uso de diferentes 

nichos no habitat, com isso, tais diferenças observadas entre os sexos seria fruto da 

diminuição dos processos competitivos (Darwin 1859; Selander 1966). Em contrapartida, 

a teoria da seleção sexual propõe que estruturas maiores em um sexo conferem vantagem 

reprodutiva na competição por acasalamento (Darwin 1859; Selander 1966; Gutierréz-

Corchero et al.  2007; Hartley 2007). Embora se discuta que o aumento de estruturas 

esteja ligado com o sucesso na competição por fêmeas (Hartley 2007), uma mudança na 

morfologia das espécies pode ter grande significado ecológico na partição por recurso, 

por exemplo (Schulemberg 1983; Carrascal et al. 1990; Carrascal et al. 1994; Colborne 

et al. 2013; Bravo et al. 2014). 

O peso de Lanio pileatus em nosso estudo foi similar aos resultados encontrados 

em estudos na Venezuela (Verea et al. 1999; Dunning 2008; Del Hoyo et al. 1992). 

Entretanto, devemos tratar tais comparações com bastante cautela, pois a tomada de 

medida por diferentes pessoas podem gerar viés (Robertson et al. 1983; Barret et al. 
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1989), além disso, o peso das espécies frequentemente sofre modificações em relação a 

fatores como tempo, clima, geografia, sexo e habitat (Baldwin & Kendeigh 1938; 

Redfield 1973; James 1970; Clark 1979; Rising and Somers 1989; Yom-Tov et al. 2006). 

Os resultados produzidos neste estudo são os primeiros para Lanio pileatus em 

regiões tropicais. De forma geral, apenas o peso do macho foi significativamente maior 

entre os períodos seco e chuvoso na área aberta. Já entre as idades, os jovens foram 

menores que os adultos para todas as medidas mensuradas. Com relação a comparações 

entre os sexos, na área aberta, machos foram maiores que fêmeas para três dos traços 

avaliados (peso, comprimento da asa e comprimento da cauda), enquanto que na área 

fechada, apenas uma medida foi critério de distinção sexual entre os sexos (comprimento 

da asa). 

Em regiões onde a sazonalidade de chuvas é um fator importante para o aumento 

da biomassa de vegetais (Machado et al. 1997) e insetos (Vasconcellos et al. 2010), o 

peso das aves frequentemente varia nos períodos de seca e de chuva (Arendt and Faaborg 

1989; Cox et al. 2011). Nessas áreas tropicais, o período reprodutivo geralmente ocorre 

imediatamente após o início das primeiras chuvas (Wikelski et al. 2000; Stouffer et al. 

2013), enquanto que o início das mudas é quase associado com o fim da reprodução 

(Poulin et al. 1992), podendo haver sobreposição entre ambos (Marini and Durães 2001). 

Apenas fêmeas de L. pileatus foram capturadas com placa de incubação na área aberta. 

Dessa forma, é provável que fêmeas não tenham atingido variação em seu peso devido a 

forte influência da atividade reprodutiva somada ao processo de muda, duas atividades 

que demandam grande quantidade de energia (Moreno 1989; Poulin et al. 1992; Piratelli 

et al. 2000; Figura 5).  
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Em estudos conduzidos em regiões temperadas Gosler (1994) e Swaddle & Witter 

(1997) também encontraram pouca ou nenhuma variação no peso de fêmeas devido à 

influência da muda. 

Por outro lado, na área fechada, machos e fêmeas não apresentaram diferenças 

significativas entre os períodos. É provável que esse padrão esteja relacionado com 

diferenças na estrutura de habitat das duas áreas, uma vez que características relacionadas 

ao habitat têm forte influência com a oferta de alimento (Hilden 1965; Martin 1995). O 

que, de certa forma, age modelando características como densidade e disponibilidade do 

recurso (Molokwu et al. 2007). Em outras palavras, habitats variam quanto a sua estrutura 

e também na disponibilidade de recurso (Maurer and Whitmore 1981; Strong and Sherry 

2000). Esta variação, por sua vez, afeta características como detecção e captura de presas 

pelas aves (Butler and Gillings 2004), fazendo com que indivíduos experimentem 

variação na oferta de recurso, afetando, assim, sua condição física. 

Em vários táxons, incluindo as aves, juvenis parecem sofrer forte seleção no 

desenvolvimento morfológico para chegar até a forma adulta (Marchetti and Price 1989). 

Apesar de em passeriformes ser comum jovens com medidas de asa e de cauda bem mais 

curtas do que adultos, devido a diferenças anatômicas e a falta de experiência no voo 

(Alatalo et al. 1984; Dale et al. 2002; Yosef et al. 2004; Gutierréz-Corchero et al.  2007), 

nossos resultados mostraram que jovens de L. pileatus são menores que adultos em todos 

os traços morfológicos medidos. 

Sabemos que a disponibilidade de alimento no habitat traz um aumento nas taxas 

de sobrevivência, fecundidade e produtividade de jovens (Martin 1995). De certa forma, 

isto contribui na diminuição no período de tempo no ninho, reduzindo riscos como 

predação e parasitismo. (Martin 1987; Newton 1998). Dessa forma, é possível que jovens 
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tenham que sair do ninho mais cedo como um ajuste para evitar a predação (ver Martin 

2010).  

Nos passeriformes, a distinção dos sexos através de diferenças nas medidas de asa 

e cauda parece ser um critério relativamente comum no grupo (Alatalo et al. 1988; 

Fitzpatrick 1997; Zduniak & Yosef 2004; Campos et al. 2005; Magalhães et al. 2007), o 

que influencia na escolha de parceiros (Alatalo et al. 1984; Rising & Somers 1989; 

Greenwood 2003; Gutierréz-Corchero et al. 2007, Hogstad 2011). Estas diferenças de 

tamanho também trazem benefícios ao reduzir gastos energéticos no momento do voo 

(Rayner et al. 2001), conferindo grande importância no acesso e na defesa de territórios 

(McNab 1963; Harestad & Bunnell 1979; Otaviani et al. 2006; Faria et al. 2007). Esta 

característica, por sua vez, tem relativa importância, pois confere benefício na busca por 

alimento, acasalamento e cuidado da prole (Burt 1943). Dessa forma, é provável que essa 

forte pressão na escolha de indivíduos com asas e caudas maiores tenha uma relação direta 

com a qualidade do território, já que em ambientes heterogêneos a qualidade da área de 

vida é um preditivo de sucesso reprodutivo (Carpenter 1987; Ens et al. 1992). 

Contudo, as duas áreas desse estudo apresentaram uma diferenciação em relação 

ao número de estruturas que se mostraram significativamente diferente entre os sexos. 

Com isso, é provável que o tamanho da amostra não tenha sido grande o suficiente para 

relatar as diferenças existentes entre os dois grupos na área fechada. No entanto, não 

devemos descartar a existência de uma seleção envolvida na escolha por habitats (Leisler 

et al. 1989; Dantas et al. 2009), uma vez que diferenças na seleção de habitats são 

acompanhadas de variação morfológica entre os sexos (Winkler and Leisler 1985). 

Neste estudo, apresentamos evidências sobre como uma abundante espécie 

tropical varia sazonalmente em função do seu peso e em razão de diferenças morfológicas 

com relação a idade, sexo e local. Com isso, mostramos o quanto o ambiente foi 
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determinante na variação no peso e na saída tardia de jovens do ninho. Além disso, 

mostramos também fortes evidências de uma provável seleção sexual na escolha de 

machos, sustentando, consequentemente, a ideia de seleção de características 

morfológicas como uma resposta a competição por acasalamento (Darwin 1859; Selander 

1966) e de uma resposta ecológica ocasionada por modificações em sua morfologia 

(Schulemberg 1983; Carrascal et al. 1990; Carrascal et al. 1994; Colborne et al. 2013; 

Bravo et al. 2014). 

Por fim, esperamos que esta proposta também projete uma perspectiva para 

estudos futuros a fim de se conhecer mais sobre como diferenças nas histórias de vida 

variam dentre os vários gradientes geográficos e na caatinga. 
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RESUMO 

Populações animais variam em suas taxas em função de inúmeros fatores ligados a 

aspectos da população e a fatores ambientais. A caatinga é caracterizada pela forte 

sazonalidade e heterogeneidade em seus ambientes, o que provavelmente acaba afetando 

os parâmetros populacionais das espécies. Entre julho de 2012 e dezembro de 2014, 

utilizamos o método de captura-marcação-recaptura para estimar parâmetros 

populacionais de Lanio pileatus através de modelos produzidos no CJS e Desenho 

Robusto em duas áreas de caatinga da ESEC – Seridó. Nossos resultados mostraram 

resultados discrepantes entre as estimativas com e sem a influência de transitórios, e entre 

os dois métodos usados. A sobrevivência variou de 57,4 - 82,8% e 38 - 63,4% segundo o 

CJS e DR, respectivamente, sob a influência da chuva, área e sexo. A probabilidade de 

detecção (captura e recaptura) variou pouco entre as duas áreas, sendo fortemente 

dependente da pluviosidade na área aberta. Já as estimativas populacionais variaram em 

função do sexo e do local, onde apenas os indivíduos da área aberta flutuaram 

temporalmente. Os resultados produzidos mostram a forte influência do ambiente nos 

parâmetros demográficos da espécie e a grande importância ecológica de áreas abertas 

nas dinâmicas populacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Sazonalidade, heterogeneidade, parâmetros populacionais. 
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ABSTRACT 

Population animals vary in their rates in function of several factors linked to aspects of 

population and environmental factors. The caatinga is characterized by strong seasonality 

and heterogeneity in their environment, which ultimately probably affecting the 

population parameters of the species. Between July 2012 and December 2014, we use the 

capture-mark-recapture method to estimate population parameters of Lanio pileatus 

through models produced in the CJS and robust design in two areas of caatinga of ESEC 

- Seridó. Our results showed differences among the estimates with and without the 

influence of transient, and between the two methods used. The survival ranged from 57.4 

– 82.8% e 38 – 63.4% according CJS and DR, respectively, under the influence of rain, 

area and sex. The probability of detection (capture and recapture) was similar between 

the two areas, being strongly dependent on rainfall in the open area. Population estimates 

varied according to sex and location, where only individuals of open area fluctuated 

temporally. The results produced show the strong influence of the environment in the 

demographic parameters of the species and the great ecological importance of open areas 

in the population dynamics. 

KEYWORDS: Seasonality, heterogeneity, population parameters, open areas.  
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INTRODUÇÃO 

A demografia de uma espécie é um processo biológico de grande interesse para 

estudos populacionais envolvendo plantas e animais (Sandercock and Beissinger 2002). 

Métodos de estudos demográficos baseiam-se na premissa de que as populações são 

dinâmicas, flutuando intra e entre anos em resposta às taxas de reprodução, mortalidade, 

imigração e emigração (Musgrove et al. 2013). 

Na tentativa de investigar como essas dinâmicas se comportam no meio natural, 

várias hipóteses têm sido discutidas nas últimas décadas (Sibly and Hone 2002; Berryman 

2002). Elas buscam entender quais são as consequências ecológicas e evolutivas de 

fatores extrínsecos ligados ao ambiente (disponibilidade alimentar, competição, 

predação, etc) e intrínsecos ligados à população (taxas de crescimento, recrutamento, 

sucesso reprodutivo e, comportamento) (Newton 1998). 

De certa forma, a identificação dos mecanismos pelos quais a densidade pode 

afetar parâmetros demográficos e a forma como eles operam na população é fundamental 

em estudos populacionais (Ferrer et al. 2008). Entretanto, o modo como esses 

mecanismos agem e modelam as populações são de difícil entendimento (Rodenhouse 

1997; Saeter 1997), uma vez que tais padrões só podem ser detectados com estudos em 

longo prazo (Newton 1998). 

O conhecimento atual sobre história de vida das aves indica que em regiões 

tropicais elas tendem a sobreviver mais e a ter menores ninhadas do que aquelas de 

regiões temperadas (Cody 1966; Hogstedt 1981; Murray 1985; Martin 1996). Apesar de 

alguns questionamentos quanto à suposição de que aves tropicais sobrevivem mais (Karr 

et al. 1990), vários trabalhos indicam diferenças significativas entre estas regiões, 
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confirmando este paradigma (Faaborg and Arendt 1995; Johnston et al. 1997; Sandercock 

et al. 2000). 

Embora alguns pesquisadores considerem que a sobrevivência seja um atributo 

inerente aos parâmetros populacionais, essa é na verdade um atributo individual do 

organismo onde fatores genéticos, demográficos, ecológicos e ambientais agem 

influenciando as taxas de sobrevivência da espécie (Murray and Patterson 2006). 

Ao contrário da premissa amplamente aceita de regularidade na oferta de alimento 

em habitats tropicais, ambientes sazonalmente secos como a caatinga, embora tropical, 

apresentam forte heterogeneidade temporal em seu habitat (Sampaio 1995). 

Consequentemente, é possível que a distribuição sazonal irregular de recursos 

desempenhe papel importante nas dinâmicas populacionais das espécies destas regiões. 

Existem grandes variações nas taxas de predação ou sucesso reprodutivo entre espécies 

de ambientes mais ou menos sazonais (Johnson et al. 2005). Poucos estudos fazem 

menção à relação envolvendo heterogeneidade de habitat e dinâmica populacional. 

Contudo, é provável que essa relação seja positiva e que seu efeito aumente a densidade 

das espécies (Estades 2001; Oliver et al. 2010). 

De forma geral, estimativas sobre parâmetros demográficos de aves são raras em 

regiões tropicais (Brawn et al. 1995), assim como no Brasil (Marsen e Guimarães Jr. 

2003). Dessa forma, tendo em vista a lacuna no conhecimento sobre como as populações 

de aves se comportam em um ambiente tropical fortemente sazonal. O presente estudo 

visou estimar parâmetros demográficos de Lanio pileatus em duas áreas de caatinga do 

Nordeste do Brasil. Testamos hipóteses sobre como a população desta espécie varia em 

tamanho e estrutura em função da fisionomia da área e da sazonalidade de chuvas. 

Também investigamos a sobrevivência e detecção de machos e fêmeas residentes e 
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transitórios, e como estes parâmetros demográficos foram influenciados pelas variáveis: 

precipitação, tempo e tipo de vegetação. De uma maneira geral, procuramos verificar 

como estas variáveis ecológicas afetam os parâmetros demográficos na população 

analisada. 

  



71 

 

MÉTODOS 

Área de estudo e procedimentos de campo 

O presente estudo foi realizado na Estação Ecológica do Seridó (ESEC-Seridó, 

06° 34’ 36,2” S e 37° 15’ 20,7” W), localizada no município de Serra Negra do Norte, 

Rio Grande do Norte (Figura 1), caracterizada como um remanescente de 1.163ha de 

caatinga hiperxerófila primária e em regeneração circundada por fazendas e formações 

secundárias. É localizada na Depressão Sertaneja Setentrional, região conhecida como 

"Seridó". Possui clima do tipo semiárido, quente e seco com má distribuição de chuvas. 

O período chuvoso ocorre entre janeiro e abril, com precipitação variando entre 350 e 800 

mm (Velloso et al. 2002; Amorim et al. 2005). 

Empregamos o método de captura-marcação-recaptura nas estimativas de 

parâmetros populacionais. Para tal, amostramos as fisionomias caatinga aberta sobre solo 

argiloso, localmente conhecido como massapé (Área Aberta), e caatinga arbóreo-

arbustiva de encosta de serra sobre solo rochoso (Área Fechada) (Figura 1). Em cada área, 

as capturas foram realizadas em um quadrante de aproximadamente 12 ha (400 x 300 m, 

considerando um "buffer" de 25 m no entorno) composto por oito colunas e seis linhas 

intercaladas a cada 50 m. Os pontos de captura e marcação foram os cruzamentos entre 

as linhas e colunas (48 pontos em cada quadrante) (Figura 2). Amostramos cada quadrante 

por meio do Desenho Robusto (Pollock 1982, Kendall et al. 1997), composto por seis 

sessões primárias e secundárias. Entre as sessões secundárias (população fechada) houve 

um intervalo de 3 a 4 dias e entre as sessões primárias (população aberta) o intervalo foi 

de 4 a 6 meses. Planejamos as sessões primárias de forma a coincidir com final dos 

períodos seco e chuvoso (Figura 3 e 4. Cada sessão primária teve duração de 

aproximadamente 24 dias (14/07-06/08 de 2012; 26/01-18/2 e 01/06-24/06 de 2013; 

11/01-02/02, 07/06-30/06 e 28/11-21/12 de 2014). 
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Capturamos as aves com redes ornitológicas Ecotone (18 x 3 m, cinco bolsas e 

malha de 19 mm). As redes foram abertas entre 5-10 h da manhã e revisadas entre 40-60 

min dependendo das condições climáticas. Os espécimes foram marcados com anilhas 

metálicas fornecidas pelo CEMAVE (Centro de Pesquisas para a Conservação das Aves 

Silvestres - ICMBio). Em seguida, foram identificados quanto ao sexo, pesados e soltos 

nas proximidades do local de captura. 

Análise de dados 

O histórico de capturas dos espécimes marcados foi construído no formato 

"Recaptures only" (LL = “Live Live”, ver Cooch e White 2014) com os grupos "machos 

área fechada - Maf", "fêmeas área fechada - Faf", "machos área aberta - Maa" e "fêmeas 

área aberta - Faa". A partir deste histórico com quatro grupos usamos o programa MARK 

(Cooch e White 2014) para obter as estimativas de parâmetros populacionais por meio de 

modelos Cormack-Jolly-Seber (CJS) (Cormack 1964, Jolly 1965, Seber 1965) e Desenho 

Robusto (DR) (Pollock 1982, Kendall & Nichols 1995, Kendall et al. 1997). 

Para a análise dos dados no formato CJS, inicialmente adaptamos o histórico de 

capturas reunindo os dados das sessões secundárias de cada sessão primária em uma única 

sessão, resultando em seis sessões de capturas. Este histórico modificado foi usado no 

MARK por meio da rotina “Live Recaptures (CJS)” para estimar os parâmetros de 

sobrevivência (Phi) e recaptura (p). Para a análise no formato DR usamos o histórico 

completo de capturas (seis sessões secundárias em cada uma das seis sessões primárias) 

na opção “Robust Design/Huggins p and c” do programa MARK. Por meio desta, 

estimamos sobrevivência (Phi) e dispersão temporária (gamas) entre as sessões primárias, 

além do tamanho populacional (N), probabilidade de captura (c) e recaptura (p) nas 

sessões secundárias seguindo recomendações da literatura (e.g. Kendall et al. 1997, 
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Cooch & White 2014). Em ambas as análises, ajustamos os intervalos entre as sessões 

primárias para 1,7; 1; 2; 1,2 e 1,5 para acomodar as diferenças de tempo da coleta dos 

dados. 

Na elaboração dos modelos CJS e RD, avaliamos a influência das variáveis local 

(área aberta ou fechada), sexo (macho e fêmea), chuva e tempo nas estimativas dos 

parâmetros. Para chuva usamos a precipitação acumulada (mm) entre os intervalos das 

sessões primárias nas estimativas de sobrevivência, e o acumulado de chuva (mm) durante 

cada sessão primária para as estimativas de recaptura. Para corrigir possível subestimação 

de parâmetros gerada pelos indivíduos transitórios (i.e. indivíduos não recapturados 

porque saíram da área de estudo), usamos modelos "Time-Since-Marking - TSM" nas 

estimativas de sobrevivência aparente dos quatro grupos de indivíduos (ver Cooch e 

White 2014). Dessa forma, a primeira diagonal da "Parameter Index Matrix - PIM" de 

sobrevivência de cada um dos grupos "Machos área fechada - Maf", "Fêmeas área fechada 

- Faf", "Machos área aberta- Maa" e " Fêmeas área aberta - Faa" foi diferenciada das 

demais, permitindo separar a influência dos transitórios (primeira diagonal) entre estes 

intervalos e os demais (outras diagonais) (Figuras 5). Esta primeira diagonal diferencia a 

sobrevivência dos primeiros intervalos de tempo de cada coorte dos indivíduos 

capturados, reunindo neste intervalo os capturados uma única vez (transitórios), mas 

também alguns dos demais indivíduos capturados mais de uma vez. Portanto, as 

estimativas de sobrevivência nestes intervalos incluem a influência dos transitórios, mas 

não se tratam de estimativas exclusivas dos transitórios. 

Com relação ao parâmetro recaptura dos modelos CJS consideramos apenas a 

variação temporal nas "PIMs" dos grupos, não diferenciando nenhuma condição entre os 

indivíduos.  No Desenho Robusto modelamos as "PIMs" de captura (c) e recaptura (p) 

sem variação entre os grupos e constantes no tempo em cada sessão primária. Deixamos 
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as "PIMs" dos parâmetros gamas (y’ e y” - "dispersão temporária") com igual codificação 

entre os grupos e variação apenas temporal (Figura 6). O parâmetro y’ representa a 

probabilidade de um indivíduo não estar disponível para recaptura entre duas sessões 

primárias, isto é, a probabilidade de permanecer fora da área de estudo entre duas sessões 

(Kendall et al. 1997, Cooch & White 2014). O parâmetro y” representam a probabilidade 

de um indivíduo emigrar da área de amostragem entre duas sessões primárias, isto é, sair 

da condição "disponível" para recaptura para "não disponível" (Kendall et al. 1997, Cooch 

& White 2014). Por meio desses parâmetros gamas testamos os movimentos 

"Markovian", "Random" e "Even Flow". No movimento "Markovian", a probabilidade do 

indivíduo estar disponível para captura entre uma sessão e a seguinte depende da 

disponibilidade do indivíduo na sessão anterior, para tal tornamos y’k-1 = y’k e y”k-1 = y”k 

na "Design Matrix", seguindo as recomendações de Kendall (2014). No movimento 

"Random", a probabilidade do indivíduo estar disponível em uma determinada sessão, 

independe da condição anterior, para tal modelamos y’ = y” na "Design Matrix", seguindo 

as recomendações de Kendall (2014). No movimento "Even Flow", os indivíduos 

apresentam as mesmas probabilidades de passar do estado disponível para não disponível 

e vice versa entre sessões adjacentes (Kendall et al. 1997). Dessa forma, modelamos este 

movimento considerando y’ = 1 e y” = -1 na "Design Matrix" seguindo as recomendações 

de Kendall (2014). 

Construímos o modelo global inicial CJS a partir da influência do local (plot), 

sexo (sex), chuva (rain) e tempo (t) nos parâmetros recaptura e sobrevivência. Este último 

também foi modelado em função da influência dos transitórios (trans) nas estimativas do 

primeiro intervalo de cada coorte (primeira diagonal da PIM). Verificamos o desempenho 

deste modelo mais parametrizado na obtenção das estimativas, no caso de incapacidade 

de estimar alguns parâmetros, restringimos (retiramos) variáveis até obtermos um modelo 
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global no qual todos os parâmetros fossem estimados. Iniciamos a restrição das variáveis 

pelo tempo (t) e usamos a opção “Alt. Opt. Method” do programa MARK para maximizar 

a possibilidade das estimativas. Com o modelo global definido, quantificamos a 

sobredispersão dos dados por meio da rotina “Test/Median c-hat” (ver Cooch & White 

2014). Para tal, usamos o “c-hat” de um a três, oito pontos intermediários para cada 

simulação e 100 repetições (totalizando 1000 simulações). No caso de sobredispersão, 

ajustamos o valor do “c-hat” por meio da rotina "Ajustments/c-hat". A partir do modelo 

global definido e ajustado, geramos os demais modelos por meio da opção “Run/Run 

Subset Models DM”. Esta rotina faz todas as combinações possíveis das variáveis do 

modelo global nos parâmetros sobrevivência e recaptura. Em seguida, verificamos se 

todos os parâmetros foram estimados em cada modelo, retirando aqueles em que as 

estimativas não foram possíveis mesmo com o uso da opção “Alt. Opt. Method” (ver 

Cooch & White 2014). 

Para a construção do modelo global no Desenho Robusto modelamos a influência 

das variáveis local (plot), sexo (sex), chuva (rain) e tempo (t) nos parâmetros recaptura, 

dispersão temporária (gamas) e sobrevivência. Neste último também modelamos a 

influência dos transitórios (trans), considerando distintas as estimativas do primeiro 

intervalo de cada coorte (primeira diagonal da PIM) da mesma forma como foi feito no 

modelo CJS. Nos parâmetros de dispersão temporária (y’ e y”) incluímos também no 

início a modelagem do movimento "Markovian". Em seguida, verificamos o desempenho 

deste modelo inicial para a obtenção das estimativas, no caso de parâmetros não 

estimados, testamos combinações dos seguintes procedimentos: alteração do movimento 

de dispersão temporária para "Even Flow" e "Random"; equiparação das probabilidades 

de captura e recaptura e restrição das variáveis local, sexo, chuva e tempo na 

sobrevivência, dispersão temporária e captura/recaptura até obtermos um modelo global 
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capaz de estimar todos os parâmetros. Iniciamos estas restrições pelo tempo e usamos a 

opção “Alt. Opt. Method” do programa MARK para maximizar a possibilidade de 

estimativa dos parâmetros. Após definirmos o modelo global, ajustamos a sobredispersão 

dos dados (c-hat) com o mesmo valor obtido para o modelo global CJS, uma vez que o 

teste "Median c-hat” não está disponível para o Desenho Robusto (ver Cooch & White 

2014). A partir do modelo global ajustado, geramos os demais modelos por meio da opção 

“Run/Run Subset Models DM”, a qual faz todas as combinações possíveis das variáveis 

do modelo global nos parâmetros sobrevivência, captura e recaptura. Em seguida, 

verificamos se todos os parâmetros foram estimados em cada modelo, eliminando os 

modelos em que as estimativas não foram possíveis mesmo com o uso da opção “Alt. Opt. 

Method”. 

Os modelos CJS e DR gerados foram classificados segundo o valor do Akaike 

Information Criterion - AIC e as estimativas finais dos parâmetros foram obtidas pela 

rotina “Model Averaging” sobre o conjunto final de modelos. Esta opção incorpora as 

incertezas na seleção dos modelos, levando em conta os pesos (QAICc Weight) de cada 

um para o cálculo da média de cada parâmetro e por isso é mais indicada (Cooch & White 

2014). 
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Figura 1: Localização das áreas estudada para obtenção de parâmetros demográficos de 

Lanio pileatus na Estação Ecológica do Seridó, município de Serra Negra do Norte, Rio 

Grande do Norte (06° 34’ 36,2” S e 37° 15’ 20,7” W). (A): Área Fechada; (B): Área 

Aberta (Fonte: Google Earth 2014). 
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Figura 2: Esquema das áreas estudadas para obtenção de parâmetros demográficos de 

Lanio pileatus por meio do método de captura-marcação-recaptura (CMR) na ESEC do 

Seridó entre os anos de 2012 e 2014. Cada uma das áreas (aberta e fechada) é formada 

por um conjunto de oito colunas e seis linhas dispostas a cada 50 m de distância, onde os 

cruzamentos representam os 48 pontos de amostragem. 

  

50 m0 m

Colunas

Linhas

7 8

100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 350 m

A5 A6 A7 A8

1 2 3 4 5 6

B5 B6 B7 B8

0 m A A1 A2 A3 A4

C5 C6 C7 C8

50 m B B1 B2 B3 B4

D5 D6 D7 D8

100 m C C1 C2 C3 C4

E5 E6 E7 E8

150 m D D1 D2 D3 D4

F5 F6 F7 F8

200 m E E1 E2 E3 E4

250 m F F1 F2 F3 F4



79 

 

 

 

Figura 3: Precipitação mensal acumulada na ESEC do Seridó entre 2012 e 2014 

(informações fornecidas pela administração da ESEC do Seridó).  
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Figura 4: Representação esquemática das sessões primárias e secundárias de capturas 

empregadas no formato de Desenho Robusto para obtenção de parâmetros demográficos 

de Lanio pileatus em áreas de caatinga aberta e fechada na ESEC do Seridó entre os anos 

de 2012 e 2014. 

  



81 

 

Parâmetro de Sobrevivência (Phi) Maf 

1 6 7 8 9 

              2 7 8 9 

                             3 8 9 

                                          4 9 

                                                        5 

Parâmetro de Sobrevivência (Phi) Faf 

10 15 16 17 18 

              11 16 17 18 

                            12 17 18 

                                          13 18 

                                                        14 

Parâmetro de Sobrevivência (Phi) Maa 

19 24 25 26 27 

              20 25 26 27 

                            21 26 27 

                                          22 27 

                                                         23 

Parâmetro de Sobrevivência (Phi) Faa 

28 33 34 35 36 

              29 34 35 36 

                            30 35 36 

                                          31 36 

                                                        32 

Parâmetro de Recaptura (p) Maf 

37 38 39 40 41 

              38 39 40 41 

                           39 40 41 

                                          40 41 

                                                        41 

Parâmetro de Recaptura (p) Faf 

42 43 44 45 46 

              43 44 45 46 

                            44 45 46 

                                          45 46 

                                                        46 

Parâmetro de Recaptura (p) Maa 

47 48 49 50 51 

              48 49 50 51 

                            49 50 51 

                                          50 51 

                                                         51 

Parâmetro de Recaptura (p) Faa 

52 53  54 55 56 

              53 54 55 56 

                             54 55 56 

                                          55 56 

                                                         56 

Figura 5: Codificação no programa MARK das "Parameter Index Matrix - PIM" de 

sobrevivência (Phi) e recapturas (p) dos modelos Cormack-Jolly-Seber (CJS) feitas no 

programa MARK para Lanio pileatus dos grupos de "Machos área fechada - Maf", 

"Fêmeas área fechada - Faf", "Machos área aberta- Maa" e " Fêmeas área aberta - Faa". 
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Parâmetro de Sobrevivência (Phi) Maf 

1 6 7 8 9 

              2 7 8 9 

                            3 8 9 

                                          4 9 

                                                        5 

Parâmetro de Sobrevivência (Phi) Faf 

10 15 16 17 18 

              11 16 17 18 

                            12 17 18 

                                          13 18 

                                                        14 

Parâmetro de Sobrevivência (Phi) Maa 

19 24 25 26 27 

              20 25 26 27 

                            21 26 27 

                                          22 27 

                                                        23 

Parâmetro de Sobrevivência (Phi) Faa 

28 33 34 35 36 

              29 34 35 36 

                            30 35 36 

                                          31 36 

                                                        32 

Parâmetro de Imigração (gama’) Maf 

57 58 59 60 

              58 59 60 

                            59 60 

                                          60 

Parâmetro de Imigração (gama’) Faf 

61 62 63 64 

              62 63 64 

                            63 64 

                                          64 

Parâmetro de Imigração (gama’) Maa 

65 66 67 68 

              66 67 68 

                            67 68 

                                          68 

Parâmetro de Imigração (gama’) Faa 

69 70 71 72 

              70 71 72 

                            71 72 

                                          72 

Parâmetro de Emigração (gama”) Maf 

37 38 39 40 41 

              38 39 40 41 

                            39 40 41 

                                          40 41 

                                                        41 

Parâmetro de Emigração (gama”) Faf 

42 43 44 45 46 

              43 44 45 46 

                            44 45 46 

                                          45 46 

                                                        46 

Parâmetro de Emigração (gama”) Maa 

47 48 49 50 51 

             48 49 50 51 

                            49 50 51 

                                          50 51 

                                                        51 

Parâmetro de Emigração (gama”) Faa 

52 53 54 55 56 

              53 54 55 56 

                            54 55 56 

                                          55 56 

                                                        56 

Figura 6: Codificação das "Parameter Index Matrix - PIM" de sobrevivência (Phi) e 

movimentos (gama’ e gama”) dos modelos Desenho Robusto (DR) feitas no programa 

MARK para Lanio pileatus dos grupos de "Machos área fechada - Maf", "Fêmeas área 

fechada - Faf", "Machos área aberta- Maa" e " Fêmeas área aberta - Faa". 
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RESULTADOS 

De julho de 2012 a dezembro de 2014 capturamos 425 indivíduos adultos de Lanio 

pileatus (Área Fechada: machos = 61e fêmeas = 61; Área Aberta: machos = 174 e fêmeas 

= 129). A taxa de captura considerando o esforço total foi de 0,093indivíduos/m2rede. 

Pelo formato CJS o modelo global inicial com melhor desempenho não 

considerou a influência do tempo na sobrevivência e recaptura, estimando todos os nove 

parâmetros (Tabela 1). A sobredispersão dos dados (teste Median c-hat) para este modelo 

foi de 1,53, a qual foi ajustada. A partir disto, geramos 128 modelos por meio das 

combinações das variáveis em sobrevivência e recaptura (Tabela 2). Testamos opções 

interativas dos modelos melhor classificados (Delta QAICc < 8) quando apresentavam 

mais de uma variável interferindo na sobrevivência ou recaptura. Os dois modelos melhor 

classificados consideraram o local, sexo e chuva como covariáveis importantes para 

sobrevivência, sendo que no primeiro a relação entre as covariáveis foi aditiva e no 

segundo interativa (Tabela 2). Estes dois primeiros modelos explicaram 22,8% da 

variação dos dados. O conjunto dos seis melhores modelos (Delta QAICc < 2) 

apresentaram o peso QAICc total de 49,6%. Em todos estes modelos a sobrevivência foi 

influenciada pelo local e chuva, sendo que em quatro houve também a influência do sexo 

e em três a separação dos transitórios foi importante (Tabela 2). Nestes seis modelos 

melhor classificados a recaptura foi considerada constante em três e influenciada pela 

chuva, sexo e local em um cada (Tabela 2). Em relação a todos os 31 modelos com Delta 

QAICc < 7, os quais somaram peso QAICc total de 97,6%, as covariáveis local, chuva, 

transitórios e sexo foram importantes para sobrevivência em 30, 29, 25 e 20 modelos 

respectivamente e as covariáveis local, chuva e sexo estiveram modelando a recaptura em 

13, 13, 12 modelos respectivamente. 
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Para a construção do modelo global inicial DR, fizemos várias combinações de 

movimentos de dispersão temporária nos parâmetros gamas e de tempo na sobrevivência, 

captura e recaptura. Nenhum dos modelos pôde estimar adequadamente todos os 

parâmetros, com problemas de estimativas principalmente nos parâmetros gamas (Tabela 

1). Aparentemente os dados obtidos não foram suficientes para estimar as probabilidades 

de movimento temporário. Em função disto, decidimos igualar as probabilidades de saída 

e entrada na área de estudo em 0,5. Isto é, consideramos como 50% as chances de um 

indivíduo sair ou entrar na área de estudo entre duas sessões primárias. Dessa forma, o 

modelo mais parametrizado que estimou todos os parâmetros e que foi escolhido como 

global considerou as covariáveis transitórios, sexo, local e chuva na sobrevivência, as 

covariáveis sexo, local e chuva na captura e recaptura, e os movimentos de dispersão 

temporária foram fixados em 0,5 (Tabela 1). Ajustamos o "c-hat" deste modelo para 1,53, 

mesmo valor obtido pelo teste de sobredispersão dos dados pelo modelo CJS. A geração 

de modelos por meio das combinações das covariáveis em sobrevivência e 

captura/recaptura resultou em 128 modelos (Tabela 3). Testamos opções interativas dos 

modelos melhor classificados (Delta QAICc < 7) quando apresentavam mais de uma 

variável interferindo na sobrevivência ou captura/recaptura. 

Os dois modelos melhor classificados apresentaram uma diferença de QAICc de 

0,33 e o peso (wQAICc) de ambos somados foi iguala a 0,5312 (Tabela 3). Nestes, a 

sobrevivência foi modelada em função da presença de indivíduos transitórios, chuva e 

local. A captura/recaptura foram consideradas iguais e dependentes da chuva e do local. 

Em relação aos modelos com Delta QAICc < 7 (20 primeiros modelos, ver Tabela 3), os 

quais explicaram 90,58% da variação dos dados (wQAICc = 0,9058), em dezoito a 

distinção dos transitórios foi importante. Além disso, as covariáveis chuva, local e sexo 
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estiveram influenciando a sobrevivência em 13, 13 e 7 modelos respectivamente, e a 

captura/recaptura em 20, 20 e 4 modelos respectivamente (Tabela 3). 

Tanto pelo CJS como pelo DR as sobrevivências em cada intervalo foram menores 

quando incluíram os transitórios, sendo que as maiores diferenças ocorreram nos valores 

estimados pelos modelos CJS (Tabela 4, Figura7). Também houve a tendência de 

estimativas de sobrevivência menores para os períodos chuvosos em relação aos secos, 

com as maiores diferenças estimadas pelos modelos DR (Tabela 4). Os machos, em geral, 

também apresentaram a tendência de sobrevivências com valores menoresquando 

comparado as fêmeas tanto pelo CJS quanto pelo DR (Tabela 4). Entre os locais, a 

sobrevivência foi maior na área aberta, tanto para machos como para fêmeas, 

principalmente quando os transitórios não foram incluídos (Tabela 4). Os valores anuais 

de sobrevivência também apresentaram as tendências de serem maiores para fêmeas e 

para área aberta tanto nos modelos CJS como DR (Tabela 4). 

Sobre as taxas de recaptura entre as sessões, dadas pelos modelos CJS, os valores 

variaram pouco entre as fases, sexos e locais (Tabela 5), sendo dependentes da 

precipitação acumulada em cada sessão (r2 = 0,46; F1, 19 = 15,1; p < 0,01; Figura 8). Sobre 

as taxas de recaptura dentro de cada sessão, dadas pelos modelos DR, os valores foram 

menores e variaram pouco em relação aos sexos (Tabela 5). Na caatinga fechada as 

estimativas de recaptura tiveram pouca variação temporal, foram mais baixas (0,0540-

0,0639) e com maior erro padrão (0,0146-0,0338). Na caatinga aberta a recaptura variou 

consideravelmente entre as sessões, com o menor valor (0,0928±0,0143) para julho de 

2012 e o maior (0,2403±0,0253) para janeiro de 2014 (Tabela 5). A recaptura em caatinga 

aberta pelo DR foi fortemente dependente da precipitação acumulada em cada sessão (r2 

= 0,99; F1, 11 = 812; p < 0,01; Figura 9). 
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O tamanho populacional para as parcelas amostradas (12 ha), parâmetro derivado 

das análises feitas pelo DR, variou para machos entre 16,6 e 90,5 indivíduos e para fêmeas 

entre 11,9 e 101,4 indivíduos (Tabela 6). Na caatinga aberta ocorreu maior flutuação nos 

tamanhos populacionais em função do tempo e do sexo, com valores para machos 

variando entre 45,4 e 90,5 indivíduos (densidade = 5,2 indivíduos/ha) e para fêmeas entre 

11,9 e 101,4 indivíduos (densidade = 4 indivíduos/ha) (Tabela 6). Na caatinga fechada a 

variação de tamanhos populacionais de machos e fêmeas foram respectivamente de 16,6 

a 57,0 e de 16,5 a 57,5 indivíduos, com ambas as densidades iguais a 3,2 indivíduos/ha. 

Não observamos relação de dependência do tamanho populacional em função da 

pluviosidade, tanto na parcela de caatinga aberta (Machos - r2 = 0,08; F1, 5 = 0,3; p > 0,05; 

Fêmeas - r2 = 0,03; F1, 5 = 0,1; p > 0,05; Figura 10-A) como na caatinga fechada (Machos 

- r2 = 0,02; F1, 5 = 0,1; p > 0,05; Fêmeas - r2 = 0,03; F1, 5 = 0,1; p > 0,05; Figura 10-B). 
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Tabela 1: Estrutura e desempenho dos modelos candidatos a modelo global para 

estimativas de parâmetros demográficos de Lanio pileatus por meio da análise CJS e RD 

no programa MARK. 

Modelos candidatos a modelo global Desempenho 

CJS  

1 - Phi(plot+trans+sex+rain+t) p(plot+sex+rain+t) 12/17 

2 - Phi(plot+trans+sex+rain+t) p(plot+sex+rain) 12/13 

3 - Phi(plot+trans+sex+rain) p(plot+sex+rain+t) 12/13 

4* - Phi(plot+trans+sex+rain) p(plot+sex+rain+t) 9/9* 

DR  

1 - Phi (trans+sex+plot+rain+t) y'y"(Markovian sex+plot+rain) 

p(sex+plot+rain+t) c(sex+ plot+rain+t) 

23/27 

2 - Phi (trans+sex+plot+rain+t) y'y"(Markovian sex+plot+rain) 

p=c(sex+plot+rain+t) 

22/26 

3 - Phi (trans+sex+plot+rain+t) y'y"(Markovian) 

p=c(sex+plot+rain+t) 

16/23 

4 - Phi (trans+sex+plot+rain+t) y'y"(Even Flow) 

p=c(sex+plot+rain+t) 

16/23 

6 - Phi (trans+sex+plot+rain+t) y'y"(Random) p=c(sex+plot+rain+t) 16/22 

7 - Phi (trans+sex+plot+rain+t) y'y"(fixado = 0,5) 

p=c(sex+plot+rain+t) 

16/18* 

8 - Phi (trans+sex+plot+rain+t) y'y"(fixado = 0,5) p=c(sex+plot+rain) 12/13 

9* - Phi (trans+sex+plot+rain) y'y"(fixado = 0,5) p=c(sex+plot+rain) 9/9 
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Desempenho = número de parâmetros estimados pelo modelo/número total de parâmetros 

do modelo; Phi = sobrevivência; p = recaptura; plot = local (áreas aberta e fechada); trans 

= transitórios; sex = sexo; rain = chuva; t = tempo; 

* modelo mais parametrizados onde todos os parâmetros foram estimados, este foi 

escolhido como modelo global. 
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Tabela 2: Classificação dos melhores modelos baseada na influência das variáveis local 

(plot), presença de indivíduos transitórios (trans), sexo (sex) e chuva (rain) sobre a 

sobrevivência (Phi) e recaptura (p) de Lanio pileatus na ESEC do Seridó, Nordeste do 

Brasil por meio da análise Cormack-Jolly-Seber no programa MARK. Os modelos foram 

gerados com base na captura de 425 indivíduos entre 2012 e 2014. 

Modelos QAICc Delta 

QAICc 

wQAICc Nº 

Par. 

01 - Phi(plot+sex+rain) p(.) 325,8 0,00 0,15 5 

02 - Phi(plot*sex*rain) p(.) 327,0 1,17 0,08 6 

03 - Phi(plot+sex+trans+rain) p(.) 327,1 1,22 0,08 6 

04 - Phi(plot+trans+rain) p(rain) 327,3 1,47 0,07 6 

05 - Phi(plot+sex+rain) p(sex) 327,6 1,79 0,06 6 

06 - Phi(plot+trans+rain) p(plot) 327,7 1,86 0,06 6 

07 - Phi(plot+sex+trans+rain) p(rain) 328,5 2,61 0,04 7 

08 - Phi(plot*trans*rain) p(rain) 328,5 2,63 0,04 7 

09 - Phi(plot*sex*trans*rain) p(.) 328,6 2,74 0,04 7 

10 - Phi(plot*sex*rain) p(sex) 328,9 2,99 0,03 7 

11 - Phi(plot*trans*rain) p(plot 328,9 3,08 0,03 7 

12 - Phi(plot+sex+trans+rain) p(plot) 328,9 3,08 0,03 7 

13 - Phi(plot+sex+rain) p(plot+rain) 329 3,16 0,03 7 

14 - Phi(plot+trans+rain) p(sex+rain) 329,1 3,20 0,03 7 

15 - Phi(plot+sex+trans+rain) p(sex) 329,1 3,23 0,03 7 

16 - Phi(plot+trans+rain) p(plot+sex) 329,6 3,67 0,03 7 

17 - Phi(plot*sex*trans*rain) p(rain) 329,9 4,1 0,02 8 

18 - Phi(plot+sex+trans+rain) p(plot+rain) 330,1 4,27 0,02 8 

19 - Phi(plot*sex*trans*rain) p(plot) 330,2 4,39 0,02 8 

20 - Phi(plot+sex+trans+rain) p(sex+rain) 330,5 4,60 0,02 8 

21 - Phi(plot*sex*trans*rain) p(sex) 330,6 4,78 0,01 8 

22 - Phi(plot+trans+rain) p(plot+sex+rain) 330,7 4,90 0,01 8 

23 - Phi(plot*sex*rain) p(plot*rain) 330,9 5,02 0,01 9 

24 - Phi(plot+sex+trans+rain) p(plot+sex) 330,9 5,11 0,01 8 
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Tabela 2: continuação. 

Modelos QAICc Delta 

QAICc 

wQAICc Nº 

Par. 

25 - Phi(plot+trans) p(.) 331,6 5,78 0,01 4 

26 - Phi(trans+rain) p(.) 332 6,16 0,01 4 

27 - Phi(plot+sex+trans) p(.)} 332,2 6,35 0,01 5 

28 - Phi(plot*trans*rain) p(sex*rain) 332,3 6,45 0,01 9 

29 - Phi(plot*sex*trans*rain) p(plot*rain) 332,8 6,94 0,01 10 

30 - Phi(plot*trans*rain) p(plot*sex) 332,9  6,99 0,01 9 

31 - MG Phi(plot+sex+trans+rain) 

p(plot+sex+rain) 

332,1 6,27 0,01 9 

MG = Modelo Global 
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Tabela 3: Classificação dos melhores modelos baseada na influência das variáveis local 

(plot), presença de indivíduos transitórios (trans), sexo (sex) e chuva (rain) sobre a 

sobrevivência (Phi) e recaptura (p) de Lanio pileatus na ESEC do Seridó, Nordeste do 

Brasil por meio da análise Desenho Robusto no programa MARK. Os modelos foram 

gerados com base na captura de 425 indivíduos entre 2012 e 2014. 

Modelos QAICc DeltaQAICc wQAICc Nº 

Par. 

01 - Phi(trans*rain) y'y"(fixado=0.5) 

p=c(rain*plot) 

2276,4 0,00 0,29 8 

02 - Phi(plot*trans*rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2276,7 0,33 0,24 9 

03 - Phi(plot*trans*rain*sex) 

y'y"(fixado=0,5) p=c(rain*plot) 

2279,1 2,76 0,07 10 

04 - Phi(rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2280,1 3,78 0,04 6 

05 - Phi(plot+trans+rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain+plot) 

2280.9 4,53 0,03 7 

06 - Phi(trans) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2281,0 4,62 0,03 6 

07 - Phi(plot*sex*trans) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2281,2 4,85 0,03 9 

08 - Phi(plot*trans) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2281,2 4,85 0,03 8 

09 - Phi (plot+trans+rain+sex) 

y'y"(fixado=0,5) p=c(rain+plot) 

2281,6 5,26 0,02 8 
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Tabela 3: Continuação. 

Modelos QAICc DeltaQAICc wQAICc Nº 

Par. 

10 - Phi(sex*trans*rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2281,8 5,48 0,02 9 

10 - Phi(sex*trans*rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2281,8 5,48 0,02 9 

11 - Phi(plot*rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2282,5 6,19 0,01 8 

12 - Phi(plot*trans*rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot*sex) 

2282,6 6,23 0,01 10 

13 - Phi(trans*rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot*sex) 

2282,6 6,30 0,01 9 

14 - Phi(trans+rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain+plot) 

2282,7 6,33 0,01 6 

15 - Phi(plot+trans+rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain+plot+sex) 

2282,8 6,49 0,01 8 

16 - Phi(plot+trans) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain+plot) 

2282,9 6,52 0,01 6 

17 - Phi(sex*trans) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2283,0 6,68 0,01 8 

18 - Phi(plot+sex+trans) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain+plot) 

2283,1 6,72 0,01 7 

19 - Phi(plot) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2283,2 6,85 0,01 6 

20 - MG Phi (trans+sex+plot+rain) 

y'y"(fixado=0,5) p=c(sex+plot+rain) 

2283,3 6,99 0,01 9 
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Tabela 3: Continuação. 

Modelos  QAICc DeltaQAICc wQAICc Nº 

Par. 

21 - Phi(plot*sex*rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2283,6 7,21 0,01 9 

22 - Phi(sex*rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain*plot) 

2283,6 7,21 0,01 8 

23 - Phi(sex+trans+rain) y'y"(fixado=0,5) 

p=c(rain+plot) 

2283,8 7,45 0,01 7 

24 - Phi(trans*sex*plot*rain) 

y'y"(fixado=0,5) p=c(sex*plot*rain) 

2283,9 7,55 0,01 11 

 

MG = Modelo Global 

. 
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Tabela 4: Taxas de sobrevivência de Lanio pileatus obtidas por meio da média dos modelos (Model Averaging) Cormack-Jolly-Seber (CJS) e 

Desenho Robusto (DR) para os grupos de indivíduos capturados em caatinga aberta e fechada da ESEC do Seridó, Nordeste do Brasil. 

 Presença de 

indivíduos 

transitórios 

Modelos Estimativas para os intervalos entre as sessões Estimativas anuais 

Ago12-Jan13 

seco 

Fev13-Mai13 

Chuvoso 

Jul13-Jan14 

seco 

Fev14-Mai14 

chuvoso 

Jul14-Nov14 

seco 
2012* 2013 2014 

C
aa

tin
ga

 a
be

rt
a 

M
ac

ho
s 

Com 

CJS 0,4823±0,0654 0,2470±0,0592 0,4364±0,0535 0,2626±0,0564 0,4446±0,0554 0,1738 0,1078 0,1168 

DR 0,7245±0,1310 0,3968±0,1191 0,6759±0,1156 0,4235±0,1081 0,6851±0,1186 0,4614 0,2682 0,2901 

Sem 

CJS - 0,8593±0,0817 0,9353±0,0411 0,8691±0,0757 0,9373±0,0402 - 0,8037 0,8146 

DR - 0,6126±0,2382 0,914±0,0871 0,6691±0,1778 0,9171±0,0853 - 0,5599 0,6136 

F
êm

ea
s 

Com 

CJS 0,5049±0,0664 0,2646±0,0668 0,4588±0,0566 0,2808±0,0640 0,4671±0,0581 0,1940 0,1214 0,1312 

DR 0,7478±0,1187 0,4228±0,1363 0,7007±0,1073 0,4499±0,1240 0,7096±0,1095 0,4978 0,2963 0,3192 

Sem 

CJS - 0,8694±0,0789 0,9405±0,0386 0,8787±0,0729 0,9423±0,0378 - 0,8177 0,8280 

DR - 0,6281±0,2453 0,9236±0,0822 0,684±0,18330 0,9265±0,0803 - 0,5801 0,6337 
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Tabela 4: continuação 

 Presença de 

indivíduos 

transitórios 

Modelos Estimativas para os intervalos entre as sessões Estimativas anuais 

Ago12-Jan13 

seco 

Fev13-Mai13 

Chuvoso 

Jul13-Jan14 

seco 

Fev14-Mai14 

chuvoso 

Jul14-Nov14 

seco 
2012* 2013 2014 

C
aa

tin
ga

 f
ec

ha
da

 

M
ac

ho
s 

Com 

CJS 0,2507±0,0780 0,1317±0,0654 0,2248±0,0660 0,1387±0,0630 0,2293±0,0678 0,0361 0,0296 0,0318 

DR 0,5876±0,2135 0,4630±0,2815 0,5702±0,1797 0,4733±0,2588 0,5736±0,1850 0,2791 0,2640 0,2715 

Sem 

CJS - 0,6851±0,1577 0,8376±0,0957 0,7027±0,1506 0,8420±0,0939 - 0,5738 0,5917 

DR - 0,4653±0,2387 0,8170±0,1674 0,5234±0,2053 0,8226±0,1642 - 0,3802 0,4305 

F
êm

ea
s 

Com 

CJS 0,2679±0,0797 0,1347±0,0583 0,2387±0,0664 0,1425±0,0566 0,2437±0,0685 0,0424 0,0322 0,0347 

DR 0,6062±0,2060 0,4386±0,2540 0,5814±0,1756 0,4521±0,2337 0,5861±0,1805 0,3008 0,2550 0,2650 

Sem 

CJS - 0,7037±0,1551 0,8493±0,0908 0,7208±0,1476 0,8535±0,0890 - 0,5977 0,6152 

DR - 0,4857±0,2478 0,8340±0,1580 0,5437±0,2114 0,8394±0,1546 - 0,4051 0,4564 

*Todas as estimativas de 2012 foram baseadas no valor de sobrevivência do primeiro intervalo de cinco meses de amostragem (Ago2012-

Jan2013), para tal, a sobrevivência mensal neste período (raiz 5a do valor estimado para o período) foi elevada à potência 12 (12 meses). 



96 

 

Tabela 5: Taxas de recaptura de Lanio pileatus obtidas por meio da média dos modelos 

(Model Averaging) Cormack-Jolly-Seber (CJS) e Desenho Robusto (DR) para os grupos 

de indivíduos capturados em caatinga aberta e fechada da ESEC do Seridó, Nordeste do 

Brasil (valores expressos como média ± erro padrão). 

 

Modelos 

Estimativas para as sessões 

 

1 

Jul/12 

(0 mm)* 

2 

Jan/13 

(23 mm) 

3 

Jun/13 

(44 mm) 

4 

Jan/14 

(58 mm) 

5 

Jun/14 

(22 mm) 

6 

Dez/14 

(5 mm) 

C
aa

tin
ga

 a
be

rt
a M

ac
ho

s 

CJS - 
0,7282 

±0,0738 

0,7441 

±0,0834 

0,7534 

±0,0949 

0,7274 

±0,0739 

0,7128 

±0,085 

DR 
0,0935 

±0,0146 

0,1385 

±0,0124 

0,1944 

±0,0161 

0,2403 

±0,0253 

0,1362 

±0,0125 

0,1020 

±0,0142 

F
êm

ea
s 

CJS - 
0,7424 

±0,0752 

0,7578 

±0,0841 

0,7668 

±0,0945 

0,7416 

±0,0752 

0,7274 

±0,0856 

DR 
0,0928 

±0,0143 

0,1376 

±0,0124 

0,1932 

±0,0166 

0,2390 

±0,0261 

0,1353 

±0,0124 

0,1013 

±0,0139 

C
aa

tin
ga

 f
ec

ha
da

 M
ac

ho
s 

CJS - 
0,7489 

±0,1152 

0,7571 

±0,1399 

0,7619 

±0,1577 

0,7485 

±0,1146 

0,7393 

±0,1182 

DR 
0,0639 

±0,0227 

0,0580 

±0,0147 

0,0548 

±0,0230 

0,0540 

±0,0321 

0,0582 

±0,0146 

0,0624 

±0,0195 

F
êm

ea
s 

CJS - 
0,7631 

±0,1112 

0,7717 

±0,1314 

0,7767 

±0,1458 

0,7627 

±0,1108 

0,7532 

±0,1151 

DR 
0,0636 

±0,0229 

0,0584 

±0,0148 

0,0563 

±0,0238 

0,0563 

±0,0338 

0,0586 

±0,0147 

0,0622 

±0,0197 

* Precipitação acumulada em cada sessão 
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Tabela 6: Tamanho populacional de Lanio pileatus estimado pela média dos modelos 

(Model Averaging) gerados pela análise de Desenho Robusto (DR) para machos e 

fêmeas capturados em caatinga aberta e fechada da ESEC do Seridó, Nordeste do Brasil 

(valores expressos como média ± erro padrão de indivíduos para uma área de 12 ha). 

Local e sexo 

Estimativas para as sessões 

1 

Jul/12 

(0 mm)* 

2 

Jan/13 

(23 mm) 

3 

Jun/13 

(44 mm) 

4 

Jan/14 

(58 mm) 

5 

Jun/14 

(22 mm) 

6 

Dez/14 

(5 mm) 

C
aa

tin
ga

 a
be

rt
a 

M
ac

ho
s 

49,5±11,4 49,1±7,8 45,4±5,5 63,2±5,7 73,6±10 90,5±15,6 

F
êm

ea
s 

18,1±6,3 11,9±3,6 30,4±4,5 39,7±4,3 101,4±12,3 86,7±15,1 

C
aa

tin
ga

 f
ec

ha
da

 

M
ac

ho
s 

57,0±23,3 53,4±18,1 25,4±13,7 46,6±27,5 16,6±8,5 31,9±13,8 

F
êm

ea
s 

57,5±23,9 53,1±17,9 25,0±13,5 45,8±27,3 16,5±8,4 32,0±14 

* Precipitação acumulada em cada sessão 
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Figura 7: Variação nas taxas de sobrevivência de Lanio pileatus com a influência de 

transitórios em cada sessão de captura na ESEC do Seridó, Nordeste do Brasil. Maf: 

macho da área fechada; Faf: fêmea da área fechada; Maa: macho da área aberta; Faa: 

fêmea da área aberta. (A) Estimativas produzidas pelo DR; (B) Estimativas produzidas 

pelo CJS.  
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Figura 8: Relação de dependência entre as taxas de recaptura de Lanio pileatus obtidas 

pelo método Cormack-Jolly-Seber e a precipitação acumulada em cada sessão de captura 

na ESEC do Seridó, Nordeste do Brasil (r2 = 0,46; F1, 19 = 15,1; p < 0,01). 
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Figura 9: Relação de dependência entre as taxas de recaptura de Lanio pileatus obtidas 

pelo método Desenho Robusto e a precipitação acumulada em cada sessão de captura em 

área de caatinga aberta da ESEC do Seridó, Nordeste do Brasil (r2 = 0,99; F1, 11 = 812; p 

< 0,01). 
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A 

 
B 

 
Figura 10: Baixa relação de dependência entre as estimativas populacionais de Lanio 

pileatus obtidas pelo método Desenho Robusto e a precipitação acumulada em cada 

sessão de captura, ESEC do Seridó, Nordeste do Brasil (A-linha contínua = machos área 

aberta, r2 = 0,08; F1, 5 = 0,3; p > 0,05; A-linha tracejada = fêmeas área aberta, r2 = 0,03; 

F1, 5 = 0,1; p > 0,05; B-linha contínua = machos área fechada, r2 = 0,02; F1, 5 = 0,1; p > 

0,05; B-linha tracejada = fêmeas área aberta, r2 = 0,03; F1, 5 = 0,1; p > 0,05).  
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DISCUSSÃO 

Estimativas de sobrevivência 

As estimativas produzidas em nosso estudo apresentaram tendências diferentes 

conforme as técnicas utilizadas. De forma geral, os valores produzidos pelo CJS foram 

bastantes superiores àqueles produzidos pelo DR. Nesse último método, sua plataforma 

baseia-se em uma combinação de modelos caracterizada pelo baixo viés e pela robustez 

em suas estimativas (Pollock 1982, Kendall & Nichols 1995, Kendall et al. 1997; 

Sandercock 2006). Dessa forma, tomamos os seus resultados como uma representação 

mais fiel à realidade, e, por isso, as estimativas produzidas pelo CJS devem ser 

interpretadas com cautela. 

As estimativas de sobrevivência aparente em nosso estudo variaram em função 

das covariáveis pluviosidade e área. Em ambientes de caatinga, caracterizados pela forte 

heterogeneidade de habitats e pela forte sazonalidade na oferta de chuvas (Sampaio 1995; 

Bustamante-Bezerra 2014), aves encontram-se submetidas a um alto estresse decorrente 

dos longos períodos de seca (Tieleman et al. 2002). Dessa forma, a pluviosidade funciona 

como um importante fator no aumento da oferta de alimento, variando entre os diferentes 

habitats (Machado et al. 1995; Robinson et al. 2008; Vasconcellos et al. 2010), e, 

consequentemente, influenciando as taxas populacionais (Estades 2001; Johnson et al. 

2005). 

De fato, a sobrevivência parece não somente variar em resposta a diferentes 

regiões geográficas, mas também em relação a diferenças na estrutura de áreas distintas 

dentro de uma mesma paisagem. Além disso, o clima também pode somar-se a estes 

fatores, interagindo tanto no espaço quanto no tempo (Brawn et al. 1999; Crick 2004; 

Carrascal & Díaz 2006; Ricklefs & Shea 2007; Blake & Loiselle 2008). 

A fim de mostrar o efeito da pluviosidade e de diferentes áreas naturais, Jansen et 
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al. (2014) comparou a sobrevivência de Acrocephalus baeticatus (Sylviidae) em quinze 

áreas distribuídas em quatro biomas do continente africano, encontrando variações 

consideráveis entre biomas e diferentes áreas em uma mesma paisagem, além da pouca 

influência da chuva em suas estimativas. No entanto, embora estes resultados não tenham 

revelado importância da pluviosidade (Jansen et al. 2014), a chuva parece influenciar 

consideravelmente a sobrevivência das aves em áreas sazonais dos trópicos (Faaborg & 

Arendt 1995; McCeery et al. 1998;.Schaefer et al. 2006).  

De forma discreta, as estimativas de sobrevivência foram menores no período 

chuvoso para ambos os sexos. Apesar de muito se discutir sobre a sazonalidade desses 

ambientes produzindo variações em nível de guildas alimentares (Peach et al. 2001; 

Stevens et al. 2013), o efeito provocado pelo movimento de espécies migratórias parece 

ser ainda maior devido a competição (Ricklefs 1980; Jedlicka et al. 2006). Sendo assim, 

é provável que a presença de espécies migratórias como Sicalis luteola (Thraupidae) e 

Myiarchus swainsoni (Tyrannidae), no período chuvoso, tenha afetado a sobrevivência 

do tico-tico-rei-cinza em nossa área de estudo. 

Além destas, o sexo também foi determinante para a sobrevivência do tico-tico-

rei-cinza segundo o CJS, com fêmeas apresentando tendências superiores aos dos machos 

(Tabela 4). Em dez anos de monitoramento, Blake & Loiselle (2002) também 

encontraram diferenças sobre a sobrevivência de machos e fêmeas de Pipra mentalis 

(Pipridae) na Costa Rica. O mesmo também foi observado em outras espécies de 

passeriformes da Europa, onde fêmeas também apresentaram sobrevivência superior ao 

dos machos (Clobert et al. 1988; Horak & Lebreton 1998). Tais variações parecem ser 

frequentemente comuns (Lebreton et al. 1992), sendo uma consequência de fatores 

relacionados, principalmente, a diferenças ecológicas (Siriwardena et al. 1998; 

Sandercock et al. 2000) e reprodutivas (Møller & Szép 2002; Sandercoock et al. 2000). 
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Apesar de McCeery et al. (1998) ter mostrado que aves de regiões mais áridas 

apresentam uma tendência em sobreviver 15% mais que aquelas de áreas mais úmidas da 

Austrália, nossos resultados mostraram taxas inferiores quando comparados a  estudos 

conduzidos em áreas úmidas da América do Sul (Peru: Francis et al. 1999; Guiana 

Francesa: Jullien and Clobert 2000; Venezuela: Sandercock et al. 2000; Equador: Parker 

et al. 2006) e, inclusive, em áreas secas do Brasil (França & Marini 2010; Duca & Marini 

2014). É provável que estes resultados indiquem uma certa semelhança dos ambientes de 

caatinga com aqueles de regiões temperadas, sugerindo que em ambas as áreas a forte 

sazonalidade do ambiente segue influenciando a baixa sobrevivência das espécies de 

aves. 

Probabilidade de detecção 

A probabilidade de detecção (captura e recaptura) apresentou pouca variação entre 

as sessões de captura e uma forte dependência da precipitação acumulada na área aberta 

(Figuras 8 e 9). Em áreas tropicais, o início do período chuvoso é sempre acompanhado 

por um aumento na biomassa de frutos e insetos (Fodgen et al. 1972). Em áreas de 

caatinga, a oferta de alimento tem seu pico no inverno, podendo estender-se conforme a 

oferta de chuvas na região (Sampaio 1995; Machado et al. 1995). Esse aumento na 

disponibilidade alimentar promove um aumento na abundância de aves e um aumento na 

dispersão de juvenis, o que, consequentemente, aumenta as taxas de captura e recaptura 

(Fogden 1972; Martin & Karr 1986; Blake & Loiselle 1991; Poulin et al. 1993; 

Oudenhove et al. 2014). 

Estimativas populacionais 

Nossas estimativas de tamanho populacional apresentaram tendências diferentes 

entre as áreas aberta e fechada. De forma geral, apenas indivíduos da área aberta 

flutuaram em função do tempo e do sexo. 



105 

 

Nesses ambientes heterogêneos, devido à grande variação fitofisionômica, 

diferentes paisagens aparecem variando quanto à qualidade e quantidade de recurso, o 

que, consequentemente, influência na dinâmica populacional das espécies (Johnson et al. 

1992; Ranta et al. 1995; Penteriani et al. 2004; Amorim et al. 2005). Dessa forma, é 

possível encontrar populações flutuando no espaço e no tempo em resposta a fatores como 

estrutura da paisagem, competidores, clima e sexo (Begon et al. 1996; Coulson et al. 

2001; Newton 1998; Ricklefs 2010). 

Os resultados apresentados neste estudo são os primeiros a considerar covariáveis 

em estimativas populacionais de L. pileatus na região neotropical. Em um estudo mais 

simples, Poulin et al. (1993) observou a sua abundância em três áreas da Venezuela (uma 

árida e duas semiáridas). Nele, a abundância de L. pileatus, bem como os de outras 

espécies com o mesmo hábito alimentar, também sofreu variação temporal entre os 

períodos seco e chuvoso (ver Poulin et al. 1993). Sendo assim, embora nossos modelos 

não tenham revelado dependência com a pluviosidade, nos trópicos o tamanho da 

população e a oferta de chuvas parecem estar muito bem correlacionados (Faaborg et al 

1984). 

Por fim, apresentamos nesse estudo importantes resultados sobre como a 

população de uma abundante espécie de passeriforme se comporta em um ambiente 

sazonal tropical. De uma maneira geral, informações como as apresentadas aqui, 

contribuem para um melhor entendimento da ecologia evolucionária e dos padrões de 

diversificação de história de vida das espécies (Ricklefs 1997; Bennett & Owen 2002). 

Além disso, este trabalho também lança resultados em uma perspectiva conservacionista, 

através da importância das áreas abertas em unidades de conservação da caatinga. Para 

isso, entendemos que, tanto a criação como a incorporação de áreas que contemplem a 

fisionomia de caatinga aberta em unidades de caatinga, tenham uma importante função 
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nas dinâmicas metapopulacionais das espécies no ambiente, visto que a produção de 

jovens nesta área é muito alta, servindo de fonte de propagação de indivíduos para outras 

áreas do seu entorno. 
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