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RESUMO 

Fornecer informações sobre aspectos de história de vida das espécies neotropicais é 

de fundamental importância devido à grande lacuna de conhecimentos que existe para 

essa região, e é através do estudo desses aspectos que verdadeiramente se conhece 

um organismo e se inspiram respostas às mais diversas teorias das ciências biológicas. 

Dessa forma, o presente estudo, realizado no extremo norte da Mata Atlântica, divide-

se em dois capítulos complementares com foco na espécie Turdus leucomelas (Vieillot 

1818), cuja família é amplamente conhecida por serem excelentes modelos para 

estudos ecológicos devido a sua ocorrência e distribuição. O primeiro capítulo aborda 

a biologia reprodutiva, onde testemunhamos o período ocorrendo entre janeiro e abril 

e verificamos a relação deste com variáveis como pluviosidade e presença de migrante 

congenêrico. Estimamos o sucesso reprodutivo através do protocolo de Mayfield em 

7,3 % para 2013 e 4,5 % para 2014, evidenciando uma elevada taxa de predação; 

analisamos sucesso e predação, nas fases de incubação e ninhego, em função de 

variáveis ambientais coletadas; descrevemos padrão dos ovos e ninhos, triando os 

materiais que os compõem; e acompanhamos o desenvolvimento dos filhotes, desde a 

eclosão até a saída do ninho. O segundo capítulo traz informações sobre a sua 

dinâmica populacional acompanhada por quatro anos e analisada através dos modelos 

Cormack-Jolly-Seber (CJS) e Desenho Robusto (DR) com o uso do programa MARK; 

estimamos sobrevivência, detectabilidade e tamanho populacional em função de co-

variáveis externas (tempo, ciclo reprodutivo, chuva e presença de congênere 

migratório) e diferenciando indivíduos adultos residentes daqueles transitórios e 

juvenis. As sobrevivências estimadas através da análise CJS para os adultos residentes 

foram sempre maiores (76,1-92,4%) que os transitórios (66,6-86,7%) e os juvenis 
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sempre intermediários (71,9-90,4). Identificamos o período reprodutivo como sendo a 

variável que mais influencia a sobrevivência, enquanto que a densidade do migrante 

Turdus amaurochalinus influenciou inversamente proporcional as taxas de recapturas. 

Estimamos valores similares de sobrevivência e taxas de detectabilidade através do DR 

e estimamos tipo de movimento, dispersão temporária e tamanhos populacionais. 

Verificamos também que esse último parâmetro manteve uma relação inversa com o 

período reprodutivo. Nossos resultados estimam as sobrevivências mais altas para o 

gênero Turdus e confirmam os padrões de baixas taxas de recaptura e elevada 

dispersão e cuidado parental estendido das regiões tropicais. Porém contestam a 

pluviosidade como principal fator influenciando a sobrevivência, enquanto se reforça o 

trade off entre reproduzir e sobreviver nessas latitudes.       

 

Palavras-chave: Sucesso reprodutivo, taxas de sobrevivência, dinâmica populacional, 

predação de ninhos, Turdus leucomelas, Cormack-Jolly-Seber, Desenho Robusto, MARK. 

 

 

Introdução Geral 

A história de vida de um organismo pode ser definida como o conjunto de 

adaptações que maximizam seu desempenho no ambiente que estão inseridos 

(Ricklefs 2000), e consequentemente da população a que pertencem (Stearns 1992, 

Robinson et al. 2010). Trata-se de um conhecimento ecológico-evolutivo dos aspectos 

biológicos mais básicos de uma espécie que procura explicar como os organismos 

estão adaptados aos ambientes. O estudo da história de vida das espécies inspiram 
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respostas para as mais diversas teorias das ciências biológicas, incluindo ecologia, 

etologia, evolução e biologia da conservação (Greene 1986). 

As aves se destacam como objetos de estudo para a comparação de atributos 

nas histórias de vida moldados pelas influências do ambiente há muito tempo. A 

evolução do tamanho das posturas entre regiões temperadas e tropicais foi 

amplamente debatida no século passado (e.g. Moreau 1944; Lack 1947, 1966; Skutch 

1949, 1985; Ricklefs 1980). Mais recentemente, novas hipóteses tentam explicar os 

gradientes destas variações em função das diferentes taxas de sobrevivência entre 

essas regiões (Murray 1985, Ghalambor & Martin 2001). Dessa forma, atributos como 

sobrevivência anual e reprodução são parâmetros-chave na dinâmica das populações 

de aves (Gill 2007, Schaub et al. 2012). Entretanto, aspectos fundamentais sobre a 

história de vida de grupos amplamente conhecidos ainda são deficientes 

(Bartholomew 1986, Beehler 2010), especialmente sobre aves da Região Neotropical 

(Martin 1996, Hau et al. 2008). 

Conhecer a biologia das espécies e como elas se relacionam com o ambiente, e 

por ele são moldadas, é de fundamental importância para interpretações de padrões 

ecológicos que auxiliam a tomada de decisão para a conservação da biodiversidade 

(Myers et al. 2000, Ricklefs 2008). Neste sentido, merece destaque a alta prioridade de 

conservação do "hotspot" Mata Atlântica (Myers et al. 2000). Merecendo especial 

atenção aqueles fragmentos florestais do norte da sua distribuição, os quais estão 

cada vez mais criticamente ameaçados (Saatchi et al. 2001, Tabarelli et al. 2003, INPE 

2008). 

Em função disso, o presente trabalho consiste em fornecer informações de 

aspectos de história de vida como biologia reprodutiva (Capítulo 1) e taxas de 
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sobrevivência e outros parâmetros de dinâmica populacional (Capítulo 2) de uma 

espécie de ave em um remanescente de Mata Atlântica, no seu extremo norte, onde 

poucas informações sobre aves estão disponíveis (Olmos 2003).  

A ave aqui estudada é um representante da família Turdidae, Rafinesque 1815, 

grupo de aves cosmopolitas com mais de 300 espécies descritas (Sick 1997) e ampla 

distribuição no Brasil, o qual tem 19 espécies (CBRO 2014). Apresentam dieta baseada 

em frutas, porém com alguma representatividade animal, como artrópodes e 

pequenos lagartos (Collar 2005). O incomparável sucesso da família é, sem dúvida, 

consequência da sua plasticidade adaptativa no comportamento, vinculado à 

capacidade de explorar vários nichos (Collar 2005). Em termos de penetração 

geográfica e especiação, o gênero Turdus é o mais bem sucedido da família e, 

provavelmente, de todos os passeriformes do mundo (Collar 2005). 

O Sabiá-barranco (Turdus leucomelas Vieillot, 1818) é um representante da 

família Turdidae, de vasta distribuição na América do Sul, ocorrendo do norte da 

Colômbia, Venezuela, Guianas ao Brasil, chegando até o Paraguai e norte da Argentina 

(Sick 1997, Collar 2005). Semi-florestal, prefere florestas úmidas e secas deciduais e 

suas adjacências até 1.500 m de altitude (Collar 2005). Espécie sem dimorfismo sexual 

externo, apresentando apenas diferenças etárias na plumagem durante o primeiro ano 

de vida (Ricklefs 1997, Sick 1997, Collar 2005, Sigrist 2006). Destaca-se em estudos por 

apresentar elevados índices de captura e recaptura (Piratelli & Pereira 2002), 

permitindo acompanhar parâmetros populacionais ao longo do tempo. Considerada 

como abundante (Gasperin & Pizo 2009) e de ampla distribuição geográfica no Brasil 

(Collar 2005), o sabiá-barranco é encontrado facilmente na área de estudo, motivo da 

sua escolha. 
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Resumo 

A reprodução representa um processo fundamental na vida dos organismos e um 

elevado custo energético para os parentais, sendo, muitas vezes, um trade off entre 

sobreviver e se reproduzir. A biologia reprodutiva das espécies é um importante aspecto 

da história de vida a ser estudado, já que inspira respostas às mais variadas teorias 

levantadas, como por exemplo, o gradiente latitudinal no tamanho das posturas 

relacionado às taxas de sobrevivência diferenciadas entre as regiões temperadas e 

tropicais. Assim, acompanhamos dois períodos reprodutivos da espécie Turdus leucomelas 

em restinga do extremo norte da Mata Atlântica no Rio Grande do Norte, onde 

constatamos que a predação é a principal causa de perda de ninhadas, protagonizada 

principalmente por repteis e outras aves. Analisamos o período reprodutivo em função de 

variáveis como pluviosidade e presença de migrante congenérico na área. Através do 

protocolo de Mayfield para sucesso reprodutivo, estimamos 7,3 % para os 11 ninhos que 

acompanhamos em 2013, e 4,5 % para os sete ninhos de 2014. Verificamos que a taxa de 

sobrevivência foi menor na fase de ninhego e a permanência no ninho nessa fase é menor 

do que em regiões temperadas, assim como também o período reprodutivo diferiu 

quando comparados com aquelas regiões. Atestamos a sobreposição de mudas com 

período reprodutivo. Predominaram as posturas triplas e descrevemos o padrão dos ovos 

acompanhados (n=34) e o desenvolvimento dos ninhegos desde a eclosão até a saída do 

ninho. Houve predominância dos ninhos construídos em facheiro (Cactaceae), na 

fisionomia identificada como “Plano Florestal” e em altura média de 1,43±0,35 m do solo. 

Coletamos 18 ninhos bem conservados e triamos os materiais que os compõem. 

Identificamos 18 materiais, sendo as raízes o item mais representativo. 

Palavras-chave: Sucesso reprodutivo, predação de ninhos, Mayfield, Turdus leucomelas. 

 



 
21 

Abstract 

Reproduction is a key process in the organisms´ life and represents high energy cost to the 

parents, and often a tradeoff between survival and reproduction. The reproductive biology 

of the species is an important aspect of life history to be studied, it has inspired answers to 

various theories raised, such as the latitudinal gradient in the clutch size related to 

different survival rates between the temperate and tropical regions . Thus, we monitored 

two reproductive periods of the Pale-breasted thrush Turdus leucomelas at north of the 

Atlantic Forest in Rio Grande do Norte state, where it´s known that predation is the major 

cause of clutch lost, carried out mainly by reptiles and birds. We estimated by Mayfield 

protocol for reproductive success 7.3% for the 11 nests followed at 2013, and 4.5% for the 

seven nests at 2014. We analyze the breed period relate with variables as rainfall and 

density of congeneric migratory individuals at the area. We observe that the survival rate 

was lower in the nestling stage and the permanence in the nest at this stage is lower than 

in temperate regions as well as the reproductive period differ compared to those regions. 

We certified the overlap between molt and reproductive period. Predominated triple 

clutches and describe the pattern of accompanied eggs (n = 34) and the development of 

nestlings from hatching to the nest abandon. There was a predominance of nests built in 

facheiro cactus (Cactaceae), in the physiognomy labeled as "Forestry Flat" and an average 

height was 1.43 ± 0.35 m above the ground. We collected 18 well preserved nests and we 

separated the materials that compose them. We identified 18 different materials and the 

roots were the most representative item. 

Keywords: breed success, nest predation, Mayfield, Turdus leucomelas. 
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Introdução 

A reprodução é um processo fundamental na vida de qualquer organismo, 

demandando elevado custo energético que pode representar efeito adverso em 

determinadas condições ambientais (Ricklefs 1990). Em aves, o tempo gasto para os 

processos de produção de ovos, defesa de ninho, procura e alimentação de ninhegos, 

acaba limitando o tempo disponível para alimentação e outras atividades vitais do par 

reprodutor (Lack 1966, Skutch 1985). Isto implica em um trade off entre sobreviver e 

reproduzir (Stutchbury & Morton 2001). 

Os ninhos representam a estrutura reprodutiva que providencia proteção física 

e biológica para ovos e ninhegos (Hansell 2000). O estudo de ninhos desperta interesse 

na região neotropical há mais de um século (Euler 1900, Ihering 1900, 1914, Allen 

1905). Também é de particular interesse analisar os materiais que são utilizados na 

construção de ninhos, uma vez que estão diretamente relacionados com os requisitos 

ambientais para a reprodução (Skutch 1976, Collias & Collias 1984). 

O monitoramento reprodutivo permite a obtenção de dados importantes para 

o estudo da biologia de uma espécie. Informações sobre tempo de incubação, taxa de 

eclosão, permanência dos ninhegos no ninho, tamanho da ninhada, taxa de 

crescimento, produção anual de novos indivíduos, sucesso reprodutivo e causas de 

perdas de ninhadas ajudam a entender tendências populacionais (Marini et al. 2010). 

A predação é amplamente aceita como a principal causa de perda de ninhos 

nas populações de aves da região tropical (Lack 1954, Nice 1957, Ricklefs 1969, Oniki 

1979, Skutch 1985, Martin 1993). Presumivelmente por causa da maior diversidade e 

abundância de predadores, sendo constatadas taxas de predação de até 90% nesta 

região (Stutchbury & Morton 2001). Em função disso, a escolha do local para a 
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construção do ninho não acontece de forma aleatória no ambiente (Martin 1998, Clark 

& Shutler 1999, Rauter et al. 2002, Davis 2005). Estudos indicam uma vantagem 

seletiva influenciada pelo sucesso do ninho em função das características do ambiente, 

as quais podem favorecer ou reduzir as taxas de predação (Smith 1974, Martin 1993, 

1998, De Santo et al. 2002, Fontaine et al. 2007). Locais podem oferecer mais 

segurança contra predadores (Lenington 1980), proporcionar melhores recursos 

alimentares (Wittenberger 1980) ou apresentar proteção contra variações climáticas 

(Pleszczynska 1978). Consequentemente, a predação é tida como uma força poderosa 

que modela muitos aspectos da ecologia reprodutiva e histórias de vida das aves (Clark 

& Wilson 1981, Bosque & Bosque 1995), favorecendo a escolha daqueles locais que 

forneçam menos pistas aos predadores ou que limitem seu acesso (Klopfer 1963, Cink 

1976, Ricklefs 1984, Sonerub 1985, Martin & Roper 1988). 

O estudo da biologia da nidificação é importante não somente por auxiliar a 

testar hipóteses e observação de padrões, senão também pela sua utilidade em 

medidas conservacionistas (Boyce 1992, Reed et al. 1998). Em aves, merece destaque 

a identificação do gradiente latitudinal no tamanho das posturas das aves, 

intimamente relacionado às taxas de sobrevivência (Moreau 1944, Lack 1947, 1968, 

Ricklefs 1980, Murray 1985, Ghalambor & Martin 2001). Aves de regiões tropicais 

apresentam maiores taxas de sobrevivência e menores tamanhos de ninhada (Martin 

1996, Ricklefs 2000, Ghalambor & Martin 2001). Há vários anos, pesquisadores 

propõem uma plausível explicação para esse padrão, atribuindo ao fato do período de 

reprodução ser mais demorado do que nas regiões temperadas (Skutch 1949, Lack 

1968, Ricklefs 1968, Woinarski 1985). Adicionalmente, há um período estendido dos 

jovens no território dos parentais, podendo permanecer por até quatro meses (Russel 
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et al. 2004, Schaefer et al. 2006, Tarwater & Brawn 2010). Isto implica em uma 

dispersão tardia que diminui a probabilidade de predação (Russel 2000, Tarwater et al. 

2011). De fato, nesse aspecto, a taxa de mortalidade de adultos ajusta a taxa 

reprodutiva anual, maximizando, através da seleção natural, a reposição de indivíduos 

na população (Skutch 1949). Adicionalmente, a seleção natural atua a nível individual 

pela capacidade de obtenção de alimento, sendo que a taxa reprodutiva eleva ao 

limiar da capacidade do indivíduo obter recursos (Lack 1947). 

Dessa forma, avaliar o sucesso reprodutivo permite testar teorias e as 

interações ecológicas entre os indivíduos e o meio ambiente (Martin 1996, Robinson et 

al. 2000). Também supre uma carência real e urgente de estudos sobre informações 

essenciais da biologia reprodutiva de aves da região neotropical, tais como época de 

reprodução, características de ninhos, tamanho de ovos e ninhadas (Martin 1996, 

Stutchbury & Morton 2001, Pichorim 2002). A geração de informações sobre a biologia 

das espécies é de fundamental importância para a conservação da biodiversidade e 

interpretação de padrões ecológicos (Myers et al. 2000). A Mata Atlântica é um dos 

"hotspots" de biodiversidade, merecedora de alta prioridade para a conservação 

(Myers et al. 2000). Merece mais atenção ainda aqueles fragmentos florestais do norte 

da sua distribuição, os quais estão cada vez mais criticamente ameaçados (Saatchi et 

al. 2001, Tabarelli et al. 2003, INPE 2008). 

Objetivamos descrever neste trabalho a biologia reprodutiva de Turdus 

leucomelas e correlacionar aspectos da reprodução com características do habitat, em 

um fragmento do extremo norte da Mata Atlântica, bioma onde já foi relatado que a 

predação, principal fator de perda de ninhadas (Aguilar et al. 2000, Duca & Marini 
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2005), modela aspectos da ecologia reprodutiva e histórias de vida (e.g., Clark & 

Wilson 1981, Bosque & Bosque 1995). 

Métodos 

Área de Estudo 

Localiza-se no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), Comando 

da Aeronáutica (Parnamirim, Rio Grande do Norte, 05°54’S e 35°10’W, 1.800 ha – 

Fig.1). Apresenta vegetação costeira tropical de restinga, ecossistema associado à 

Mata Atlântica brasileira (Scarano 2002) composta de herbáceas, arbustos e formas 

fisionômicas arbóreas (Pereira et al. 2000), sendo classificada como Floresta Estacional 

Semidecidual de Terras Baixas (Cestaro 2002). Não possui indícios de retirada de 

madeira, queimadas ou presença de caçadores. O solo é arenoso com sedimentos da 

Formação Barreiras (IBAMA 2003) e a estação chuvosa ocorre entre fevereiro e julho, 

com os meses mais úmidos entre abril e junho. Segundo o sistema de classificação de 

Köppen (1936), o clima é AS (tropical e úmido) com verão seco e inverno chuvoso 

(IBAMA 2003). 
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Figura 1: Localização da área de estudo para monitoramento da biologia reprodutiva 

de Turdus leucomelas em fragmento de restinga do norte da Mata Atlântica. Áreas em 

verde indicam os remanescentes atuais de Mata Atlântica (Fonte: INPE 2014, Google 

Earth 2014). 

 

A área definida para monitoramento da biologia reprodutiva de T. leucomelas 

consistiu em um quadrante de 550 m x 550 m (30,25 ha), formado por uma matriz de 

onze linhas e colunas dispostas a cada 50 m de distância, onde existem diferentes 

fisionomias em função da heterogeneidade da vegetação e relevo. Dessa forma, 

identificamos três tipos de fisionomias: Vale Florestal: área mais úmida e coberta por 

densa vegetação localizada na depressão entre dunas; Plano Florestal: área com 

vegetação densa em relevo horizontal; e Tabuleiro Plano: área com vegetação 
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arbustiva-florestal esparsa em afloramentos de sedimentos da Formação Barreiras 

(Fig. 2). 

 

 

 

Figura 2: Principais fisionomias da área de estudo para o monitoramento reprodutivo 

de Turdus leucomelas em fragmento de norte da Mata Atlântica, na sequência: Vale 

Florestal, Plano Florestal e Tabuleiro Plano. Fotos: NLR. 

 

Coleta de dados 

Através dos registros resultantes das capturas mensais para monitoramento 

demográfico na mesma área de estudo (Capítulo 2), calculamos a densidade do 

migratório T. amaurochalinus em função de número de capturas a cada 100 horas de 

rede. A partir da análise de aparecimento de placa de incubação para T. leucomelas 
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iniciamos a procura ativa de ninhos no mês anterior, estendendo-se até um mês após 

as últimas placas de incubação detectadas. Dessa forma, a procura e monitoramento 

de ninhos se prolongou desde a primeira semana de dezembro até a última de maio. 

Durante estas visitas, percorremos toda a área de estudo ao menos uma vez por 

semana nas primeiras horas da manhã (5h-10h), utilizando-se das trilhas existentes a 

cada 50 m. Utilizamos métodos usuais de procura por ninhos que envolveram a 

varredura da área em busca de contatos visuais e a partir de pistas comportamentais 

de adultos em atividade reprodutiva (vocalizações, defesa de território, transporte de 

material para construção de ninho ou alimento para ninhegos) (Lopes & Marini 2005). 

Nestas atividades foram utilizados binóculos Celestron 10 x 42 e câmera fotográfica 

Panasonic Lumix DMC-FZ70. Fotografamos, georreferenciamos e descrevemos os 

ninhos ativos encontrados com relação ao estágio reprodutivo (construção, incubação, 

desenvolvimento dos filhotes) e os monitoramos com uma periodicidade de 2 a 4 dias. 

No intuito de minimizar a interferência, as visitas foram objetivas e discretas, e 

somente em duas ocasiões manipulamos o conteúdo: na fase de incubação para medir 

e pesar os ovos (com pesola de 20 g e paquímetro de precisão de 0,05 mm) e no final 

da fase de ninhego, para marcação por meio de anilhas metálicas (padrão 

CEMAVE/ICMBio) e coloridas. Monitoramos os ninhos após cada tentativa reprodutiva 

(com sucesso ou não), até o final do respectivo período reprodutivo a fim de verificar 

possíveis reutilizações. 

Consideramos o período reprodutivo da espécie sendo aquele compreendido 

entre os registros de placa de incubação da população de T. leucomelas acompanhada 

nas capturas, e enquanto registramos ninhos ativos no monitoramento da reprodução. 

O período de incubação foi o compreendido entre a postura do primeiro ovo e a 
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eclosão do último ovo, enquanto que consideramos o período de ninhego sendo entre 

a eclosão do primeiro ovo e a saída do último ninhego do ninho. Consideramos o dia 

intermediário entre visitas quando não registrado. Concluímos que o ninho teve 

sucesso quando ao menos um ninhego foi bem sucedido e como perda aqueles que 

encontramos vazios antes do primeiro ovo eclodir, ou antes do primeiro filhote 

apresentar características de desenvolvimento necessárias para deixar o ninho. 

No final de cada período reprodutivo coletamos os ninhos. Nesta ocasião 

registramos as espécies vegetais onde foram construídos, a fisionomia ao redor, sua 

altura em relação ao solo e posição na planta de suporte (perímetro do galho de 

suporte e distância em relação ao tronco principal). Com o uso de um transferidor, 

medimos o ângulo com o eixo principal e a inclinação de compensação em relação ao 

substrato. Em cada ninho mensuramos o maior e menor diâmetro interno e externo, 

profundidade e altura com régua e paquímetro. Secamos cada ninho coletado e 

triamos o material que o compõe, separando os componentes da base e da câmara 

incubatória. Posteriormente identificamos qualitativamente os diferentes materiais 

usados na construção, com respectiva pesagem usando balança digital de precisão 

(0,01 g), modelo BL-3200AS. 

Análise de dados 

Calculamos as estimativas de sucesso reprodutivo pela proporção de ninhos 

bem sucedidos em relação ao total de ninhos ativos (porcentagem simples ou sucesso 

aparente) e pelo protocolo de Mayfield, o qual estima taxas de sobrevivências diárias 

nos períodos de incubação e de ninhego baseadas no número de dias de exposição de 

todos os ninhos acompanhados (ver Mayfield 1961, 1975). Em função dos ninhos não 

serem monitorados diariamente, a data exata de perda ou sucesso foi assumida como 
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a data média entre as visitas seguindo as recomendações de Mayfield (1961, 1975). 

Para as estimativas finais de sucesso em cada fase da reprodução consideramos o 

período de incubação como sendo de 12 dias e o de ninhego como sendo de 14 dias 

com base em observação pessoal. 

Para testar a hipótese de existência de somente um grupo de médias para as 

medidas tomadas dos ninhos em diferentes substratos e localização aplicamos testes t 

e análises de variância (ANOVA). Testamos através do qui-quadrado se houve 

preferência por algum tipo de substrato para construção de ninhos e se existiu 

diferenças nas frequências de sucesso de ninhos sob diferentes condições ambientais 

(substrato, altura e fisionomia). Fizemos todas as análises estatísticas usando o 

programa JMP10.0.0 (SAS Institute Inc. 2012) e estabelecemos alfa = 0,05. 

Apresentamos os dados como média ± desvio padrão. 

 A descrição dos ninhos seguiu a proposta de padronização para aves 

neotropicais (Simon & Pacheco 2005). Enquanto que a descrição da forma dos ovos se 

baseou em Baicich & Harrison (1997) e a coloração em Smithe (1975). 

Utilizamos os dados dos registros de capturas do monitoramento demográfico 

(capítulo 2) para verificar se houve sobreposição da muda com o período reprodutivo. 

 

Resultados 

Registramos 12 ninhos ativos entre 22 de janeiro e 06 de abril de 2013 e sete 

ninhos entre 12 de janeiro e 09 de abril de 2014. No único ninho com sucesso que 

pudemos acompanhar durante toda a reprodução (Ninho 2 - Fig. 3) a incubação durou 

12 dias e a fase de ninhego 14 dias. Não houve reutilização ou tentativa de segunda 

postura em nenhum ninho acompanhado após inativação (por sucesso ou perda). 
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Figura 3: Histórico dos ninhos de Turdus leucomelas acompanhados em um fragmento 

do norte da Mata Atlântica entre 2013 e 2014 ("dia/mês" = data em que o ninho foi 

encontrado, S = sucesso e P = perda). 

 

Registramos nas coletas de monitoramento demográfico a presença de placas 

de incubação concentradas entre janeiro e abril (Figura 4), havendo também registros 

individuais em novembro (26/11/2011), dezembro (18/12/2010) e maio (04/05/2013). 

Por outro lado, registramos as maiores densidades do migrante Turdus 

amaurochalinus capturados entre novembro de 2010 e novembro de 2014 em 

sincronia com o maior pico anual de chuvas (Figura 4).  
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Figura 4: Frequência relativa mensal de presença de placa de incubação (pontos) em T. 

leucomelas, densidade nas capturas de T. amaurochalinus (barras) e pluviosidade 

mensal média (linha) entre 2010 e 2014 em um fragmento do norte da Mata Atlântica. 

 

O sucesso aparente de ninhos foi de 10,8 % e 12,5 % em cada ano, 

respectivamente. As estimativas de sucesso pelo protocolo de Mayfield foram de 7,3 % 

para 2013 e 4,5 % para 2014 (Tabela 1). A sobrevivência de ninhos durante a fase de 

ninhego foi menor do que durante a fase de incubação tanto pelo protocolo de 

Mayfield como pelo sucesso aparente (Tabela 1). As perdas ocorreram em toda 

postura ou ninhada, não sendo registradas perdas individuais sem a perda total do 

ninho. Entre os ninhos predados, 87,5% (n=16) apresentava estrutura intacta, e nos 

demais havia sinais de destruição ou deslocamento do ninho da posição original. 
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Tabela 1: Taxas de sobrevivência de ninhos, ovos e filhotes de Turdus leucomelas de um fragmento do norte da Mata Atlântica do nordeste do 

Brasil obtidas em 2013 e 2014.  

Ano Fase da 

Reprodução 

Exposição 

(dias) 

Perdas 

(ninhos) 

Taxa de 

Mortalidade 

diária 

Taxa de 

Sobrevivência 

diária 

Taxa de 

Sobrevivência 

Mayfield 

Taxa de 

Sobrevivência 

Aparente 

2013 Incubação 46 4 0,0869 0,9130 0,3356 0,4286 

Fase de 

Ninhego 

58 6 0,1034 0,8965 0,2168 0,2500 

Todo o período reprodutivo 0,0728 0,1071 

2014 Incubação 53 3 0,0566 0,9434 0,4970 0,500 

Fase de 

Ninhego 

19 3 0,1579 0,8421 0,0902 0,250 

Todo o período reprodutivo 0,0448 0,1250 

Foram assumidos 12 dias para a fase de incubação e 14 dias para a fase de ninhego.



Encontramos posturas de três (n = 9), dois (n = 3) e um (n = 1) ovos (Tabela 2). 

Na única postura de um ovo, a predação ocorreu um dia após a última visita, e 

provavelmente esta não foi maior devido à perda. Os ovos (n= 34) tinham forma 

intermediária entre “Oval” e “Short-Oval” e a coloração variando entre 168D Light Sky 

Blue e 93 Robin´s Egg Blue, com pintas variando entre 121A Prout´s Brown e 121B 

Brussels Brown. A concentração das pintas predominou no polo rômbico (Figura 5A), 

mas registramos também o padrão totalmente pintado (Figura 5C), com fases 

intermediárias (Figura 5B). Pesaram em média 5,1±0,9 g e mediram 25,5±2,9 mm de 

comprimento e 19,5±0,5 mm de largura (n = 21).  

 

 

Figura 5: Diferenças no padrão de pintas (A-C) na forma dos ovos (B) dentro de uma 

mesma postura de Turdus leucomelas em fragmento do norte da Mata Atlântica. 
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Tabela 2: Medidas e pesos dos ovos de Turdus leucomelas de um fragmento do norte 

da Mata Atlântica nos períodos reprodutivos de 2013 e 2014 (média ± desvio padrão e 

valores mínimos – máximos para cada grupo). 

 

Tamanho da 

Postura (ovos) 

N Peso (g) Comprimento 

(mm) 

Largura (mm) 

  1* 1 4,20 22,20 19,40 

2 1 6,05±0,21 

5,90 – 6,20 

27,80±0,85 

27,20 – 28,40 

20,10±0,14 

20,00 – 20,20 

3 6 4,96±0,57 

4,30 – 5,90 

26,61±0,94 

25,00 – 27,80 

19,04±1,01 

18,00 – 21,10 

Valores Totais  

(21 ovos) 

5,07±0,90 

4,30 – 6,20 

25,54±2,95 

25,00 – 28,40 

19,51±0,54 

18,00 – 21,10 

(*) Ninho encontrado predado na visita seguinte. 

 

 Nos ninhos em que pudemos acompanhar o cuidado parental durante a 

incubação (n = 3), registramos somente um parental (marcado com anilhas coloridas) 

executando as atividades de incubação e defesa do território durante as visitas que 

realizamos. 

Os filhotes entre 0-3 dias eram nus de pele amarelada com uma estreita ptérila 

dorsal se estendendo da cabeça ao uropígio com finas plúmulas beges. O bico e os 

tarsos eram beges e os olhos fechados. A pele do abdômen era mais pálida e 

enrugada. Com a aproximação do pesquisador, vocalizavam timidamente e levantavam 

a cabeça, abrindo o bico na procura de alimento (Fig. 6-A). Entre 4-5 dias de vida 

começavam a abrir os olhos e movimentavam-se de forma mais intensa, suplicando 

por comida somente na aproximação dos parentais. As rêmiges eram visíveis como 

uma estreita faixa cinza nas asas, mas sem canhões aparentes (Fig. 6-B). Entre 6-7 dias 
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as retrizes eram visíveis, mas sem canhões aparentes. A ptérila do dorso, desde a 

cabeça ao uropígio, apresentavam penas com canhões à vista. Bico e tarsos eram 

levemente acinzentados. Entre 8-9 dias sempre abriam os olhos durante a visita, 

exibindo íris marrom escura. Eram curiosos com o entorno, acompanhando 

movimentos. As ptérilas do dorso e ventre apresentavam pontas das penas para fora 

da bainha dos canhões (no dorso maiores). As barbas das rêmiges começam a aparecer 

nas pontas dos canhões (Fig. 6-C). Entre 11-12 dias de vida apresentavam o corpo 

coberto por penas com cerca de 70% de desenvolvimento, exceto na região central do 

ventre e laterais do corpo. As retrizes começavam a externar a ponta para fora da 

bainha dos canhões. Movimentavam-se no ninho e batiam as asas. Abaixavam-se e 

tentavam passar despercebidos com a aproximação do pesquisador. Agarravam-se 

firmes com as unhas ao fundo da câmara incubatória, o que dificultava a retirada para 

anilhamento. Em duas ocasiões, dois ninhegos com esta idade pularam para fora do 

ninho, os quais foram devolvidos após manuseio (Fig. 6-D). Entre 13-14 dias 

apresentavam padrão juvenil de plumagem, com ventre e coberteiras superiores 

escamadas de pintas bege e cinzas (Fig. 7). Os tarsos e bico eram cinza escuro, com as 

bordas e comissura amareladas neste último. Nesta idade os filhotes abandonavam o 

ninho (Fig. 6-E). Registramos recapturas independentes de dois indivíduos anilhados na 

fase de ninhego, um aos 17 dias e outro aos 108 dias após anilhamento no ninho e 

ainda apresentando padrão juvenil (Fig. 7). Os locais de recapturas foram bastante 

próximos daqueles onde os respectivos ninhos foram monitorados.  
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Figura 6: Padrões de desenvolvimento de filhotes de Turdus leucomelas em fragmento 

do norte da Mata Atlântica: A – entre 0 e 3 dias; B – entre 4 e 5 dias de vida; C – entre 

8 e 9 dias; D – entre 11 e 12 dias (idade em que foram anilhados); E – entre 13 e 14 

dias. Fotos: NLR. 
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Figura 7: Indivíduo juvenil de Turdus leucomelas capturado em 20/04/2013 em 

fragmento do norte da Mata Atlântica. Observar o escamado do peito e coberteiras 

superiores. Esse padrão, às vezes, é acompanhado por evidente comissura amarelada 

na base do bico. 
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Todos os ninhos acompanhados (n = 18) foram construídos suspensos na 

vegetação em altura média de 1,43±0,35 m do solo (variando entre 0,86 e 2 m). Em 

94,4 % das ocasiões foram construídos em bifurcações ou ramificações do eixo 

principal e central da planta (Tabela 3). Constatamos uma predominância significativa 

(X2= 6,5 df=2 p<0,05) na escolha do facheiro (Pilosocereus catingicola, Cactaceae) 

como principal substrato para construção (55,5%), seguido pela mangabeira 

(Hancornia speciosa, Apocynaceae) (27,7%). Registramos sucesso de 80% (n=10) dos 

ninhos construídos em facheiro para a fase de incubação, descendo para 20% na fase 

de ninhego neste substrato.



Tabela 3: Medidas de variáveis de localização de 18 ninhos de Turdus leucomelas em fragmento do norte da Mata Atlântica: altura em relação 

ao solo (AltSolo), distância do eixo principal (DistEP), perímetro do eixo de suporte (PerESup), profundidade da câmara incubatória (Prof), 

maior diâmetro interno (Dint >), menor diâmetro interno (Dint <), maior diâmetro externo (Dext >), menor diâmetro externo (Dext <) e altura 

máxima do ninho (AltNinho). 

 

 AltSolo 

(m) 

DistEP 

(mm) 

PerESup 

(mm) 

Prof 

(mm) 

Dint > 

(mm) 

Dint < 

(mm) 

Dext > 

(mm) 

Dext < 

(mm) 

AltNinho 

(mm) 

Média 1,43 5,55 309,61 44,92 81,47 71,30 132,00 113,30 102,62 

Valores Extremos 0,8–2,0 0,0–100,0 13,5–55,0 35,0–55,0 65,0–90,0 60,0–80,0 117,0–155,0 94,0–135,0 82,0–170,0 

Desvio Padrão 0,3 23,6 108,4 5,4 6,8 4,9 12,8 12,58 22,65 

 

 



Houve predominância significativa (X2= 24,5 df=2 p<0,05) da construção dos 

ninhos em “Plano Florestal” (78 %) em relação a “Tabuleiro Plano” e “Vale Florestal” 

(11 % em cada). Apesar disso, não encontramos relação estatisticamente significativa 

entre o sucesso reprodutivo e a fisionomia do local (X2= 0,1 df=2 p>0,05). 

Os ninhos apresentaram forma externa entre circular e oval com diâmetros 

maior e menor variando entre 94-155 mm (Tabela 3). A câmara de incubação era 

ovalada com diâmetros maior e menor variando entre 60-90 mm (tabela 3). A 

estrutura geral se enquadra na definição de “cesto baixo sustentado pela base” (low 

cup/base ver Simon & Pacheco 2005), uma vez que a altura do ninho, com exceção de 

um deles, foi menor do que o seu diâmetro externo. 

Os ninhos foram compostos basicamente por raízes, musgos, micélio de fungos, 

folhas e gravetos (tabela 4, Fig. 8). Cabe destacar que os micélios foram encontrados 

em 83,3 % dos ninhos. Porém, ressaltamos que para esse material os pesos que 

registramos, e consequentemente a percentagem relativa calculada, estão enviesados 

em função do material agregado que possuía (e.g. areia, restos de musgos, folhas, 

etc.), o qual não foi separado para não comprometer a integridade e identificação.



Tabela 4: Materiais utilizados na construção de 18 ninhos de Turdus leucomelas em um fragmento do norte da Mata Atlântica (Σ Pesos = 

somatória dos pesos registrados para cada item; % Relativa = frequência relativa do item baseada em no peso; Freq = número de ninhos em 

que o item ocorreu). 

 

Ninho Base Câmara 

Material Σ Pesos % Relativa Freq. Σ Pesos % Relativa Freq. Σ Pesos % Relativa Freq. 

Raízes 288,22 0,1434 18 172,26 0,0940 16 115,96 0,6525 12 

Musgo 82,66 0,0411 15 74,23 0,0405 15 8,43 0,0474 8 

Micélio de Fungo 64,42 0,0320 15 64,27 0,0351 15 0,15 0,0008 2 

Folhas 48,48 0,0241 18 45,89 0,0250 18 2,59 0,0146 10 

Bryaceae 47,12 0,0234 9 46,84 0,0256 8 0,28 0,0016 4 

Gravetos de lenhosa 39,83 0,0198 17 38,89 0,0212 16 0,94 0,0053 5 

Araceae - Anthurium affini 21,90 0,0109 12 20,73 0,0113 11 1,17 0,0066 4 

Bromeliaceae 15,64 0,0078 10 15,23 0,0083 10 
   Cattleya granulosa (raiz) 12,62 0,0063 3 12,62 0,0069 3 
   Gramineae 11,70 0,0058 10 10,16 0,0055 9 1,54 0,0087 2 

Pteridophita - Microgramma sp. 7,04 0,0035 3 6,37 0,0035 3 0,67 0,0038 1 

Liquens 4,87 0,0024 1 4,43 0,0024 1 0,44 0,0025 1 

Inflorescência de bromélia 3,01 0,0015 1 3,01 0,0016 1 
   Caryophyllaceae - Polycarpaea corymbosa 2,06 0,0010 1 2,06 0,0011 1 
   Eriocaulaceae - "Sempre-viva" 1,17 0,0006 1 1,17 0,0006 1 
   Cactaceae - Pilosocereus catingicola 1,10 0,0005 1 1,51 0,0008 1 
   Fibra Vegetal Desconhecida 0,99 0,0005 3 0,99 0,0005 3 
   Lycopodium 0,77 0,0004 1 0,77 0,0004 1 
   Resto* 1356,59 0,6749 18 1311,04 0,7154 18 45,55 0,2563 6 

                    (*) Material vegetal fragmentado, incluindo terra e areia.  
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Figura 8: Processo de triagem dos materiais utilizados na construção de ninhos de 

Turdus leucomelas em fragmento do norte da Mata Atlântica. Foto: NLR. 

 

Também merece destaque a representatividade das raízes, material mais 

utilizado na base e na câmara, compondo 9,4 % e 65,2 % do peso respectivamente e 

presente em todos os ninhos. Folhas e musgos tiveram alta representatividade nas 

bases e câmaras dos ninhos analisados; enquanto que os gravetos de lenhosa 

apresentaram alta frequência nas bases. Por outro lado, registramos alguns itens em 

um único ninho, mas com uma destacável participação, como foi o caso da 

Polycarpaea corymbosa (Caryophyllaceae), sempre-viva (Eriocaulaceae), facheiro 

(Pilosocereus catingicola, Cactaceae), inflorescência de bromélia e, em menor 

proporção, Lycopodium sp. (Lycopodiaceae). 

 Através da análise de dados de anilhamento desde novembro de 2010 até 

novembro de 2014, constatamos que cinco indivíduos adultos foram capturados 
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apresentando simultaneamente placa de incubação e mudas (rêmiges ou retrizes ou 

corpo). Outros 16 indivíduos adultos apresentavam mudas durante o período 

reprodutivo (janeiro a abril), mas não tinham placa de incubação.  

 

 

Discussão 

De forma geral, o período reprodutivo das aves no Brasil se concentra entre os 

meses de setembro e janeiro (Sick 1997) e registros de T. leucomelas confirmam esse 

padrão (Carvalho 1957, Oniki & Willis 1983, Antas & Carvalho 1988, Belton 1994, Collar 

2005, Marini et al. 2007). Nossas observações, tanto por meio das placas de incubação 

como pelos ninhos ativos acompanhados, foram similares às registradas no Suriname 

(Haverschmidt 1959) e Colômbia (Hilty & Brown 1986). Através do cruzamento com os 

dados pluviométricos, observamos que o começo da atividade reprodutiva esteve 

sincronizado com a estação chuvosa (Figura 4), coincidindo com o primeiro pico anual 

de chuvas. De fato, nas regiões tropicais, o principal sinal ambiental percebido pelas 

aves é a precipitação (Boag & Grant 1984, Lloyd 1999, Hau et al. 2008). O início das 

chuvas está associado a uma maior disponibilidade de alimentos, sejam frutos ou 

artrópodes (Wolda 1978, Grant & Boag 1980, Leigh et al. 1996, Ahumada 2001, Dantas 

et al. 2002). Presumivelmente este momento de auge deve coincidir com a maior 

demanda energética do período reprodutivo para produção de ovos (Lack 1968, Ewald 

& Rohwer 1982, Martin 1987), cuidado parental (Lack 1954) ou dispersão dos juvenis 

(Morton 1971). Esse padrão de integrar o início das chuvas com a estação reprodutiva, 

também foi observado para outras espécies de aves tropicais (Lack 1968, Morton 

1971, Wyndham 1986, Martin 1987, Wikelski et al. 2000, Aguilar et al. 2000, Mezquida 

2002, Rubolini et al. 2002). No entanto, cabe destacar que nossas observações indicam 
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que Turdus leucomelas evita reproduzir durante o período mais chuvoso do ano (ver 

Figura 4). Isto é, a reprodução inicia com as primeiras chuvas, mas para antes do 

período mais intenso de chuvas. Este comportamento pode ser uma adaptação para 

evitar perdas do ninho em função do clima. Outros trabalhos indicam relação 

semelhante em outras regiões (Medeiros & Marini 2007). Por outro lado, esse maior 

pico anual de chuvas também está associado com as maiores taxas de capturas do 

migrante congenérico e possivelmente competidor de recursos Turdus amaurochalinus 

(Figura 4). Possivelmente esta seja outra variável que esteja influenciando a ocorrência 

do período reprodutivo na área de estudo monitorada. 

O tempo da fase de incubação de 12 dias que estimamos foi similar ao 

registrado em outros estudos (Carvalho 1957, Haverschmidt 1959, Sick 1997, Collar 

2005). Porém, registramos a fase de ninhego sendo mais curta quando comparada 

com outros autores (16 e 17 dias) (Carvalho 1957, Haverschmidt 1959, Sick 1997, 

Collar 2005). Provavelmente a saída prematura do ninho seja compensada pelo 

cuidado parental oferecido através da extensão da permanência na área dos parentais, 

evento já citado para outras regiões tropicais em até quatro meses (Russel et al. 2004, 

Schaefer et al. 2006, Tarwater & Brawn 2010) e por nós evidenciado em três meses e 

meio. 

Existem descrições de que T. leucomelas faça múltiplas posturas durante o 

mesmo período reprodutivo, tendo sido citado quatro posturas diferentes para o 

mesmo ninho (Collar 2005). Nos períodos que acompanhamos nenhum ninho teve 

repostura. 

Na literatura é largamente difundido que o período reprodutivo não ocorre 

simultaneamente com a ocorrência de muda de penas (Miller 1961, Payne 1969, 
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Foster 1975, Poulin et al. 1992, Ralph & Fancy 1994, Tallman & Tallman 1997, 

Stutchbury & Morton 2001, Newton & Rothery 2005). Porém, os nossos resultados 

corroboram com o que é conhecido para a região tropical, onde a sobreposição desses 

eventos é mais comum (Foster 1975). Isto ocorre mais frequentemente na estação 

chuvosa quando há maior oferta de alimentos (Poulin et al. 1992). 

As perdas de ninhos ocorreram provavelmente por predação, embora não 

tenhamos presenciado predadores em atividade, registramos sinais compatíveis com 

répteis e/ou aves (Surrage 2004). Ninhos perdidos, mas com estrutura intacta, é um 

indicativo de provável predação por répteis ou aves (Woodworth 1997). Mamíferos 

costumam desorganizar o ninho parcial ou inteiramente, tirando-o da sua posição 

original (Martin 1993). Na área de estudo, existe a descrição de predação de ninhego 

de T. leucomelas por Leptophis ahaetulla (Colubridae) (Meira-Ribeiro et al. 2014). 

Alguns outros possíveis predadores registrados na área são: Caracara plancus 

(Falconidae), Rupornis magnirostris (Accipitridae), Cyanocorax cyanopogon (Corvidae); 

Oxyrhopus trigeminus (Colubridae), Tupinambis merianae (Teiidae); Didelphis 

albiventris (Didelphidae), Caluromys philander (Didelphidae), Callithrix jacchus 

(Cebidae), Cerdocyon thous (Canidae). 

A relação entre o sucesso, fisionomia e altura de construção do ninho é, 

provavelmente, resultado da interação entre fatores ambientais e ação dos 

predadores. O local da vegetação para a construção do ninho, ocasional e 

intencionalmente, impede a descoberta por inibição visual, audível ou química (Martin 

& Roper 1988). Enquanto que para predadores visualmente orientados, como as aves, 

a vegetação ao redor representa um papel fundamental (Clark et al. 1983). Para outros 

que se orientam pelo olfato, como os mamíferos, essa vegetação do entorno não teria 
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a mesma importância (Wray & Whitmore 1979), e pode não influenciar a camuflagem 

para predadores que procuram ninhos aleatoriamente, como as serpentes (Wray & 

Whitmore 1979, Best & Stauffer 1980). A preferência de construir em facheiros pode 

estar relacionada aos indícios registrados para o maior sucesso na fase de incubação 

nesse substrato, provavelmente por dificultar a predação em função dos espinhos que 

apresenta. Os registros que levantamos sobre altura do ninho, biometria dos ovos 

(peso, comprimento e largura) e predominância de postura tripla foram similares às 

registradas em outras regiões do Brasil (Carvalho 1954, Marini et al. 2007), porém a 

menores alturas em relação ao solo. É possível que em nossa área de estudo, a pressão 

predatória aérea selecione locais mais baixos e camuflados na vegetação. 

Os tamanhos de postura que observamos, predominando a postura tripla é o 

mesmo que o descrito em literatura (Collar 2005, Haverschmidt 1956, Camargo et al. 

1993, Rodrigues 2005). Portanto, para T. leucomelas as posturas parecem não variar 

regionalmente. 

A forma do ninho que observamos condiz com o descrito por Sick (1997) e 

outros autores (Euler 1900, Ihering 1900, De La Peña 1987) para o gênero Turdus: 

“tigela funda de paredes grossas, feito de raízes, outras partes vegetais e musgo, 

reforçada por boa quantidade de barro, porém sem o seu uso para as bordas e a 

concavidade do ninho”. No entanto, a partir da triagem de materiais, identificamos a 

proporcionalidade do uso dos itens que compõem os ninhos, predominando os restos 

vegetais misturados com areia, terra e raízes na base e principalmente raízes na 

câmara incubatória. Cabe destacar a plasticidade da espécie em se adaptar ao 

ambiente do seu entorno. Na área estudada há pouca disponibilidade de lama, pois o 

solo é predominantemente arenoso. Provavelmente, o uso de micélio de fungos 
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promoveu uma maior aderência entre os materiais. Em alguns casos, a aderência do 

material foi garantida também pelas raízes vivas de Cattleya granulosa, e por 

fragmentos vivos de Microgramma sp. e de musgos. Em função destas características 

os ninhos eram bastante compactos e aderidos ao substrato, apesar da ausência de 

lama. 

O nome popular de Turdus leucomelas, sabiá-barranco, remete ao seu habito 

de construir ninhos próximos a barrancos (Sick 1997, Marini et al. 2007), porém 

revisamos com especial enfoque esses lugares na área de estudo, não registrando esse 

padrão, senão que exclusivamente utilizou a vegetação para essa finalidade. 

Os resultados colhidos no presente estudo confirmaram três padrões: a relação 

positivamente enviesada a favor do sucesso aparente quando comparado com o 

protocolo de Mayfield, o baixo sucesso reprodutivo devido altas taxas predatórias em 

ninhadas de aves tropicais e o sucesso na fase incubatória superior ao da fase de 

ninhego. Porém, ressaltamos a necessidade de ampliar a abrangência geográfica, 

temporal e taxonômica de trabalhos desta natureza com aves brasileiras. Isto é 

essencial para a correta interpretação dos atributos de história de vida das espécies e 

como flutuam em relação a variações ambientais e climáticas. 
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Resumo  

Compreender os mecanismos que regulam os parâmetros demográficos é o 

objetivo principal da ecologia de populações. Particularmente nas regiões tropicais, em 

função da lacuna de conhecimentos, é de fundamental importância gerar informações 

que testem aspectos de história de vida das espécies em função de variáveis 

ambientais. Dessa forma, monitoramos durante quatro anos a dinâmica populacional 

de Turdus leucomelas (Aves: Turdidae) em um fragmento do norte da Mata Atlântica. 

Verificamos como os indivíduos adultos residentes, transitórios e juvenis foram 

afetados pelas variáveis tempo, precipitação, período reprodutivo e influência de 

possível competidor migratório Turdus amaurochalinus. Utilizamos o programa MARK 

para a estimação dos parâmetros populacionais através dos modelos Cormack-Jolly-

Seber (CJS) e Desenho Robusto (DR). As sobrevivências estimadas em todos os 

intervalos para os indivíduos adultos residentes (76,13-92,40%) foram superiores 

àquelas dos transitórios (66,59-86,75%) e sempre os juvenis ocupando a posição 

intermediária (71,95-90,44%). Por outro lado, a taxa média de recapturas em cada 

sessão foi de 13,39%. Os pesos médios das variáveis testadas destacaram a reprodução 

como a principal influência na sobrevivência, enquanto a influência da densidade do 

migrante possível competidor foi inversamente proporcional às taxas de recaptura de 

Turdus leucomelas. Os modelos gerados através do DR confirmaram com as influências 

das variáveis testadas pelo CJS, assim como também foram similares as estimativas 

para taxas de sobrevivência e detectabilidade. Através do DR estimamos o tipo de 

movimento, dispersão temporária e verificamos que também os tamanhos 

populacionais mantiveram uma relação inversa com o período reprodutivo. 

Comprovamos a importância de avaliar separadamente em estudos de demografia os 
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indivíduos adultos residentes daqueles juvenis e transitórios, além da necessidade de 

monitorar as populações a longo prazo e em função de variáveis ambientais. 

Confirmamos alguns padrões para aves tropicais como altas taxas de sobrevivência 

anual, baixas taxas de detectabilidade e alta dispersão, baixa fecundidade e cuidado 

parental estendido após a saída do ninho. Por outro lado, nossos resultados reforçam 

a magnitude do trade off entre sobreviver e reproduzir, contestando à tradicional 

premissa de que a pluviosidade é o fator que mais afeta as taxas demográficas nas 

regiões tropicais. 

 

Palavras-chave: Dinâmica populacional, taxas de sobrevivência, Turdus leucomelas, 

Cormack-Jolly-Seber, Desenho Robusto, MARK.  

 

 

Abstract 

Understanding the mechanisms that regulate the demographic parameters is the main 

goal of population ecology. There is a knowledge gap in the tropics, and generate 

information is fundamental goal to test aspects of the life history of the species due to 

environmental variables. Thus, we monitored the population dynamics of Pale-

breasted thrush Turdus leucomelas (Aves: Turdidae) for four years at northern 

fragment of the Atlantic Forest. Verified as residents, transients and youth adults were 

affected by the variables weather, precipitation, reproductive period and influence of 

possible competitive migrator Turdus amaurochalinus. We used the program MARK to 

estimate the population parameters through the Cormack-Jolly-Seber models (CJS) and 

Robust Design (DR). The estimated survival at all intervals for residents adults (76.13-
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92.40%) were higher than those of transients (66.59-86.75%) and always juveniles 

occupying the middle position (71.95-90.44%). On the other hand, the average 

recapture rate at session was 13.39%. The average weight of each variable highlighted 

the breeding period as the main influence on survival, while the influence of possible 

competitive migrator density was inversely proportional to the Turdus leucomelas 

recapture rate of recapture. The DR models confirmed the variables´ influences 

evaluated by the CJS, and also were similar estimates for survival rates and 

detectability. Through DR model we estimated the movement type, temporary 

dispersion and also found that the population size remained an inverse relationship 

with the breeding period. We confirmed the importance of assessing separately in 

demography studies the residents of those juveniles and adults transient, and the need 

to monitor populations at long term and as a function of environmental variables. Our 

results confirmed some standards for tropical birds such as high rates of annual 

survival, low rates of detectability and high dispersion, low fertility and extended 

parental care after leaving the nest. On the other hand, our results emphasize the 

magnitude of the tradeoff between survive and reproduce, challenging the traditional 

assumption that rainfall is the variable that most affects the demographic rates in the 

tropics. 

 

Keywords: Population dynamics, survival rates, Turdus leucomelas, Cormack-Jolly-

Seber, Robust Design, MARK. 
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Introdução 

A teoria da história de vida das aves iniciou com a identificação de padrões 

geográficos nos tamanhos de postura diferenciados entre regiões temperadas e 

tropicais (e.g. Moreau 1944, Lack 1947, 1966, Skutch 1949, 1985, Ricklefs 1980). A 

partir desse gradiente latitudinal se estabeleceu o paradigma que altas taxas de 

sobrevivência devem compensar posturas menores nas regiões tropicais (Martin 

1996). Também nessas regiões existe cuidado parental prolongado após a saída do 

ninho que pode se estender por até quatro meses (Russel et al. 2004, Schaefer et al. 

2006, Tarwater & Brawn 2010), aumentando, assim, as chances de sobrevivência de 

juvenis. Consequentemente, tal investimento reprodutivo nos cuidados da prole, 

implica em maior risco admitido pelo par reprodutor (Ricklefs 2000, Tarwater et al. 

2011), efeito pouco abordado em estudos de populações de aves em regiões tropicais. 

Assim, existe controvérsia entre aqueles estudos que focam a história de vida onde se 

assume que a sobrevivência de adultos é menor durante o período reprodutivo (e.g. 

Owens & Bennett 1994, Liker & Székely 2005) e aqueles estudos que focam a ecologia 

de populações que assumem o contrário (e.g. Kanyamibwa et al. 1990, Peach et al. 

1999, Robinson et al. 2004). 

Entender como parâmetros demográficos variam ao longo do tempo e quais os 

mecanismos que os regulam é o objetivo fundamental da ecologia de populações 

(Newton 1998). A influência do clima representa a principal causa da dinâmica de 

populações em áreas naturais (Ricklefs 2008). Nas regiões tropicais a pluviosidade é 

reportada como a principal variação climática capaz de influenciar os padrões 

demográficos de aves residentes, pois está diretamente relacionada à disponibilidade 

de recursos e à presença de espécies migrantes e potencialmente competidoras 



 62 

(Faaborg et al. 1984, Loiselle & Blake 1992, Lloyd 1999). Porém, poucos são os estudos 

que testam a influência direta e indireta da precipitação sobre as populações tropicais 

residentes (Grant et al. 2000, Schaefer et al. 2006). Da mesma forma, poucos estudos 

testam como as populações residentes de aves tropicais sofrem as pressões exercidas 

pela migração de espécies possivelmente competidoras (Loiselle & Blake 1992, 

Newton 2008).  

Métodos de captura-marcação-recaptura geram estimativas espaciais de taxas 

de sobrevivência (Buckland & Baillie 1987, Rosenberg et al. 1999). Compreender a 

variação na sobrevivência anual de adultos representa uma questão central dentro da 

teoria de história de vida das aves (Martin 1996, Ricklefs et al. 2011). Apesar da 

importância desse conhecimento e dos recentes avanços nos métodos e técnicas 

estatísticas para sua análise (White & Burnham 1999, Williams et al. 2002, Sandercock 

2006, Cooch & White 2015) somente 4% das espécies de aves residentes na região 

Neotropical tem sobrevivência anual estimada (Ruiz-Gutiérrez et al. 2012). Análise de 

parâmetros demográficos, como sobrevivência e taxas de recapturas, por meio de 

técnicas de seleção de modelos, permitem o ranqueamento de diferentes hipóteses 

biológicas (Lebreton et al. 1992). 

Dessa forma, nesse estudo testamos hipóteses sobre como variaram a 

sobrevivência e detecção de indivíduos adultos e juvenis, residentes e transitórios do 

sabiá-barranco (Turdus leucomelas Vieillot, 1818) em função das variáveis precipitação, 

tempo e reprodução em um fragmento do norte da Mata Atlântica. Também 

verificamos a influência de competidores congenéricos migratórios, como a espécie 

Turdus amaurochalinus, a qual apresenta morfologia e comportamento similar (Snow 

& Snow 1963, Simms 1978, Skutch 1981, Collar 2005).  
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Métodos 

Área de Estudo 

Localiza-se no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), Comando 

da Aeronáutica (Parnamirim, Rio Grande do Norte, 05°54’S e 35°10’W, 1.800 ha – 

Fig.1). Apresenta vegetação costeira tropical de restinga, ecossistema associado à 

Mata Atlântica brasileira (Scarano 2002) composta de herbáceas, arbustos e formas 

fisionômicas arbóreas (Pereira et al. 2000), sendo classificada como Floresta Estacional 

Semidecidual de Terras Baixas (Cestaro 2002). Não possui indícios de retirada de 

madeira, queimadas ou presença de caçadores. O solo é arenoso com sedimentos da 

Formação Barreiras (IBAMA 2003) e a estação chuvosa ocorre entre fevereiro e julho, 

com os meses mais úmidos entre abril e junho. Segundo o sistema de classificação de 

Köppen (1936), o clima é AS (tropical e úmido) com verão seco e inverno chuvoso 

(IBAMA 2003). 

 

Figura 1: Localização da área estudada (quadrante de 350 x 350 m) para obtenção de 

parâmetros demográficos de Turdus leucomelas no Centro de Lançamento da Barreira 

do Inferno (CLBI), município de Parnamirim, Rio Grande do Norte (05°54’S e 35°10’W) 

(Fonte: INPE 2014, Google Earth 2014). 
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Coleta de dados 

A área de monitoramento constitui um quadrante de 350 m x 350 m (~12 ha) 

formado por uma matriz de sete linhas e colunas dispostas a cada 50 m de distância 

(Figura 2). Para estimar os parâmetros populacionais foi utilizado o método de 

captura-marcação-recaptura (CMR) aplicado ao tipo de amostragem de Desenho 

Robusto (Kendall et al. 1997). As coletas tiveram frequência trimestral entre novembro 

de 2010 e novembro de 2012 e semestral até novembro de 2014, totalizando 13 

sessões primárias e 52 sessões secundárias (Figura 3). Houve um intervalo de sete dias 

entre cada sessão secundária e em cada uma amostramos 49 pontos, sendo 25 pontos 

no primeiro dia (plot azul da Figura 2) e 24 no dia seguinte (plot verde da Figura 2). 

 

Figura 2: Detalhe da área estudada para obtenção de parâmetros demográficos de 

Turdus leucomelas por meio do método de captura-marcação-recaptura (CMR). 

Formada por uma matriz de sete linhas e colunas dispostas a cada 50 m de distância, 

onde os cruzamentos representam os 49 pontos de amostragem. Os pontos em azul 

foram trabalhados no primeiro dia e em verde no segundo de cada sessão secundária. 
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Figura 3: Representação das sessões primárias e secundárias para amostragem de 

Turdus leucomelas na área de estudo no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno 

(CLBI), município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Baseado em Cooch & White 

(2015). 

 

As capturas foram feitas com redes ornitológicas Ecotone (18 x 3 m, cinco 

bolsas e malha de 19 mm). As redes foram abertas às 4h50min, revisadas a cada 60 

minutos e fechadas às 09h50min. As aves capturadas em cada revisão foram marcadas 

com anilha metálica fornecida pelo CEMAVE (IBAMA), e uma sequência única de três 

anilhas coloridas no tarso direito para identificação por reavistamento em campo. 

 

Análise de dados 

Construímos o histórico de capturas no formato "Recaptures only" (LL = “Live 

Live”) considerando dois grupos de acordo com a idade dos indivíduos capturados no 

momento da primeira captura. O primeiro grupo "capturado inicialmente como 

adulto" (CapAdu) foi composto por indivíduos que não apresentavam nenhum indício 

de plumagem juvenil. O segundo grupo "capturado inicialmente como jovem" (CapJuv) 

foi composto por indivíduos que apresentavam plumagem típica de juvenil (manchas 

beges nas asas e riscos no peito, Figura 4) no momento da primeira captura. Estes 

População Aberta População Aberta

....
População Fechada

4

....

2

2

3

População Fechada

1

Sessões primárias 1

Sessões secundárias 1 2 3 4
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indivíduos jovens, permaneceram no grupo "CapJuv" mesmo que apresentassem 

plumagem adulta nas capturas subsequentes, isto é, os indivíduos não mudaram de 

grupo ao longo do estudo. A partir deste histórico de capturas com dois grupos 

usamos o programa MARK (Cooch & White 2015) 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. 1995, 1997). 

 

Figura 4 – Padrão de plumagem juvenil de Turdus leucomelas. Foto: NLR.  

 

Baseado na teoria da máxima verossimilhança (Edwards 1992) e modelos 

lineares, o software gera estimativas de probabilidades de sobrevivência e recaptura, 

comparando e testando o ajuste dos modelos estatísticos em função de diferentes 
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hipóteses biológicas (Lebreton et al. 1992). O programa MARK, seguindo o principio da 

parcimônia (Burnham & Anderson 1998), ou seja, a seleção do “modelo apropriado” 

em função da simplicidade desse modelo em se ajustar à informação (Otis et al. 1978), 

organiza os modelos mais ajustados em ordem decrescente do valor de QAICc (Critério 

de Informação de Akaike, corregido para pequenas amostras e considerando a 

dispersão de dados), além de apresentar os valores de ΔQAICc e wQAICc. Selecionamos 

os melhores modelos a partir do ΔQAICc, o qual providencia uma medida relativa do 

quanto um modelo suporta a informação quando comparado com outro modelo 

(Anderson & Burnham 2002). Para explicar a variação nos dados consideramos como 

tendo suporte substancial somente aqueles modelos que apresentaram ΔQAICc ≤ 2 

(Burnham & Anderson 2002). Dessa forma, o programa MARK permite a modelagem 

da relação entre vários parâmetros e covariáveis, através de ajustes como testes de 

aderência (Goodness of fit), seleção de modelos e Model Averaging (Cooch 2001, 

White et al. 2001). 

Para analisarmos os dados no formato CJS, inicialmente adaptamos o histórico 

de capturas reunindo-se os dados das sessões secundárias de cada sessão primária em 

uma única sessão, resultando em 13 sessões de capturas. Posteriormente, 

introduzimos este histórico no MARK por meio da rotina “Live Recaptures (CJS)”, pela 

qual é possível estimar os parâmetros de sobrevivência (φ) e recaptura (p) entre as 

sessões. Posteriormente analisamos os dados através do Desenho Robusto que 

representa uma combinação de modelos para população aberta (sessões primárias) e 

fechada (sessões secundárias), ou seja, quando os intervalos entre capturas são tão 

curtos que ganhos e perdas na população são desconsiderados. Formatamos os dados 

para DR utilizando o histórico de capturas completo, composto por quatro sessões 
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secundárias em cada uma das 13 sessões primárias. Em seguida usamos a rotina 

“Robust Design/Huggins´ p and c”, a qual gera estimativas de sobrevivência (φ) e 

dispersão temporária (ɣ) entre os períodos abertos ou sessões primárias, além de 

estimar o tamanho populacional (N), probabilidade de captura (c) e recaptura (p) nos 

períodos fechados ou sessões secundárias (Kendall et al. 1997, Cooch & White 2015). 

Em ambas as análises ajustamos os intervalos entre as nove primeiras sessões (três 

meses) e as quatro últimas sessões (seis meses) para acomodar as diferenças de 

tempo da coleta dos dados. 

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

tempo, período reprodutivo, precipitação e presença de migrante possível competidor 

nas estimativas dos parâmetros. Consideramos “período reprodutivo” o intervalo de 

janeiro a abril, em função da presença de placas de incubação e ninhos ativos (Capítulo 

1). Para modelar o efeito da precipitação sobre a sobrevivência usamos o acumulado 

de chuva (mm) durante os intervalos entre as sessões primárias, e para modelar o 

efeito da precipitação sobre a recaptura usamos o acumulado de chuva (mm) durante 

cada sessão primária. O efeito da presença de migrante possível competidor na 

sobrevivência e recaptura foi modelado em função da quantidade de indivíduos da 

espécie Turdus amaurochalinus capturada a cada 100 horas de rede entre e durante as 

sessões primárias respectivamente. 

Para a utilização dos modelos CJS e DR não deve haver diferença nas 

estimativas de sobrevivência aparente e de recaptura entre os indivíduos da população 

(Pollock 1982, Lebreton et al. 1992, Kendall et al. 1997). Portanto, usamos modelos 

Time-Since-Marking (TSM) para estimar a sobrevivência aparente do grupo "CapAdu" 

de forma a corrigir potencial subestimação devido os indivíduos transitórios (i.e. 



 69 

indivíduo nunca recapturado porque saiu da área de estudo). Dessa forma, a primeira 

diagonal da "Parameter Index Matrix" (PIM) de sobrevivência do grupo "CapAdu" foi 

diferenciada das demais, permitindo separar a sobrevivência de adultos com 

transitórios (primeira diagonal) da sobrevivência de adultos residentes (demais 

diagonais) (Figura 5). Da mesma forma, para corrigir um viés similar criado pelos 

indivíduos juvenis (Johnston et al. 1997) no grupo "CapJuv" e também para podermos 

estimar os parâmetros para juvenis, seguimos as recomendações de Cooch & White 

(2015) e ajustamos a PIM de sobrevivência deste grupo no formato “Age Model”. 

Consideramos como período juvenil o intervalo de seis meses desde a primeira sessão 

em que foi capturado como jovem. Para tal, diferenciamos as duas primeiras diagonais 

da PIM de sobrevivência deste grupo nos intervalos um a oito (intervalos trimestrais, 

por isso duas diagonais), e a primeira diagonal nos intervalos nove a doze (semestrais, 

por isso uma diagonal) das demais diagonais, as quais representam indivíduos 

capturados jovens, mas que se tornaram adultos. Estes intervalos da PIM de 

sobrevivência dos "CapJuv" após o período de seis meses, mantiveram a mesma 

codificação que a PIM de sobrevivência do grupo "CapAdu" após a primeira diagonal (a 

qual separa os transitórios) (Figura 5). Adotamos este procedimento para que a 

sobrevivência dos indivíduos capturados como juvenis, após tornarem-se adultos, 

fosse incorporada na sobrevivência de adultos, uma vez que atingiram esta fase e 

apresentam a mesma condição que os adultos residentes. 

Com relação às estimativas de recaptura, igualamos as PIM´s dos dois grupos, 

mantendo a variação temporal (Figura 5). 
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Figura 5 – Codificação inicial da "Parameter Index Matrix" (PIM) de sobrevivência (φ) e 

recapturas (p) dos modelos Cormack-Jolly-Seber (CJS) do programa MARK para os 

grupos de Turdus leucomelas "capturados inicialmente como adultos" (CapAdu) e 

"capturados inicialmente como juvenil" (CapJuv). 

 

Para a construção do modelo global CJS consideramos inicialmente a influência 

da chuva (rain), presença de migrante (migrant), reprodução (breed) e tempo (t) nos 

parâmetros “φ” e “p” dos grupos e verificamos o desempenho deste modelo inicial 

para a obtenção das estimativas. Se o modelo não foi capaz de estimar todos os 

parâmetros existentes, adotamos o procedimento de restringir (retirar) variáveis até 

obtermos um modelo global capaz de estimá-los. Iniciamos a restrição das variáveis 

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

maximizar a possibilidade de estimativa dos parâmetros. A partir da definição do 

modelo global, quantificamos a magnitude da sobredispersão inerente dos dados por 

meio da rotina “Test/Median c-hat” seguindo as recomendações de Cooch & White 

(2015). Para tal, usamos o intervalo do valor de “c-hat” entre um e três, oito pontos 
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intermediários e 100 repetições (totalizando 1000 simulações). O uso desse teste é 

recomendado para situações onde o modelo global não é totalmente dependente do 

tempo (Cooch & White 2015). No caso de sobredispersão, ajustamos o valor do “c-hat” 

de acordo com a estimativa 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”, a qual faz todas as combinações possíveis das variáveis do modelo 

global nos parâmetros “φ” e “p”. 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”.  

No Desenho Robusto as PIMs de captura (c) e recaptura (p) não variaram entre 

grupos e foram consideradas constantes no tempo em cada sessão primária. As PIMs 

dos parâmetros gamas (ɣ’ e ɣ”), que testam a dispersão temporária estimando as 

chances de um indivíduo estar “disponível” para ser recapturado nas demais sessões 

(Cooch & White 2015), mantiveram igual codificação entre os dois grupos, com 

variação apenas temporal (Figura 6). Por meio desses parâmetros gamas testamos 

quatro tipos de movimentos: Markoviano, Randômico, Even Flow e nulo. O parâmetro 

ɣ’ 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 2015). O parâmetro ɣ” 

representa 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 2015). No movimento Markoviano, a 

probabilidade do indivíduo estar disponível para captura entre uma sessão e a 

seguinte depende da disponibilidade do indivíduo na sessão anterior, para tal 
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tornamos ɣ’k-1 = ɣ’k e ɣ”k-1 = ɣ”k na "Design Matrix", seguindo as recomendações de 

Kendall (2015). No movimento Randômico, a probabilidade do indivíduo estar 

disponível em uma determinada sessão, independe da condição anterior, para tal 

modelamos ɣ’ = ɣ” na "Design Matrix", seguindo as recomendações de Kendall (2015). 

No movimento "Even Flow", os indivíduos apresentam as mesmas probabilidades de 

passar do estado disponível para não disponível e vice versa entre sessões (Kendall et 

al. 1997). Para modelarmos este movimento consideramos ɣ’ = 1 e ɣ” = -1 na "Design 

Matrix" seguindo as recomendações de Kendall (2015). Por ultimo, o movimento nulo 

ou de não dispersão, assume que não há movimentos entre sessões. Para isso 

codificamos constantes ɣ’ = 0 e ɣ” = 1. 
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Figura 6 - Codificação inicial da "Parameter Index Matrix" (PIM) de sobrevivência (S) e 

dos parâmetros Gamas (ɣ’ e ɣ”) dos modelos "Robust Design/Huggins p and c" (DR) do 

programa MARK para os grupos de Turdus leucomelas "capturados inicialmente como 

adultos" (CapAdu) e "capturados inicialmente como juvenil" (CapJuv). 

 

Para a construção do modelo global no Desenho Robusto consideramos 

inicialmente a influência da chuva (Rain), presença de migrante (Migrant), reprodução 

(Breed) e tempo (t) na sobrevivência (φ) de cada um dos grupos e na captura (c) e 

recaptura (p). Nos parâmetros de dispersão temporária (ɣ’ e ɣ”) modelamos o 

movimento Markoviano. Em seguida, verificamos o desempenho deste modelo inicial 

para a obtenção das estimativas, caso apresentasse parâmetros não estimados, 

testamos combinações dos procedimentos: alteração do movimento de dispersão 

temporária para Even Flow, nulo e Randômico; equiparação das probabilidades de 

captura e recaptura e restrição das variáveis chuva, migrante, reprodução e tempo na 

sobrevivência e na captura/recaptura até obtermos um modelo global 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 

(2015). 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 “φ”, “c” e “p”. 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”. 
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Obtivemos os pesos finais de cada variável e as estimativas dos parâmetros 

gerados tanto pelos modelos CJS como pelos DR aplicando a opção “Model Averaging” 

sobre o conjunto total de modelos finais gerados. A rotina “Model Averaging” é 

recomendada porque leva em conta os pesos (QAICc Weight) dos modelos, 

incorporando os erros associados à amostragem e as incertezas na seleção (Buckland 

et al. 1997). 

 

Resultados 

Construímos os históricos de capturas a partir de 133 indivíduos capturados 

inicialmente como adultos (CapAdu), 34 indivíduos capturados inicialmente como 

jovens (CapJuv) e 93 recapturas. 

O modelo global inicial CJS com melhor desempenho foi o que não considerou a 

influência do tempo na sobrevivência de transitórios, residentes e jovens, bem como 

nos parâmetros de recaptura, estimando todos os 10 parâmetros (Tabela 1). O teste de 

sobredispersão dos dados (Median c-hat) para este modelo resultou em um valor de c-

hat = 1,19. Após ajustado, a geração de modelos por meio das combinações das 

variáveis (rotina “Run/Run Subset Models DM”) tanto em sobrevivência como em 

recaptura resultou em 128 modelos (Tabela 2). Testamos opções interativas dos 

modelos melhor classificados quando apresentavam mais de uma variável interferindo 

na sobrevivência ou recaptura. Porém estes modelos interativos ficaram sempre piores 

classificados que os aditivos que deram origem. O modelo melhor classificado (01 da 

Tabela 2) considerou iguais as sobrevivências de transitórios (φT), residentes (φR) e 

juvenis (φJ), sendo dependentes da reprodução, enquanto que a recaptura sendo 

dependente de migrante. O conjunto dos dez melhores modelos (Delta QAICc < 2) 
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apresentaram o peso QAICc total de 0,31. Em dois destes modelos as sobrevivências 

foram diferenciadas para transitórios, residentes e juvenis (04 e 10, Tabela 2). A 

variável reprodução foi importante para sobrevivência em seis dos melhores modelos 

classificados e as variáveis migrante e chuva em um cada (Tabela 2). Por outro lado, a 

recaptura foi influenciada pela variável migrante em oito desses melhores modelos 

ranqueados, enquanto que a reprodução esteve presente em dois e a chuva em 

somente um modelo (Tabela 2). 
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Tabela 1: Estrutura e desempenho dos modelos candidatos a modelo global para estimativas de parâmetros demográficos de Turdus leucomelas por meio 

da análise CJS e RD no programa MARK. 

Modelos CJS candidatos a modelo global Desempenho 

1 - φT(Rain+Migrant+Breed+t) φR(Rain+Migrant+Breed+t) φJ(Rain+Migrant+Breed+t) p(Rain+Migrant+Breed+t) 27/32 
2 - φT(Rain+Migrant+Breed) φR(Rain+Migrant+Breed) φJ(Rain+Migrant+Breed) p(Rain+Migrant+Breed+t)  19/21 
3 - φT(Rain+Migrant+Breed+t) φR(Rain+Migrant+Breed+t) φJ(Rain+Migrant+Breed+t) p(Rain+Migrant+Breed) 19/21 
4*- φT(Rain+Migrant+Breed) φR(Rain+Migrant+Breed) φJ(Rain+Migrant+Breed) p(Rain+Migrant+Breed) 10/10* 

 
Modelos DR candidatos a modelo global 

 

1 - φT(Rain+Migrant+Breed+t) φR(Rain+Migrant+Breed+t) φJ(Rain+Migrant+Breed+t) y'y"(Markovian+Rain+Migrant+Breed)    
p(Rain+Migrant+Breed+t) c(Rain+Migrant+Breed+t) 

37/49 

2 - φT(Rain+Migrant+Breed+t) φR(Rain+Migrant+Breed+t) φJ(Rain+Migrant+Breed+t) y'y"(Random) p=c(Rain+Migrant+Breed+t) 34/44 
3 - φT(Rain+Migrant+Breed+t) φR(Rain+Migrant+Breed+t) φJ(Rain+Migrant+Breed+t) y'y"(Markovian) p=c(Rain+Migrant+Breed+t) 32/45 
4 - φT(Rain+Migrant+Breed+t) φR(Rain+Migrant+Breed+t) φJ(Rain+Migrant+Breed+t) y'y"(Even Flow) p=c(Rain+Migrant+Breed+t) 26/45 
6 - φT(Rain+Migrant+Breed+t) φR(Rain+Migrant+Breed+t) φJ(Rain+Migrant+Breed+t) y'y"(Markovian) p(Rain+Migrant+Breed+t) 

c(Rain+Migrant+Breed+t) 
31/46 

7 - φT(Rain+Migrant+Breed) φR(Rain+Migrant+Breed) φJ(Rain+Migrant+Breed) y'y"(Random) p=c(Rain+Migrant+Breed) 21/21 
8 - φT(Rain+Migrant+Breed) φR(Rain+Migrant+Breed) φJ(Rain+Migrant+Breed) y'y"(Markovian) p=c(Rain+Migrant+Breed) 
9 - φT(Rain+Migrant+Breed) φR(Rain+Migrant+Breed) φJ(Rain+Migrant+Breed) y'y"(Even Flow) p=c(Rain+Migrant+Breed) 
10 - φT(Rain+Migrant+Breed) φR(Rain+Migrant+Breed) φJ(Rain+Migrant+Breed) y'y"(.) p(Rain+Migrant+Breed) c(Rain+Migrant+Breed) 
11*- φT(Rain+Migrant+Breed) φR(Rain+Migrant+Breed) φJ(Rain+Migrant+Breed) y'y"(.) p=c(Rain+Migrant+Breed) 

20/22 
16/22 
13/13 

12/12* 
  

Desempenho = número de parâmetros estimados pelo modelo/número total de parâmetros do modelo; φT = Sobrevivência de adultos transitórios; φR = 

Sobrevivência de adultos residentes; φJ = Sobrevivência de jovens; pA = Recaptura de adultos; pJ = Recaptura de jovens; Rain = chuva; Migrante = presença 

de migrante possível competidor; Breed = reprodução; t = tempo. 

* Modelo escolhido como modelo global.
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Tabela 2: Classificação dos melhores modelos, a partir dos 128 modelos originalmente 

gerados, baseada na influência das variáveis chuva, presença de migrante e 

reprodução sobre a recaptura e a sobrevivência de indivíduos transitórios, adultos e 

jovens de Turdus leucomelas por meio da análise Cormack-Jolly-Seber no programa 

MARK. 

Modelos CJS 
Delta 
QAICc 

Peso 
QAICc  

Parâmetros 
(n) 

01 -φT=φR=φJ(Breed) p(Migrant) 0,00 0,0534 4 

02 - φT=φR=φJ(.) p(Migrant) 0,29 0,0462 3 

03 - φT=φR=φJ(Breed) p(.) 0,82 0,0353 3 

04 - φT(Breed)φR(Breed)φJ(Breed) p(Migrant) 0,97 0,0328 6 

05 - φT=φR=φJ(Migrant) p(Migrant) 1,25 0,0285 4 

06 - φT=φR=φJ(.) p(Rain+Migrant)   1,26 0,0285 4 

07 - φT=φR=φJ(Breed) p(Breed) 1,64 0,0235 4 

08 - φT=φR=φJ(Rain+Breed) p(Migrant) 1,79 0,0218 5 

09 - φT=φR=φJ(Breed) p(Migrant+Breed) 1,87 0,0209 5 

10 - φT(.)φR(.)φJ(.) p(Migrant) 1,94 0,0202 5 

11 - φT=φR=φJ(Migrant+Breed) p(Migrant) 2,07 0,0189 5 

12 - φT=φR=φJ(Breed) p(Rain+Migrant) 2,09 0,0188 5 

13 - φT=φR=φJ(.) p(Rain) 2,10 0,0186 3 

14 - φT=φR=φJ(Migrant+Breed) p(.) 2,12 0,0184 4 

15 - φT=φR=φJ(Rain) p(Migrant) 2,36 0,0164 4 

16 - φT=φR=φJ(.) p(Migrant+Breed) 2,36 0,0164 4 

17 - φT=φR=φJ(Migrant) p(Rain+Migrant) 2,50 0,0153 5 

18 - φT=φR=φJ(Breed) p(Rain) 2,57 0,0147 4 

19 - φT(Breed)φR(Breed)φJ(Breed) p(Migrant+Breed) 2,82 0,0131 7 

20 - φT(Breed)φR(Breed)φJ(Breed) p(.) 2,83 0,0130 5 

21 - φT=φR=φJ(Rain+Breed) p(.) 2,90 0,0125 4 

22- φT(Migrant+Breed)φR(Migrant+Breed) φJ(Migrant+Breed)  

p(Migrant) 
3,00 0,0119 7 

23 - φT(Rain+Migrant+Breed)φR(Rain+Migrant+Breed) 

φJ(Rain+Migrant+Breed)  p(Rain+Migrant+Breed) 
8,95 0,001 10* 

φT = Sobrevivência de adultos transitórios; φR = Sobrevivência de adultos residentes; φJ = 

Sobrevivência de jovens; p = Recaptura; Rain = chuva; Migrante = presença de migrante 

possível competidor; Breed = reprodução; t = tempo; 

* modelo global. 
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O modelo global inicial DR com melhor desempenho foi o que considerou o 

movimento nulo na dispersão temporária (parâmetros gamas constantes) e ausência 

do tempo como variável relevante nas estimativas de sobrevivência de transitórios, 

residentes e jovens, bem como nas estimativas de captura e recaptura, o qual estimou 

todos os 12 parâmetros (Tabela 1). Ajustamos o "c-hat" deste modelo para 1,19, valor 

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

por meio das combinações das variáveis em sobrevivência e captura/recaptura 

resultou em 128 modelos (Tabela 3). Opções interativas dos modelos melhor 

classificados foram testadas, porém apresentaram desempenho inferior aos modelos 

aditivos dos quais tiveram origem. Assim como no CJS, o melhor modelo classificado 

(01 da Tabela 3) considerou iguais às sobrevivências de transitórios (φT), residentes 

(φR) e juvenis (φJ) e em dependência da reprodução, e a recaptura em dependência da 

variável migrante. O conjunto dos sete melhores modelos (Delta QAICc < 2) 

apresentaram o peso QAICc total de 0,26. Nestes, as sobrevivências de transitórios 

(φT), residentes (φR) e juvenis (φJ) foi diferenciada em dois modelos (03 e 06 da Tabela 

3), e sendo influenciada em três desses melhores modelos pela reprodução, em dois 

modelos pela variável migrante e em nenhum modelo pela chuva. A exceção do 

modelo 05 (Tabela 3) todos os melhores modelos tiveram a captura/recaptura em 

dependência da variável migrante, classificando nenhuma outra variável além dela. 
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Tabela 3: Classificação dos melhores modelos, a partir dos 128 modelos originalmente 

gerados, baseada na influência das variáveis chuva, presença de migrante e 

reprodução sobre a recaptura e sobrevivência de indivíduos transitórios, adultos e 

jovens de Turdus leucomelas através da análise Desenho Robusto no programa MARK. 

Modelos DR 
Delta 

QAICc 

Peso 

QAICc  

Parâmetros 

(n) 

01 - φT=φR=φJ(Breed) y'y"(.) p=c(Migrant) 0,00 0,0613 6 

02 - φT=φR=φJ(.) y'y"(.) p=c(Migrant) 0,41 0,0500 5 

03 - φT(Breed) φR(Breed) φJ(Breed) y'y"(.) p=c(Migrant) 0,44 0,0492 8 

04 - φT=φR=φJ(Migrant) y'y"(.) p=c(Migrant) 0,95 0,0382 6 

05 - φT=φR=φJ(Breed) y'y"(.) p=c(.) 1,39 0,0306 5 

06 - φT(.) φR(.) φJ(.) y'y"(.) p=c(Migrant) 1,49 0,0291 7 

07 - φT=φR=φJ(Migrant+Breed) y'y"(.) p=c(Migrant) 1,77 0,0253 7 

08 - φT=φR=φJ(Rain+Breed) y'y"(.) p=c(Migrant) 2,06 0,0219 7 

09 - φT=φR=φJ(.) y'y"(.) p=c(Rain+Migrant) 2,10 0,0215 6 

10 - φT=φR=φJ(Breed) y'y"(.) p=c(Rain+Migrant) 2,11 0,0213 7 

11 - φT=φR=φJ(Breed) y'y"(.) p=c(Migrant+Breed) 2,11 0,0213 7 

12 - φT(Migrant+Breed) φR(Migrant+Breed) φJ(Migrant+Breed) 

y'y"(.) p=c(Migrant) 

2,32 0,0193 9 

13 - φT(Rain+Breed) φR(Raind+Breed) φJ(Rain+Breed) y'y"(.) 

p=c(Migrant) 

2,40 0,0185 9 

14 - φT=φR=φJ(.) y'y"(.) p=c(Migrant+Breed) 2,41 0,0183 6 

15 - φT=φR=φJ(Rain) y'y"(.) p=c(Migrant) 2,43 0,0182 6 

16 - φT(Migrant) φR(Migrant) φJ(Migrant) y'y"(.) p=c(Migrant) 2,49 0,0177 8 

17 - φT(Breed) φR(Breed) φJ(Breed) y'y"(.) p=c(Rain+Migrant) 2,56 0,0170 9 

18 - φT(Breed) φR(Breed) φJ(Breed) y'y"(.) p=c(Migrant+Breed) 2,58 0,0168 9 

19 - φT=φR=φJ(Migrant) y'y"(.) p=c(Rain+Migrant) 2,75 0,0155 7 

20 - φT=φR=φJ(Migrant+Breed) y'y"(.) p=c(.) 2,85 0,0147 6 

21 - φT=φR=φJ(Breed) y'y"(.) p=c(Breed) 2,88 0,0145 6 

22 - φT(Rain) φR(Rain) φJ(Rain) y'y"(.) p=c(Migrant) 2,95 0,0140 8 

23 - φT=φR=φJ(Rain+Migrant) y'y"(.) p=c(Migrant) 2,97 0,0139 7 

24 - φT(Rain+Migrant+Breed) φR(Rain+Migrant+Breed) 

φJ(Rain+Migrant+Breed) y'y"(.) p=c(Rain+Migrant+Breed) 

9,73 0,001 12* 

φT = Sobrevivência de adultos transitórios; φR = Sobrevivência de adultos residentes; φJ = 

Sobrevivência de jovens; p = Recaptura; Rain = chuva; Migrante = presença de migrante 

possível competidor; Breed = reprodução; t = tempo; (*) modelo global. 
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Pelos modelos CJS as sobrevivências em cada intervalo para adultos transitórios 

(66,59-86,75%) apresentaram a tendência de serem menores do que as de adultos 

residentes (76,13-92,40%), sendo as de juvenis intermediárias (71,95-90,44) (Tabela 4, 

Figura 7). Pelos modelos DR ocorreu o mesmo, enquanto as sobrevivências para 

adultos transitórios (61,90-83,10%) sempre foram menores do que as de adultos 

residentes (73,55-90,63%), sendo as dos juvenis intermediárias (67,46-87,37%) (Tabela 

4, Figura 8). As sobrevivências destes três grupos variaram de forma similar em função 

do período reprodutivo, com as maiores taxas nos intervalos não reprodutivos tanto 

nos modelos CJS como DR (Tabela 4). Não observamos nenhuma tendência clara na 

variação das sobrevivências em função da chuva e presença de migrantes (Tabela 4). 

Os valores anuais de sobrevivência também apresentaram a tendência de serem 

maiores para adultos residentes em relação a juvenis e transitórios tanto nos modelos 

CJS como DR (Tabela 5). 
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Tabela 4: Taxas de sobrevivência de Turdus leucomelas obtidas por meio da média dos modelos (Model Averaging) Cormack-Jolly-Seber (CJS) e 

Desenho Robusto (DR) para os três grupos de indivíduos analisados e valores das variáveis que foram incluídas nos modelos em cada intervalo. 

 

    CJS Desenho Robusto 

Intervalos entre 
sessões 

Chuva 
(mm) 

Reprodução Migrantes Adultos 
transitórios 

Adultos 
residentes 

Juvenis Adultos 
transitórios 

Adultos 
residentes 

Juvenis 

t1 (Dez10-Fev11) 325 S 0,5 0,6664±0,1599 - 0,7199±0,1696 0,6199±0,1584 - 0,6755±0,1592 

t2 (Mar11-Mai11) 320 S 0,0 0,6659±0,1606 0,7613±0,0928 0,7195±0,1703 0,6190±0,1589 0,7355±0,0904 0,6746±0,1598 

t3 (Jun11-Ago11) 590 N 0,6 0,8287±0,1796 0,8932±0,1147 0,8699±0,1504 0,7819±0,1791 0,8670±0,1151 0,8292±0,1476 

t4 (Set11-Nov11) 55 N 3,4 0,8268±0,1834 0,8946±0,1059 0,8697±0,1504 0,7786±0,1858 0,8674±0,1099 0,8274±0,1509 

t5 (Dez11-Fev12) 51 S 2,7 0,6689±0,1679 0,7652±0,0906 0,7227±0,1730 0,6195±0,1650 0,7370±0,0874 0,6753±0,1631 

t6 (Mar12-Mai12) 168 S 3,9 0,6697±0,1608 0,7652±0,0864 0,7232±0,1674 0,6234±0,1605 0,7400±0,0846 0,6790±0,1589 

t7 (Jun12-Ago12) 458 N 35,6 0,8675±0,1687 0,9240±0,0916 0,9044±0,1283 0,8310±0,1787 0,9063±0,0966 0,8737±0,1353 

t8 (Set12-Nov12) 68 N 6,7 0,8318±0,1789 0,8987±0,1004 0,8743±0,1447 0,7850±0,1823 0,8727±0,1043 0,8333±0,1460 

t9 (Dez12-Mai13) 258 S 7,2 0,6715±0,1634 0,7658±0,0986 0,7246±0,1704 0,6301±0,1625 0,7454±0,0911 0,6853±0,1605 

t10 (Jun13-Nov13) 1132 N 24,9 0,8653±0,1660 0,9196±0,1008 0,9010±0,1304 0,8292±0,1699 0,9020±0,0982 0,8709±0,1303 

t11 (Dez13-Mai14) 337 S 0,8 0,6666±0,1598 0,7618±0,0929 0,7201±0,1695 0,6207±0,1582 0,7370±0,0985 0,6762±0,1589 

t12 (Jun14-Nov14) 804 N 5,0 0,8376±0,1725 0,8994±0,1088 0,8775±0,1422 0,7936±0,1724 0,8755±0,1073 0,8396±0,1390 
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Figura 7: Sobrevivências de Turdus leucomelas estimadas nos intervalos entre sessões através da análise Cormack-Jolly-Seber, onde os pontos 

representam a sobrevivência de adultos transitórios, triângulos as de adultos residentes e quadrados as de juvenis, com seus respectivos 

limites inferiores e superiores. 
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Figura 8: Sobrevivências de Turdus leucomelas estimadas nos intervalos entre sessões através da análise Desenho Robusto, onde os pontos 

representam as sobrevivências de adultos transitórios, triângulos as de adultos residentes e quadrados as de juvenis, com seus respectivos 

limites inferiores e superiores. 
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Tabela 5: Taxas anuais de sobrevivência de Turdus leucomelas estimadas através das análises Cormack-Jolly-Seber (CJS) e Desenho Robusto 

(DR) com o uso do programa MARK. 

 CJS DR 

Ano Adultos 

transitórios 

Adultos residentes Juvenis Adultos 

transitórios 

Adultos residentes Juvenis 

Dez/2010-Nov/2011 0,3041 0,5155 0,3919 0,2336 0,4540 0,3126 

Dez/2011-Nov/2012 0,3232 0,4863 0,4133 0,2520 0,4314 0,3338 

Dez/2012-Nov/2013 0,5810 0,7042 0,6529 0,5225 0,6724 0,5968 

Dez/2013-Nov/2014 0,5584 0,6852 0,6319 0,4926 0,6452 0,5678 
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A taxa média de recapturas pelos modelos CJS em cada sessão foi de 13,39%, 

flutuando entre 7,79 e 16,43% (Tabela 6). A recaptura de indivíduos variou com a 

densidade de Turdus amaurochalinus em cada sessão, mantendo uma relação 

inversamente proporcional (r2 = 0,87; F1, 10 = 67,48; p<0,01; Figura 10; Tabela 6). As 

taxas de captura e recaptura pelo Desenho Robusto foram ligeiramente menores e 

variaram menos entre as sessões (5,03 – 11,17%). De uma forma geral, as flutuações 

nas estimativas para captura e recaptura pelo DR e pelo CJS foram similares (Tabela 6). 

Verificamos entre as variáveis testadas que a reprodução registrou os maiores 

pesos para os parâmetros de sobrevivência, enquanto que os parâmetros de 

detectabilidade foram maioritariamente influenciados pela densidade do migrante T. 

amaurochalinus. Os pesos estimados tanto pelo CJS como DR registraram valores 

similares (Figura 9). 

 

Figura 9: Peso acumulado das variáveis (Variable Weights) sobre os parâmetros de 

sobrevivência e detectabilidade (captura e recaptura). As colunas barradas 

representam os modelos Cormack-Jolly-Seber (CJS) e as colunas listradas os modelos 

Desenho Robusto (DR). “Trans + Idade” representa o peso acumulado dos modelos 

que distinguiram indivíduos transitórios e juvenis. 
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Com relação aos tamanhos populacionais gerados pelo DR, observamos que os 

maiores valores para o grupo "capturados inicialmente como juvenil" ocorreram de 

fevereiro a maio (Tabela 7). Para o grupo "capturados inicialmente como adulto" 

houve bastante variação entre as sessões (11,11-79,71; Tabela 7) a qual não teve 

relação com chuva ou presença de migrantes (respectivamente, r2 = 0,04; F1, 11 = 0,51; 

p > 0,05; r2 = 0,002; F1, 11 = 0,02; p > 0,05; Figuras 10, 12 e 13), mas manteve uma leve 

tendência inversamente proporcional ao período reprodutivo (Figura 10). 

Identificamos ainda uma relação positiva entre presença de migratórios na área de 

estudo e período chuvoso (Figura 10). Os valores totais estimados (adultos mais 

juvenis) resultaram em uma densidade média de 4,3±1,8 indivíduos/ha, com uma 

variação aproximada entre 2 e 7 indivíduos/ha ao longo das sessões. 
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Figura 10: Flutuação anual dos tamanhos populacionais (N) estimados para os indivíduos adultos através da análise de Desenho Robusto, 

conjugada junto às variáveis pluviosidade (colunas), densidade de migrante possível competidor Turdus amaurochalinus (linha) e período 

reprodutivo (indicado com “R” no eixo X).  



 
88 

Tabela 6: Taxas de recaptura de Turdus leucomelas obtidas por meio da média dos modelos (Model Averaging) Cormack-Jolly-Seber (CJS) e 

Desenho Robusto (DR) e valores das variáveis que foram incluídas nos modelos em cada sessão. 

    CJS DR 

Sessões Chuva 
(mm) 

Reprodução Migrantes Recaptura Captura e 
Recaptura 

Emigração Imigração  

1 (Nov10) 14 N 7,7 - 0,0983±0,0179 - - 

2 (Fev11) 103 S 1,6 0,1610±0,0533 0,1098±0,0260 0,6446±0,1153 0,2489±0,3480 

3 (Mai11) 291 N 7,5 0,1233±0,0479 0,0942±0,0217 0,6446±0,1153 0,2489±0,3480 

4 (Ago11) 72 N 9,6 0,1338±0,03415 0,0941±0,0163 0,6446±0,1153 0,2489±0,3480 

5 (Nov11) 23 N 3,9 0,1493±0,0426 0,1050±0,0197 0,6446±0,1153 0,2489±0,3480 

6 (Fev12) 86 S 0,8 0,1643±0,0543 0,1117±0,0267 0,6446±0,1153 0,2489±0,3480 

7 (Mai12) 160 N 48,8 0,0779±0,0453 0,0503±0,0317 0,6446±0,1153 0,2489±0,3480 

8 (Ago12) 51 N 20 0,1176±0,0342 0,0791±0,0198 0,6446±0,1153 0,2489±0,3480 

9 (Nov12) 0 N 10,4 0,1384±0,0393 0,0940±0,0180 0,6446±0,1153 0,2489±0,3480 

10 (Mai13) 265 N 24 0,0985±0,0377 0,0712±0,0222 0,6446±0,1153 0,2489±0,3480 

11 (Nov13) 24 N 5,6 0,1457±0,0404 0,1018±0,0185 0,6446±0,1153 0,2489±0,3480 

12 (Mai14) 185 N 1,6 0,1414±0,0488 0,1065±0,0229 0,6446±0,1153 0,2489±0,3480 

13 (Nov14) 16 N 1,6 0,1550±0,0466 0,1095±0,0221 0,6446±0,1153 - 
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Figura 11: Relação inversamente proporcional entre a taxa de recaptura de Turdus 

leucomelas e a densidade de Turdus amaurochalinus, um migrante possível 

competidor. 

 

 

Tabela 7 – Tamanho populacional de Turdus leucomelas estimados para os dois grupos 

Sessão Chuva (mm) Reprodução Migrante CapAd CapJuv Total 

1 (Nov10) 14 N 7,7 79,71±18,35 0±0 79,71 

2 (Fev11) 103 S 1,6 18,89±7,20 0±0 18,89 

3 (Mai11) 291 N 7,5 61,53±18,23 33,84±11,76 95,38 

4 (Ago11) 72 N 9,6 76,60±17,83 3,06±2,78 79,66 

5 (Nov11) 23 N 3,9 58,74±14,59 5,59±3,58 64,34 

6 (Fev12) 86 S 0,8 37,27±11,28 13,31±5,76 50,58 

7 (Mai12) 160 N 48,8 25,56±20,65 12,78±12,35 38,34 

8 (Ago12) 51 N 20 57,82±18,60 0±0 57,82 

9 (Nov12) 0 N 10,4 49,12±13,60 0±0 49,12 

10 (Mai13) 265 N 24 32,05±14,11 36,06±15,35 68,11 

11 (Nov13) 24 N 5,6 17,20±6,73 11,47±5,35 28,67 

12 (Mai14) 185 N 1,6 11,11±5,28 24,99±8,65 36,09 

13 (Nov14) 16 N 1,6 29,76±9,28 5,41±3,45 35,18 
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e total para cada sessão primária, incluindo valores das variáveis em cada sessão. 

 

Figura 12: Relação entre a densidade de indivíduos de Turdus leucomelas estimada por 

modelos do Desenho Robusto (Tabela 7) e a chuva acumulada em cada sessão 

primária. 

 

 

Figura 13: Relação entre a densidade de indivíduos de Turdus leucomelas estimada por 

modelos do Desenho Robusto (Tabela 7) e a densidade de migrante possível 

competidor (Turdus amaurochalinus) em cada sessão primária. 
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Discussão 

A habilidade dos indivíduos juvenis em forragear em busca de alimentos e 

perceber potenciais predadores é significativamente menor que a de adultos, 

diferenciando as taxas de sobrevivência tanto na população aqui analisada como em 

outros estudos (Loery et al. 1987, Sullivan 1989, Ricklefs 2000, Tarwater et al. 2011). 

Através da codificação Age Models (Cooch & White 2015) conseguimos analisar esses 

indivíduos separadamente do resto da população, evitando efeitos dramáticos nos 

parâmetros populacionais (Jullien & Clobert 2000, Blake & Loiselle 2002, Parker et al. 

2006). Tais efeitos já foram reportados para o congênere Turdus philomelos (Robinson 

et al. 2004), estudo no qual a inclusão desses indivíduos provocou o declínio 

populacional estimado (ver também Parker et al. 2006). De forma similar, o efeito dos 

indivíduos transitórios (Pradel et al. 1997) na área de estudo pode enviesar os 

parâmetros analisados para a população em questão. Assim, seguimos as 

recomendações do uso do modelo TSM para populações de aves tropicais (Johnston et 

al. 1997, Brawn et al. 1999, Parker et al. 2006, Sandercock 2006) e estimar parâmetros 

independentemente do resto da população, evitando o pressuposto de 

heterogeneidade (Nichols et al. 1984).  

Altas taxas de sobrevivência anual de adultos, como as obtidas neste estudo, 

são conhecidas para as aves das regiões tropicais (Martin 1996). Entretanto, 

identificamos nossos resultados como apresentando as maiores taxas de sobrevivência 

de adultos da literatura consultada para o gênero Turdus (Snow 1963 = 59-83%, 

Faaborg & Arendt 1995 = 78%, Ricklefs 1997 = 60-90%, Thomson et al. 1997 = 56-77%, 
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Siriwardena et al. 1998 = 56-81%, Lens et al. 2002 = 87%, Clark & Martin 2007 = 53%, 

Whittaker & Marzluff 2009 = 90%, Ricklefs et al. 2011 = 60-88% , Korfanta et al. 2012 = 

50-75%). Nossos resultados também evidenciam que a sobrevivência varia 

consideravelmente entre anos, chegando a registrar variações de 24,10 % entre o 

melhor e pior ano analisado. Dessa forma, resultados demográficos de estudos de 

curto prazo podem induzir a conclusões erradas ou enviesadas.  

Outros estudos de gradiente latitudinal com o gênero Turdus confirmam nossos 

resultados para áreas tropicais ao mesmo tempo em que destacam a baixa 

fecundidade quando comparado com os congêneres de regiões temperadas (Snow & 

Snow 1963, Snow 1969, Ricklefs 1997). A modo de compensar esse padrão, reflete-se 

o alto investimento reprodutivo admitido pelos parentais das regiões tropicais durante 

os cuidados da prole, prolongando a custodia dos jovens após deixarem o ninho 

(Martin 1996, Sandercock et al. 2000, Russel et al. 2004), evento testemunhado com a 

recaptura após 108 dias de um indivíduo anilhado ainda no ninho (Capítulo 1). Esse 

comportamento se apresenta seletivamente vantajoso para a sobrevivência de jovens 

(Fodgen 1972, Skutch 1976, Wolf et al. 1988, Karr et al. 1990) e consequentemente 

também mantém alta a sobrevivência de adultos (Russel 2000, Tarwater et al. 2011). 

Tal padrão e nossos resultados confirmam o trade off entre sobreviver e reproduzir 

(Owens & Bennett 1994, Ricklefs 2000, Stutchbury & Morton 2001, Sankamethawee et 

al. 2011).  

A sobrevivência de indivíduos juvenis representa o parâmetro menos estudado 

em demografia de aves (Gardali et al. 2003) e um dos mais difíceis de ser estimado 

(Wiens et al. 2006). Por falta de informação disponível, foi assumida como uma fração 

(0,25 a 0,50) da sobrevivência de adultos (Ricklefs 1973, Donovan et al. 1995) ou 
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estimada para espécies de passeriformes sul-americanos entre 0,35 e 0,76 (Stacey & 

Koenig 1990, Rowley & Russel 1991). Embora nossas estimativas para sobrevivência de 

juvenis tenha sido sempre menor que a de adultos, supera àquelas tradicionais acima 

citadas, tanto pela análise CJS como DR. 

Análises demográficas através do DR permitem a estimação mais precisa dos 

parâmetros populacionais, em função da intensidade das sessões secundárias 

alimentando a informação nos modelos (Kendall & Pollock 1992). Embora as nossas 

estimativas derivadas pelo Model Averaging para os três conjuntos avaliados tenham 

sido muito próximas daquelas estimadas pelo CJS, as influências das variáveis 

analisadas encima dos parâmetros populacionais não ficaram tão evidentes entre os 

melhores modelos ranqueados, quando comparado com os melhores modelos CJS. 

Concluímos, assim, que para o DR houve interação das variáveis analisadas em 

intensidades similares.  

Por outro lado, a pluviosidade é tradicionalmente considerada como o principal 

fator influenciando as taxas demográficas para populações de aves residentes nas 

regiões tropicais (Faaborg et al. 1984, Lloyd 1999, Ricklefs 2008). Porém, nossas 

análises das variações nas taxas de sobrevivência de adultos entre o período 

reprodutivo e não reprodutivo, apontam a variável reprodução como principal fator 

para sobrevivência e tamanho populacional. Entretanto, através das análises nas taxas 

de recapturas, identificamos que a pluviosidade atua de forma indireta na população 

de Turdus leucomelas aqui monitorada. Em função das chuvas terem relação direta 

com a disponibilidade de recursos alimentares como frutos, sementes e insetos 

(Wolda 1978, Loiselle & Blake 1992, Sharp 1996, Pinheiro et al. 2002, Jahn et al. 2010), 

também representam um atrativo para espécies migratórias (Faaborg et al. 1984, Lloyd 
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1999) como Turdus amaurochalinus, cuja densidade na área de estudo evidenciou 

relação inversamente proporcional com as taxas de recapturas da T. leucomelas. 

Enquanto o principal objetivo de muitos projetos de anilhamento de aves focam nos 

migrantes (DeSante et al. 2005), poucos avaliam o efeito que eles podem ter nas 

populações de espécies residentes. Dessa forma, nossos resultados abrem a discussão 

e estímulo para que novas pesquisas testem essa e outras variáveis como forma de 

elucidar como as condições ambientais afetam os atributos na teoria da história de 

vida (Stearns 1992, Charlesworth 1994) das populações de aves residentes das regiões 

tropicais. As baixas taxas de recaptura e grande poder de dispersão apontado por 

nossos resultados condizem com outros estudos de populações de aves residentes 

realizados na região tropical (Parker et al. 2006, Ruiz-Gutiérrez et al. 2012).  

Por último, nossos resultados expõem a importância desse tipo de pesquisas 

que avaliam, em longo prazo, as influências ambientais na dinâmica populacional de 

aves residentes no intuito de elucidar premissas tradicionais de atributos nas histórias 

de vida e testar outras hipóteses em amplos gradientes latitudinais. Ao mesmo tempo 

em que destacamos a lacuna de conhecimento acerca da demografia de aves no Brasil 

(e.g Pichorim & Monteiro-Filho 2010, Duca & Marini 2014) e de forma geral na região 

nordeste. 
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