
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

PARÂMETROS POPULACIONAIS E REPRODUTIVOS DE AVES GRANÍVORAS 

NA CAATINGA: ESTRATÉGIAS DE VIDA EM UM AMBIENTE TROPICAL 

SAZONALMENTE SECO 

 

PHOEVE MACARIO 

 

 

 

 

 

NATAL, RN 

2019 



PHOEVE MACARIO 

 

 

 

 

 

PARÂMETROS POPULACIONAIS E REPRODUTIVOS DE AVES GRANÍVORAS 

NA CAATINGA: ESTRATÉGIAS DE VIDA EM UM AMBIENTE TROPICAL 

SAZONALMENTE SECO 

 

Tese apresentada ao programa de Pós-

graduação em Ecologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como 

requisito para obtenção do título de Doutora 

em Ecologia 

 

Orientador: Prof. Dr. Mauro Pichorim 

 

 

 

 

NATAL, RN 

2019 



     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Prof. Leopoldo Nelson - Centro de Biociências - CB 

 

  Macario, Phoeve.  

   Parâmetros populacionais e reprodutivos de aves granívoras na 

Caatinga: estratégias de vida em um ambiente tropical 

sazonalmente seco / Phoeve Macario. - Natal, 2019.  

   132 f.: il.  

 

   Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Biociências. Programa de Pós-graduação em 

Ecologia.  

   Orientador: Prof. Dr. Mauro Pichorim.  

 

 

   1. Ammodramus humeralis - Tese. 2. Columbina minuta - Tese. 

3. Columbina picui - Tese. 4. Nomadismo - Tese. 5. Predação de 

ninhos - Tese. 6. Sobrevivência aparente - Tese. I. Pichorim, 

Mauro. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. 

Título.  

 

RN/UF/BSE-CB                                        CDU 598.2 

 

 

 

  

       
Elaborado por KATIA REJANE DA SILVA - CRB-15/351   

 



PHOEVE MACARIO 

 

PARÂMETROS POPULACIONAIS E REPRODUTIVOS DE AVES GRANÍVORAS 

NA CAATINGA: ESTRATÉGIAS DE VIDA EM UM AMBIENTE TROPICAL 

SAZONALMENTE SECO 

 

Data da defesa: 28 de junho de 2019 

Resultado: Aprovada 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

________________________________ 

Dra. Ana Maria de Oliveira Paschoal 

Examinadora externa 

 

 

 

________________________________ 

Dra. Angelica Maria Kazue Uejima (UFPE) 

Examinadora externa 

 

________________________________ 

Dra. Luciana Vieira de Paiva (UFERSA) 

Examinadora externa 

 

 

 

________________________________ 

Dra. Vanessa Graziele Staggemeier 

(UFRN) 

Examinadora interna

 

________________________________ 

Dr. Mauro Pichorim (orientador) 

 



v 
 

AGRADECIMENTOS 

Ao meu pai Macário (em memória), pelo meu primeiro par de galochas, e a minha mãe 

Nadeji (em memória), pelo meu colete de ornitóloga. E claro, por todo amor, lições e 

amparo que me proporcionaram durante os valiosos anos que passamos juntos. 

Ao meu companheiro Gui, pela imensa contribuição em campo, pelas discussões e 

sugestões que tanto enriqueceram este trabalho, por ter estado sempre ao meu lado 

diante das adversidades e, principalmente, por me amar e me fazer feliz. 

Ao meu orientador Mauro Pichorim, pelo conhecimento compartilhado, pela paciência, 

pela amizade e pelo exemplo de profissional e pessoa que é. 

A minha irmã e melhor amiga Sky e ao meu cunhado Glauber, por todo o apoio nesses 

nada fáceis quatro anos. E as minhas sobrinhas Amelie e Phoebe, pelo carinho. 

Aos sogros Eduardo e Josilma, e ao cunhado Eduardo Jr. e esposa Mônica, pelo 

incentivo e palavras positivas. 

A minha Pagusinha, por sempre me receber com alegria ao fim dos longos dias de 

trabalho e no retorno das expedições de campo. 

A Victoria Helen, pelos ninhos monitorados durante um período delicado da minha 

vida.   

Aos professores e amigos do programa de pós-graduação pelas conversas e discussões 

que contribuíram em grande parte para as ideias discutidas neste estudo.  

Aos professores Eduardo Venticinque e Fulvio Aurelio Freire pelas contribuições na 

qualificação da presente tese.  

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa 

de doutorado concedida. 

Ao CNPq pelo financiamento do projeto. 

 



vi 
 

Aos administradores da Estação Ecológica do Seridó: Paulo Fernandes e George Batista 

por todo apoio; e aos vigilantes: Moacir Jovino, Ivo Magno, Anderson Guerra, Lucas 

Valber, Geraldo Ribeiro, Damião Dantas, Agostinho Costa e Almir Gadelha por toda a 

assistência. 

E agradeço a todos os amigos e colegas do laboratório de ornitologia da UFRN 

(Amanda Moura, Anderson Salvador, Camila Gomes, Damião Valdenor, Elaine 

Bandeira, Hipócrates Fortunato, Honara da Silva, João Lucas Silveira, João Paulo 

Tavares, Jonathas Sudário, José Victor, Julia Benatti, Juliana Araújo, Lidiane Medeiros, 

Luis Felipe Silveira, Marcelo Câmara, Nicolás Ruiz, Patrícia Moreira, Paulo Fernandes, 

Pedro Pierote, Pedro Vitor Ferreira, Priscila Stedile, Priscilla Sabino, Ricardo Araújo, 

Shirley Macjane, Thanyria França e Tonny Marques) e do laboratório de ecologia de 

populações da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) (Bárbara Melo, 

Camila Melo, Clarisse Silva, Liana Cavalcanti, Pedro Teófilo, Thales Afonso e Victoria 

Paixão) por participaram ativamente da coleta de dados do projeto que contribui com o 

presente estudo, especialmente, pelas centenas de rolinhas anilhadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

SUMÁRIO 

LISTA DE TABELAS............................................................................................................ viii 

LISTA DE FIGURAS............................................................................................................. x 

RESUMO................................................................................................................................ 01 

ABSTRACT............................................................................................................................ 02 

CAPÍTULO I - Sobrevivendo a um período seco prolongado: estratégias de um 

passeriforme residente em um ambiente tropical sazonalmente seco...................................... 04 

RESUMO................................................................................................................................. 05 

ABSTRACT............................................................................................................................. 06 

INTRODUÇÃO....................................................................................................................... 07 

METODOLOGIA.................................................................................................................... 10 

    Área de estudo...................................................................................................................... 10 

    Coleta de dados.................................................................................................................... 11 

    Análise dos dados................................................................................................................. 12 

RESULTADOS........................................................................................................................ 18 

DISCUSSÃO............................................................................................................................ 24 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................... 27 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................... 29 

 

 CAPÍTULO II - Densidade populacional e nomadismo de duas rolinhas Columbina durante 

e após um período seco prolongado no semiárido brasileiro.................................................... 37 

RESUMO.................................................................................................................................. 38 

ABSTRACT............................................................................................................................. 39 

INTRODUÇÃO....................................................................................................................... 40 

METODOLOGIA.................................................................................................................... 42 



viii 
 

 

 

 

    Área de estudo...................................................................................................................... 42 

    Coleta de dados.................................................................................................................... 44 

    Análise dos dados................................................................................................................. 44 

RESULTADOS........................................................................................................................ 50 

DISCUSSÃO............................................................................................................................ 60 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................... 64 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................... 65 

CAPÍTULO III - História natural e fatores que influenciam a sobrevivência de ninhos de 

duas rolinhas Columbina (C. minuta e C. picui) em uma área de Caatinga, nordeste do 

Brasil......................................................................................................................................... 71 

RESUMO.................................................................................................................................. 72 

ABSTRACT............................................................................................................................. 73 

INTRODUÇÃO....................................................................................................................... 74 

METODOLOGIA.................................................................................................................... 77 

    Área de estudo...................................................................................................................... 77 

    Coleta de dados.................................................................................................................... 78 

    Análise dos dados................................................................................................................. 80 

RESULTADOS........................................................................................................................ 85 

DISCUSSÃO............................................................................................................................ 99 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................... 111 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................... 112 

 

 



ix 
 

LISTA DE TABELAS 

CAPÍTULO I - Sobrevivendo a um período seco prolongado: estratégias de um 

passeriforme residente em um ambiente tropical sazonalmente seco.................................... 04 

Tabela 1. Modelos mais bem ajustados de desenho robusto de Huggins, em ordem 

crescente de AIC, para a população de A. humeralis na ESEC do Seridó, RN, Brasil. 

Juntos somam 95% do peso total do conjunto de 50 modelos............................................... 20 

Tabela 2. Peso das variáveis testadas nos modelos de desenho robusto de Huggins, a 

partir do conjunto total de 50 modelos gerados para a população de A. humeralis na 

ESEC do Seridó, RN, Brasil................................................................................................... 21 

Tabela 3. Estimativas mensais de sobrevivência aparente de transitórios e residentes da 

população de A. humeralis na ESEC do Seridó, RN, Brasil. Valores estimados por meio 

das médias ponderadas do conjunto total de 50 modelos....................................................... 22 

  CAPÍTULO II - Densidade populacional e nomadismo de duas rolinhas Columbina 

durante e após um período seco prolongado no semiárido brasileiro.................................... 37 

Tabela 1. Notação e descrição dos modelos de população fechada de Huggins, gerados 

para as estimativas dos parâmetros de detecção (p e c) e abundância (N) das espécies C. 

minuta e C. picui na ESEC do Seridó, RN, Brasil................................................................. 49 

Tabela 2. Número de indivíduos de C. minuta e C. picui capturados e recapturados 

durante a coleta de dados nas área A1 (caatinga arbórea de encosta) e A2 (caatinga 

savânica arbustiva) na ESEC do Seridó, RN, Brasil. As fases representam as estações 

úmidas e secas amostradas: I - úmida/2012; II - seca/2013; III - úmida/2013; IV - 

seca/2014; V - úmida/2014; VI - seca/2015........................................................................... 54 

Tabela 3. Modelos de população fechada de Huggins (soma dos pesos ≥ 80%) para as 

populações de C. minuta e C. picui nas áreas amostrais A1 (caatinga arbórea de encosta) e 

A2 (caatinga savânica arbustiva), na ESEC do Seridó, RN, Brasil.......................................  56 

Tabela 4. Estimativas dos parâmetros de tamanho populacional (N), captura (p) e 

recaptura (c), geradas pelo modelo mais bem ajustado, para as populações de C. minuta e 

C. picui nas áreas A1 (caatinga arbórea de encosta) e A2 (caatinga savânica arbustiva), na 

 

 



x 
 

ESEC do Seridó, RN, Brasil...................................................................................................  57 

Tabela 5. Densidade populacional (indivíduos/ha) das rolinhas C. minuta e C. picui nas 

áreas A1 (caatinga arbórea de encosta) e A2 (caatinga savânica arbustiva), a partir das 

estimativas do parâmetro de tamanho populacional gerado pelo modelo de população 

fechada de Huggins, para os quadrantes de 12 ha, localizados na ESEC do Seridó, RN...... 59 

  CAPÍTULO III - História natural e fatores que influenciam a sobrevivência de ninhos de 

duas rolinhas Columbina (C. minuta e C. picui) em uma área de Caatinga, nordeste do 

Brasil...................................................................................................................................... 71 

Tabela 1. Médias (± DP) dos parâmetros reprodutivos das rolinhas C. minuta e C. picui 

na ESEC do Seridó, RN, Brasil.............................................................................................. 92 

Tabela 2. Plantas utilizadas como suporte para os ninhos de C. minuta e C. picui durante a 

estação reprodutiva de 2018, na ESEC do Seridó, RN, Brasil. As médias das alturas estão 

em cm. O status de ocorrência segue Flora do Brasil (2020)................................................ 93 

Tabela 3. Modelos mais bem ajustados de sobrevivência de ninhos de C. minuta (soma 

dos pesos ≥ 80%). Os dois modelos globais correspondentes às tendências quadrática e 

linear ocuparam as posições 95 e 96, respectivamente, do total de 96 modelos candidatos.. 95 

Tabela 4. Peso das variáveis testadas nos modelos de sobrevivência de ninhos gerados 

para C. minuta e C. picui........................................................................................................ 96 

Tabela 5. Modelos mais bem ajustados de sobrevivência de ninhos de C. picui (soma dos 

pesos ≥ 80%). Os dois modelos globais correspondentes às tendências quadrática e linear 

ocuparam as posições 95 e 96, respectivamente, do total de 96 modelos candidatos............ 97 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

CAPITULO I - Sobrevivendo a um período seco prolongado: estratégias de um 

passeriforme residente em um ambiente tropical sazonalmente seco.................................. 04 

Figura 1. Localização da Estação Ecológica do Seridó (ESEC do Seridó), no município 

de Serra Negra do Norte, RN, Brasil. No mapa da ESEC destacam-se os 48 pontos de 

captura e recaptura para obtenção dos parâmetros demográficos de A. humeralis, 

distribuídos no quadrante de 12 ha....................................................................................... 15 

Figura 2. Aspecto geral da área amostrada para obtenção dos parâmetros demográficos 

de A. humeralis na ESEC do Seridó, onde se observa a predominância de gramíneas e 

arbustos................................................................................................................................. 16 

Figura 3. Indivíduo adulto de tico-tico-do-campo A. humeralis. Foto: Pedro Pierote......... 16 

Figura 4. Estrutura de amostragem pelo Desenho Robusto, aplicada à população de A. 

humeralis na ESEC do Seridó, RN, Brasil. Os triângulos representam as sete sessões ou 

amostras primárias, onde estão inseridas as seis ocasiões ou amostras secundárias. Entre 

as sessões consideramos a população como aberta, enquanto que entre as ocasiões 

consideramos a população como fechada............................................................................. 17 

Figura 5. Estimativas médias para os parâmetros de captura (p) (± EP) e recaptura (c) (± 

EP), durante as estações úmida (junho-julho) e seca (dezembro-janeiro). Tais estimativas 

são baseadas nos modelos de desenho robusto de Huggins para a população de A. 

humeralis na ESEC do Seridó, RN, Brasil........................................................................... 23 

Figura 6. Estimativas médias para o parâmetro de abundância populacional (N) (± EP) 

de A. humeralis, durante as estações úmida (junho-julho) e seca (dezembro-janeiro), no 

quadrante de 12 ha situado na ESEC do Seridó, RN, Brasil................................................ 23 

 
 CAPÍTULO II - Densidade populacional e nomadismo de duas rolinhas Columbina 

durante e após um período seco prolongado no semiárido brasileiro.................................. 37 

Figura 1. Localização da Estação Ecológica do Seridó (ESEC do Seridó), no município 

de Serra Negra do Norte, RN, Brasil, e dos quadrantes de 12 ha, correspondentes às 

áreas A1 (caatinga arbórea de encosta) e A2 (caatinga savânica arbustiva), para obtenção 

dos parâmetros demográficos de C. minuta e C. picui......................................................... 47 



xii 
 

Figura 2. Precipitação mensal acumulada (2010-2015) para áreas do entorno da ESEC 

do Seridó, RN, Brasil............................................................................................................ 48 

Figura 3. (A) rolinha-de-asa-canela Columbina minuta (foto: Pedro Victor Ferreira); e 

(B) rolinha-picui Columbina picui (foto: Jorge Dantas)...................................................... 48 

Figura 4. Pontos de recuperação dos indivíduos da rolinha-de-asa-canela C. minuta nos 

estados da Paraíba (~ 110 km) e Pernambuco (~ 230 km) (símbolos azuis), anilhados na 

ESEC do Seridó (símbolo vermelho), RN, Brasil................................................................  55 

Figura 5. Tamanho populacional estimado pelo melhor modelo na ordem de ajuste, e 

observado (número de indivíduos capturados) para as populações de C. minuta e C. 

picui, nas áreas A1 (caatinga arbórea de encosta) e A2 (caatinga savânica arbustiva), 

durante as estações seca e úmida. Para C. minuta na A1, o ponto referente ao valor 

estimado na estação úmida/2014 está idêntico ao do observado, uma vez que nessa fase 

os modelos não conseguiram gerar estimativas.................................................................... 58 

   

71 

CAPÍTULO III - História natural e fatores que influenciam a sobrevivência de ninhos de 

duas rolinhas Columbina (C. minuta e C. picui) em uma área de Caatinga, nordeste do 

Brasil..................................................................................................................................... 

Figura 1. Localização da Estação Ecológica do Seridó (ESEC do Seridó), no município 

de Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil. A elipse em vermelho 

(6º35’292’’S 37º15’170’’W) representa a área de ~ 30 ha percorrida para procura e 

monitoramento dos ninhos................................................................................................... 84 

Figura 2. (A) ninho de C. minuta no formato mais frequente de "plataforma simples"; 

(B) ninho de C. picui ilustrando uma câmara incubatória rasa e plumas; (C) ninho de C. 

minuta bastante ralo, onde é possível ver o solo através do fundo; e (D) ninho de C. picui 

bastante espesso e o único encontrado com três ovos.......................................................... 90 

Figura 3. Estágios de desenvolvimentos dos ninhegos de C. minuta. (A) estágio 1 - entre 

o 1º e o 3º dia após a eclosão; (B) estágio 2 - entre o 4º e o 6º dia após a eclosão; (C) 

estágio 3 - entre o 7º e 9º dia após a eclosão; e (D) estágio 4 - entre o 10º e 12º dia após a 

eclosão.................................................................................................................................. 91 

Figura 4. Ninhos observados por planta suporte e solo para as rolinhas C. minuta (n = 

152) e C. picui (n = 61) no ano de 2018, na ESEC do Seridó, RN, Brasil........................... 92 



xiii 
 

Figura 5. Densidade de ninhos de C. minuta (6,9 ninhos/ha) e C. picui (2,5 ninhos/ha) 

durante a estação reprodutiva de 2018, na ESEC do Seridó, RN, Brasil. Fonte da 

imagem: Google Earth Pro (2019)....................................................................................... 94 

Figura 6. Médias (± SD) de sobrevivência diária dos ninhos de C. minuta e C. picui 

durante as fases de ovo e de ninhego, geradas a partir das estimativas do Model 

Averaging no programa MARK........................................................................................... 98 

 



1 
 

Resumo 

O estabelecimento dos padrões que explicam as variações latitudinais da história de vida 

das aves se baseia em dados provenientes de florestas tropicais úmidas, existindo 

lacunas a respeito da evolução de seus traços em ambientes tropicais sazonalmente 

secos. A forte sazonalidade desses ambientes está relacionada ao regime de chuvas, 

implicando em estações marcadas de secas anuais. Além disso, contam com variações 

climáticas imprevisíveis, podendo haver ciclos com períodos secos prolongados. Como 

consequência, limitam a disponibilidade de alimento, abrigos e sítios de nidificação, 

alterando a dinâmica das populações de aves. Os efeitos destes períodos refletem o que 

está por vir em um cenário de mudanças climáticas globais, em que já é previsto 

estações chuvosas cada vez mais curtas. Dessa forma, é importante entender as 

estratégias das populações de aves para manter-se diante da sazonalidade, e como 

respondem a períodos de secas prolongadas. A Caatinga é um exemplo de ecossistema 

tropical sazonalmente seco. Este domínio apresenta regime de chuvas variável e 

estressante, onde em muitas regiões a precipitação anual não ultrapassa 500 mm. Diante 

disso, o objetivo do presente estudo foi estimar parâmetros populacionais e reprodutivos 

de aves granívoras em uma área de Caatinga, durante e após um período severamente 

seco. Desenvolvemos o estudo na Estação Ecológica do Seridó, município de Serra 

Negra do Norte, RN, Brasil. A tese está estruturada em três capítulos. No capítulo 1, 

estimamos taxas de detecção e sobrevivência do Passeriforme tico-tico-do-campo 

(Ammodramus humeralis). Avaliamos as hipóteses de que a sobrevivência aparente 

seria menor do que o descrito para florestas tropicais úmidas, influenciada pela 

sazonalidade e negativamente afetada pelo período seco prolongado. Para análise dos 

dados, utilizamos o modelo de desenho robusto de Huggins no programa MARK. 

Contradizendo nossas hipóteses, o modelo mais bem ajustado considerou a 

sobrevivência aparente constante e as estimativas anuais entre as observadas em 

florestas úmidas. Acreditamos que a população estudada conseguiu manter a 

sobrevivência constante, mesmo diante de um período onde os recursos atingiram 

severa escassez, por não reproduzirem. Visto que a reprodução envolve um custo 

energético, não reproduzir compensa o desgaste que reduz a sobrevivência. No capítulo 

2, estimamos taxas de detecção e abundância da rolinha-de-asa-canela (Columbina 

minuta) e da rolinha-picui (Columbina picui) em duas fisionomias distintas (arbórea e 

arbustiva). Avaliamos as hipóteses de que a densidade seria maior na fisionomia aberta, 

que as rolinhas seriam mais abundantes durante a estação úmida, e de que seriam 

capazes de se deslocarem regionalmente. Para as análises, desenvolvemos modelos de 

população fechada de Huggins no programa MARK. Os resultados corroboraram nossas 

três hipóteses. As estimativas de tamanho populacional sugeriram maior abundância na 

caatinga arbustiva e durante a estação chuvosa. Recuperações de C. minuta em outras 

localidades de Caatinga, aliada as baixas taxas de captura e recaptura, e baixa fidelidade 

às áreas amostrais, indicam que o nomadismo pode ser a principal estratégia adotada por 

esta espécie para manter suas populações diante das imprevisibilidades climáticas da 

Caatinga. No capítulo 3, descrevemos características reprodutivas (tamanho e peso dos 

ovos, período de incubação e de permanência do ninhego, densidade de ninhos e traços 

comportamentais) das rolinhas C. minuta e C. picui. Também estimamos taxas de 

sobrevivência diária de ninhos (TSD), avaliando as hipóteses de que seria afetada por 

alguma característica ambiental (espécie da planta suporte, nível de camuflagem ou 

altura do ninho), maior durante a fase de ninhego do que durante a fase de ovo, e de que 

a predação seria menor nesses columbídeos do que em espécies de outras ordens. A 

partir da TSD, obtivemos taxas de sucesso reprodutivo e predação. Utilizamos o 

protocolo de Mayfield e desenvolvemos Modelos de Sobrevivência de Ninhos no 
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programa MARK para análise dos dados. Verificamos que ambas as rolinhas nidificam 

em diversas espécies vegetais, em alturas entre 0 e 400 cm, e que apenas a camuflagem 

foi um fator importante na TSD. As estimativas foram maiores durante a fase de 

ninhego, corroborando nossa hipótese. A predação constituiu a principal causa de 

perdas, contudo com taxas semelhantes às observadas para espécies de outras ordens e 

de outros ambientes. Acreditamos que a presente tese contribui para um melhor 

entendimento da evolução dos traços de história de vida de aves que habitam ambientes 

sazonalmente secos de regiões tropicais, uma vez que o padrão existente baseia-se, 

predominantemente, em dados de florestas úmidas. Além disso, traz informações 

inéditas a respeito da história natural de aves que habitam a Caatinga (ex.: tamanho e 

peso de ovos, duração do período reprodutivo, taxas de predação de ninhos) e colabora 

com o entendimento das estratégias adotadas por espécies granívoras para manter suas 

populações em períodos com severa escassez de recursos (nomadismo), que serão cada 

vez mais frequentes em um cenário próximo de mudanças climáticas. 

Palavras-chave: Ammodramus humeralis, Columbina minuta, Columbina picui, 

nomadismo, predação de ninhos, programa MARK, sobrevivência aparente. 

 

Abstract 

The establishment of patterns that explain latitudinal variations in avian life history is 

based on data from tropical rainforests, and there are gaps regarding the evolution of 

their traits in seasonal tropical environments. The strong seasonality of these 

environments is related to the rainfall regime, with annual droughts seasons. In addition, 

they have unpredictable climatic variation, exhibiting cycles with prolonged dry 

periods. As consequence, they limit the availability of food, shelter and nesting sites, 

altering the dynamics of bird populations. The effects of these periods reflect what is to 

come in a scenario of global climate change, where is foreseen the increase of shorter 

rainy seasons. Thus, it is important to understand the strategies of bird populations to 

keep up with seasonality, and how they respond to severely dry periods, especially 

granivorous. The Caatinga is an example of a tropical seasonally dry ecosystem. This 

domain presents a variable and stressful rainfall regime, where in many regions annual 

rainfall does not exceed 500 mm. Therefore, the aim of this thesis was to estimate 

population and reproductive parameters of granivorous birds in a Caatinga area, during 

and after a severely dry period. We developed the study at the Estação Ecológica do 

Seridó, city of Serra Negra do Norte, RN, Brazil. The thesis is structured in three 

chapters. In Chapter 1, we estimated detection and survival rates of the passerine 

Grassland Sparrow (Ammodramus humeralis). We evaluate the hypotheses that 

apparent survival would be lower than that described for tropical rainforests, influenced 

by seasonality and negatively affected by the prolonged dry period. To analyze the data, 

we used Huggins' robust design model in the MARK program. Contrasting our 

hypotheses, the best fit model considered apparent survival as constant, and the annual 

estimates among those observed in rain forests. We believe that the population studied 

here was able to maintain a constant survival, even in the face of a period where 

resources were severely scarce, because they did not reproduce. Since reproduction 

involves an energy cost, not reproducing compensates the waste that reduces survival 

rates. In chapter 2, we estimated detection rates and abundance of Plain-breasted 

Ground-dove (Columbina minuta) and Picui Dove (Columbina picui) in two different 

physiognomies (shrubby and arboreal). We evaluated the hypothesis that the density is 
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higher in the shrubby physiognomy, that the species are more abundant during the wet 

season, and that they are able to perform regional movements. For analyzes, we 

developed Huggins’ closed population models in MARK program. The results 

corroborate our three hypotheses. The population size suggested greater abundance in 

shrubland and during the wet season. Recoveries of C. minuta in other Caatinga 

localities, combined with low capture and recapture rates, and low fidelity to the sample 

areas, indicate that nomadism can be the main strategy adopted by this species to 

maintain its populations in face of the climatic unpredictability of the Caatinga. In 

chapter 3, we describe reproductive characteristics (egg size and weight, incubation and 

nestling period, nest density and behavioral traits) of Ground-doves C. minuta and C. 

picui. We also estimated nest daily survival rates (TSD) assessing the hypothesis that it 

would be affected by environmental traits (plant support species, camouflage level or 

nest height), higher during nestling stage than egg stage, and the nest predation would 

be lower in these Columbidae than in species of other avian orders. We used the 

Mayfield method and developed nest survival models in the MARK program for data 

analysis. We verified that both species nest in several plant species at heights between 0 

and 400 cm, and that only camouflage level was an important factor in TSD. The 

estimates were higher during the nestling phase, corroborating our hypothesis. Predation 

was the main cause of losses, however with rates similar to those observed for species 

of other orders and other environments. We believe that the present thesis contributes to 

a better understanding of the evolution of avian life history traits that inhabit seasonally 

dry environments in Tropical regions, since the existing pattern is predominantly based 

on rainforest data. In addition, it provides unpublished information about the natural 

history of birds inhabiting Caatinga (eg. egg size and weight, reproductive period 

duration, nest predation rates) and collaborates with the understanding of strategies 

adopted by granivorous species to maintain their populations in periods of severe 

resource scarcity (nomadism), which will become increasingly frequent in a climate 

change scenario.  

Key-words: Ammodramus humeralis, apparent survival, Columbina minuta, Columbina 

picui, MARK program, nest predation, nomadism. 
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CAPÍTULO I 

Sobrevivendo a um período seco prolongado: estratégias de um passeriforme residente 

em um ambiente tropical sazonalmente seco 
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Resumo 

Visto que nos trópicos as condições climáticas são mais estáveis do que em áreas 

temperadas, acredita-se que aves dessa região sejam menos resilientes a variações, e, 

portanto, mais sensíveis a mudanças climáticas. Contudo, áreas tropicais também 

contam com ambientes sazonais que enfrentam períodos de secas intra e inter anuais. 

Tais períodos limitam a disponibilidade de alimento, abrigo e sítios de nidificação, 

influenciando a dinâmica das populações. A Caatinga, no semiárido brasileiro, é um 

exemplo de ambiente deste tipo. Este domínio apresenta regime de chuvas variável e 

estressante, onde em muitas regiões a precipitação anual não ultrapassa 500 mm. Com 

isso, nosso objetivo foi avaliar a influência da sazonalidade, precipitação e de um 

período seco prolongado sobre taxas de sobrevivência e detecção do Passeriforme 

granívoro tico-tico-do-campo (Ammodramus humeralis), em uma área protegida de 

Caatinga. Avaliamos as hipóteses de que a sobrevivência aparente seria menor do que o 

descrito para florestas tropicais úmidas, influenciada pela sazonalidade ou precipitação 

acumulada e negativamente afetada pelo período seco prolongado. Realizamos capturas 

e recapturas nos períodos úmidos e secos, em uma área localizada na Estação Ecológica 

do Seridó, Rio Grande do Norte, entre os anos de 2012 e 2015. Para análise dos dados, 

utilizamos o modelo de desenho robusto de Huggins no programa MARK. O melhor 

modelo na ordem de ajuste considerou a sobrevivência aparente como constante, 

contradizendo nossas hipóteses. Nossas estimativas anuais (entre 55% e 56%) estão 

entre as observadas em florestas tropicais úmidas e em outros ambientes sazonais. A 

baixa densidade no período seco prolongado indicou que, possivelmente, indivíduos da 

população se dispersaram em busca de alimento, como observado em outras áreas 

semiáridas. Acreditamos que a população estudada conseguiu manter a sobrevivência 

constante, mesmo diante de um período onde os recursos atingiram severa escassez, por 

não ter se reproduzido. Uma vez que a reprodução envolve alto custo energético, não 

reproduzir compensa o desgaste que diminui a taxa de sobrevivência. Incentivamos o 

desenvolvimento de estudos que visem entender a capacidade das espécies tropicais de 

lidar com mudanças climáticas, independentemente do ambiente e da duração. Essas 
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informações são urgentes e indispensáveis para prevenir futuros impactos das mudanças 

globais sobre populações silvestres. 

Palavras-chave: Ammodramus humeralis, aves granívoras, Caatinga, mudanças 

climáticas, programa MARK, sobrevivência aparente. 

 

Abstract 

Since climate conditions are more stable in the tropics than in temperate areas, birds in 

this region are believed to be less resilient to variations, and therefore more sensitive to 

climate change. However, the tropical region also presents seasonally dry environments, 

which in addition to the marked seasonality faced annually, experiences periods with 

extended cycles of drought. These periods limit the availability of food, shelter and 

nesting site, influencing population dynamics. The Caatinga ecosystem, in the Brazilian 

semi-arid region, is an example of seasonal dry tropical environments. This domain 

presents a variable and stressful rainfall regime, where in many regions the annual 

rainfall does not exceed 500 mm. Thus, our objective was to evaluate the influence of 

seasonality, precipitation and a prolonged dry period on the detection and survival rates 

of a granivorous Passeriformes Grassland Sparrow (Ammodramus humeralis), in a 

protected Caatinga area. We tested the hypotheses that the apparent survival is higher 

during wet seasons and negatively affected by the prolonged dry period. We performed 

captures and recaptures in the wet and dry seasons, in an area located in the Estação 

Ecológica do Seridó, state of Rio Grande do Norte, between 2012 and 2015. We used 

Huggins' robust design model in the MARK program to data analyses. The best model 

considered the apparent survival as constant, contradicting our hypotheses. Our annual 

estimates (between 55% and 56%) are among those observed in humid tropical forests 

and other seasonal environments. The low density in the prolonged dry period indicates 

that population individuals dispersed to search food, as observed in periods like this in 

other semiarid areas. We believe that the population studied here was able to maintain a 

constant survival, even in face of a period where resources were severely scarce, 

because they did not reproduce. Since reproduction involves an energetic cost, not 

reproducing compensates the wear that decreases the survival rate. We encourage the 

development of studies aimed at understanding the ability of tropical species to cope 

against climate change, regardless of environment and duration. This information is 

urgent and indispensable to prevent future impacts of global changes on wild 

populations. 

Key-words: Ammodramus humeralis, apparent survival, Caatinga, climatic changes, 

granivorous birds, MARK program. 
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Introdução 

Por serem conhecidos por suas florestas úmidas, que apresentam condições 

climáticas estáveis, ambientes tropicais são tratados como previsíveis (Ghalambor et al. 

2006). Devido a isso, as espécies que habitam essa região são normalmente 

consideradas menos resilientes que as de ambientes temperados, e, portanto, mais 

sensíveis a variações climáticas (Sekercioglu et al. 2012, Brawn et al. 2016). Porém, a 

região tropical conta também com ambientes sazonais (Dirzo et al. 2011), que suportam 

anualmente períodos secos, com escassez de chuva e temperaturas elevadas (Sampaio 

2009, Jaramillo et al. 2011). 

Além da marcante sazonalidade anual, tais ambientes passam por variações 

climáticas imprevisíveis, havendo ciclos inter anuais severamente secos (Marengo et al. 

2013, 2017). No ano de 2012, por exemplo, o ecossistema Caatinga, no semiárido 

brasileiro, enfrentou a seca mais longa em 30 anos (Rodrigues e McPhaden 2014), com 

graves efeitos socioambientais (Marengo e Bernasconi 2014). As consequências deste 

período sobre a biodiversidade, ainda que pouco entendidas, refletem o que está por vir 

em um cenário de mudanças climáticas globais, em que é previsto estações chuvosas 

cada vez mais curtas para a região (Marengo e Bernasconi 2014). Dessa forma, é 

importante entender como as populações de aves de ambientes assim respondem às 

mudanças climáticas, e se de fato seriam mais resilientes que aquelas de floresta 

úmidas, como sugerido para espécies de ambientes sazonais (Sekercioglu et al. 2012, 

Brawn et al. 2016). 

Nesse contexto, já é conhecido que períodos secos prolongados podem 

comprometer a dinâmica das populações, principalmente por limitarem a oferta de 

recurso alimentar (Faaborg 1982, George et al. 1992, Blendinger e Ojeda 2001, Preston 

e Rotenberry 2006). Em populações de aves residentes os efeitos são ainda mais 
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pronunciados, visto que ao contrário de espécies migrantes ou que realizam 

deslocamentos regionais (nômades), não apresentam estratégias adequadas para 

explorar limites que vão muito além de sua área de vida (Crick 2004, Jiguet et al. 2007, 

Toledo-Lima 2017). Dessa forma, seria esperado que espécies residentes apresentassem 

taxas de sobrevivência menores e declínio de densidade durante esses períodos 

(Tavares-Damasceno et al. 2017). Por outro lado, também é aceitável a existência de 

mecanismos que mantenham a sobrevivência das populações, uma vez que estas vêm 

resistindo a ciclos de secas ao longo de seu processo evolutivo. 

A reprodução é um atributo que compromete a sobrevivência de uma população 

através do custo reprodutivo (Sankamethawee et al. 2011, Macario et al. 2017). Tal 

custo está relacionado, sobretudo, ao investimento parental durante a criação dos 

filhotes, período no qual existe maior gasto de energia, levando as aves a sincronizar a 

reprodução com o pico de abundância de alimento (Martin 1987, Stutchbury e Morton 

2001). Porém, em uma situação onde os recursos alimentares são escassos e distribuídos 

irregularmente na paisagem, a reprodução se torna um desafio maior, uma vez que eleva 

a chance de insucesso da prole e os riscos para os adultos (Lack 1954, Martin 1987). 

Devido a isso, condições extremas de escassez de chuva ou de altas temperaturas 

influenciam negativamente este parâmetro, podendo levar as espécies a reduzir o 

investimento ou até mesmo não reproduzir (Bolger et al. 2005, Preston e Rotenberry 

2006, Mares et al. 2017). 

Considerando a alta riqueza de aves em ambientes tropicais, informações sobre 

a sobrevivência das espécies desta região ainda são limitadas. Os estudos com esse 

caráter são comumente discutidos em um contexto sobre a história de vida, onde o foco 

é verificar variações ambientais e/ou latitudinais (Peach et al. 2001, Blake e Loiselle 

2008). Além do mais, a maioria concentra-se em florestas tropicais úmidas (e.g. Karr et 
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al. 1990, Jullien e Clobert 2000, Silva et al. 2012, Tinoco et al. 2019), e dificilmente 

avaliam o efeito de condições climáticas (mas veja Macario et al. 2017 e Shogren et al. 

2019). Por sua vez, somente poucos estudos foram desenvolvidos em ambientes 

tropicais sazonais visando avaliar o efeito da sazonalidade e precipitação sobre as 

populações, havendo espécies que sobrevivem menos em condições severas de seca 

(Tavares-Damasceno et al. 2017), enquanto outras conseguem manter este parâmetro 

constante (Schaefer et al. 2006), sendo, portanto, uma questão ainda pouco 

compreendida. 

Em ambientes semiáridos, fisionomias abertas e semiabertas, onde há o 

predomínio de gramíneas, favorecem a ocorrência de aves granívoras (Blendinger e 

Ojeda 2001, Tavares-Damasceno et al. 2017). Entre elas, passeriformes que dependem 

da oferta de sementes, principalmente durante os períodos de seca, visto que nas 

estações úmida, quando se reproduzem, também incorporam insetos à dieta (Marone 

1992, Crowley e Garnett 1999). Na Caatinga, aves desta guilda estão entre aquelas mais 

corriqueiras (Sick 1997), tornando este grupo um modelo interessante para estudos que 

procuram entender as adaptações das espécies à hostilidade e imprevisibilidades de 

ambientes semiáridos. 

Nosso objetivo foi estimar a sobrevivência aparente e taxas de detecção do 

passeriforme tico-tico-do-campo Ammodramus humeralis em uma área de Caatinga, 

medindo se tais parâmetros são influenciados por fatores climáticos, como precipitação, 

sazonalidade (estação seca e úmida) ou período seco prolongado. Também foi possível 

estimar a abundância populacional considerando sua relação com variações ambientais 

ocorridas durante as amostragens. Com isso, avaliarmos as hipóteses de que a 

sobrevivência aparente seria menor do que o descrito para florestas tropicais úmidas, 
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influenciada pela sazonalidade e negativamente afetada pelo período seco prolongado 

que atingiu a Caatinga em 2012. 

Métodos 

Área de estudo e espécie 

Realizamos o presente estudo em uma área protegida de Caatinga localizada na 

Estação Ecológica do Seridó (ESEC do Seridó) (6º 35’ S e 37º 15’ W), município de 

Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil (Figura 1). Esta unidade de 

conservação apresenta 1.163 ha, onde a vegetação é composta por caatinga hiperxerófita 

natural e em regeneração, enquanto seu entorno é constituído por formações secundárias 

e áreas rurais. O clima é caracterizado por períodos úmidos irregulares, com até 10 

meses de seca ao ano, e temperatura média entre 23ºC e 27ºC, típico da ecorregião 

conhecida como Depressão Sertaneja Setentrional (Velloso 2002). Na região, o período 

úmido exibe pico entre os meses de fevereiro e abril, enquanto que o período seco se 

apresenta mais acentuadamente de setembro a novembro (Rao et al. 2016), com 

precipitação média anual entre 600 mm e 700 mm (Bristot et al. 2012). 

Coletamos os dados em um quadrante de 12 ha (300 x 400 m), localizado na 

porção central da ESEC do Seridó (Figura 1). Este quadrante caracterizava-se por uma 

caatinga arbustiva savânica com a predominância de espécies vegetais arbustivas e 

porções abertas dominadas por gramíneas, enquanto que os elementos arbóreos eram 

escassos (Figura 2). O solo desta área é conhecido como “massapê”, apresentando 

coloração escura e consistência argilosa. Destacamos que o período seco estendido que 

atingiu o nordeste brasileiro em 2012 (Marengo et al. 2013) se apresentou de forma 

pronunciada em nossa área de estudo, com precipitação anual acumulada para o entorno 

da ESEC do Seridó de 199 mm. Os demais anos se mostraram menos secos, porém com 
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médias anuais ainda abaixo do comumente observado, de 444 mm em 2013, 498 mm 

em 2014 e 323 mm em 2015. 

O tico-tico-do-campo A. humeralis (Bosc, 1792) (Figura 3) é um pequeno 

passeriforme da família Passerelidae, sem dimorfismo sexual, que mede 13 cm e pesa 

entre 13 e 19 g. Restrito a América do Sul, ocorre da Argentina ao norte da Colômbia e 

Venezuela, com exceção de alguns países da costa oeste. Habita áreas abertas, pastos e 

bordas de mata. Sua dieta é predominantemente de sementes, porém também de insetos 

durante a reprodução. Suas populações são em maioria residentes, podendo realizar 

pequenas migrações no sul do continente (Sick 1997, Jaramillo et al. 2011b). Na ESEC 

do Seridó é uma espécie abundante, em especial na porção savânica, onde constroem 

ninhos no solo em meio a gramíneas (pers. obs.). 

Coleta de dados 

Aplicamos o método de captura-marcação-recaptura para coleta de dados, 

utilizando redes-de-neblina dispostas em 48 pontos equidistantes 50 m. Realizamos as 

capturas nos meses de dezembro-janeiro (final da estação seca) e junho-julho (final da 

estação úmida), entre os anos de 2012 e 2015, com início em junho de 2012 e fim em 

julho de 2015. Assim, obtivemos três amostragens na estação úmida e quatro na estação 

seca, totalizando sete períodos, que denominamos como sessões ou amostra primária. 

Esses períodos foram separados por um intervalo de cinco ou seis meses, tempo 

suficiente para permitir que a população admitisse ganho (nascimento e/ou imigração) 

ou perda (morte e/ou emigração), portanto, considerada aberta. Cada sessão compôs o 

conjunto de capturas e recapturas realizadas em um período de 24 dias, durante os quais 

a área de 12 ha foi completamente amostrada seis vezes em intervalos de dois a três 

dias, de modo que ganhos e perdas de indivíduos da população fossem minimizados e 

esta pudesse ser considerada fechada dentro de cada sessão. Dessa forma, cada sessão 
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foi composta por seis amostragens, denominadas como ocasiões ou amostras 

secundárias, considerando um desenho robusto de coleta de dados (ver Pollock 1982, 

Kendall et al. 1997) (Figura 4). 

Análise dos dados 

Para análise dos dados utilizamos a estrutura de modelo de desenho robusto de 

Huggins (Huggins 1989, 1991, Kendall et al. 1997), desenvolvido no programa MARK 

(White e Burnham 1999). Este modelo permite estimar os parâmetros de sobrevivência 

aparente (Φ), dispersão temporária (γ’ e γ”), captura (p), recaptura (c) e abundância (N). 

Para avaliar a influência da chuva sobre a sobrevivência aparente utilizamos 

informações da precipitação acumulada durante cada um dos seis intervalos entre as 

sessões (respectivamente 5, 379, 141, 413, 59 e 265 mm), enquanto que para avaliar a 

influência desta mesma variável sobre os parâmetros de captura e recaptura, utilizamos 

informações da precipitação ocorrida dentro de cada sessão (respectivamente 0, 18, 44, 

9, 14, 2 e 43 mm). 

Incluímos nas análises a influência de indivíduos transitórios, ou seja, aqueles que 

estão de passagem pela área amostral e se dispersam após a primeira captura. Para isso, 

aplicamos modelos TSM (Time-Since-Marking) sobre a sobrevivência aparente, de 

modo a evitar vieses nas estimativas deste parâmetro (Pradel et al. 1997). Não foi 

possível diferenciar jovens e adultos da população do tico-tico-do-campo, portanto, 

possíveis jovens que se dispersaram foram considerados transitórios. Os modelos TSM 

permitem separar a sobrevivência durante o primeiro intervalo após a marcação 

(sobrevivência dos transitórios) daquela dos demais intervalos (sobrevivência dos 

residentes) para cada coorte. Para diferenciar essas duas sobrevivências no nosso 

conjunto de modelos candidatos, adotamos a notação Φ(trans) nos modelos em que 

consideramos a influência dos transitórios. 
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Os parâmetros de dispersão temporária (γ’ e γ”) nos permitem estimar a 

probabilidade de um indivíduo estar ou não disponível para captura. O gama linha (γ’) 

estima a probabilidade de um indivíduo permanecer fora da área de estudo entre as 

sessões primárias de captura, enquanto que o gama duas linhas (γ”) estima a 

probabilidade de um indivíduo deixar a área de estudo entre essas sessões (Kendall et al. 

1995, 1997). Durante a elaboração do nosso modelo global avaliamos inicialmente a 

influência dos tipos de dispersão temporária (Markoviano, even flow, randômico e 

constante) em modelos tempo dependentes para sobrevivência (Φ) e detecção (p e c), e 

fixamos a estrutura melhor ranqueada, que se mostrou constante. Dessa forma, nosso 

modelo global considerou a dispersão temporária (γ’ e γ”) constante (.), a sobrevivência 

aparente (Φ) influenciada de forma aditiva pelos indivíduos transitórios (trans) e tempo 

(t), e os parâmetros de captura (p) e recaptura (c) influenciados pelo tempo (a notação 

utilizada foi Φ(trans+t) γ’(.) γ”(.) p(t) c(t)). 

A partir desse modelo global, elaboramos um conjunto de modelos candidatos 

restringindo as covariáveis. Também construímos modelos substituindo (t) pelas 

covariáveis: precipitação (chuva), sazonalidade (estação) e período seco prolongado 

(seca). Modelos com (chuva) incluíram informações de precipitação acumulada, 

modelos com (estação) simplesmente diferenciaram estações secas de úmidas, e os 

modelos de (seca) consideraram a ocorrência do período seco prolongado nas sessões 1 

(julho/2012) e 2 (janeiro/2013) de captura. As covariáveis chuva, estação e seca tiveram 

variação temporal, dessa forma, os modelos com tais covariáveis não foram combinados 

com a covariável (t) para um mesmo parâmetro, evitando assim a construção de 

modelos sobreparametrizados e sem sentido biológico, conforme o sugerido por White e 

Burnham (1999). Nos modelos de desenho robusto de Huggins, a abundância (N) 
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consiste em um parâmetro derivado, portanto, não é possível a modelagem de 

covariáveis sobre ele. Por fim, obtivemos um conjunto com 50 modelos candidatos. 

Para definir o modelo mais bem ajustado adotamos a ordem decrescente do valor 

de AIC. Além deste índice, o programa MARK também nos fornece o AICw, que 

representa o peso relativo de cada modelo em relação aos demais, e o delta AIC (ΔAIC), 

que consiste na diferença entre o AIC do modelo mais bem ranqueado em relação ao 

modelo em questão. Podemos considerar como tendo suporte os modelos com ΔAIC ≤ 

2, sendo estes mostrados no topo do conjunto de modelos candidatos mais bem 

ajustados (Burnhan e Anderson 2002). 

De forma a testar a sobredispersão do nosso conjunto de dados, utilizamos a 

ferramenta median c-hat sobre o modelo global no programa MARK, porém por meio 

do modelo de Cormack-Jolly-Seber (CJS) (Cormack 1964, Jolly 1965, Seber 1965), 

visto que está ferramenta não está disponível para o desenho robusto de Huggins. Tal 

procedimento nos fornece um fator de inflação da variância (c-hat), o qual é utilizado 

para ajustar o critério de informação de Akaike (AIC) (ver Burnhan e Anderson 2002). 

Por meio da média dos modelos incorporamos a incerteza da modelagem nas 

estimativas finais dos parâmetros com base nos pesos de cada modelo (AICw), como 

recomendado por Buckland et al. (1997) e Burnham e Anderson (2004). Por fim, 

estimamos a probabilidade de sobrevivência anual aparente através do produto das 

estimativas observadas entre as sessões de amostragem de cada ano, além de 

calcularmos o erro padrão através do método Delta (Seber 1982, Ver-Hoef 2012). 
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Figura 1. Localização da ESEC do Seridó no município de Serra Negra do Norte, RN, Brasil. 

No mapa da ESEC destacam-se os 48 pontos de captura e recaptura para obtenção dos 

parâmetros demográficos de A. humeralis, distribuídos no quadrante de 12 ha. 
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Figura 2. Aspecto geral da área amostrada para obtenção dos parâmetros demográficos de A. 

humeralis na ESEC do Seridó, onde se observa a predominância de gramíneas e arbustos.  

 

 

 

 

Figura 3. Indivíduo adulto de tico-tico-do-campo A. humeralis. Foto: Pedro Pierote. 
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Figura 4. Estrutura de amostragem pelo Desenho Robusto, aplicada à população de A. humeralis 

na ESEC do Seridó, RN, Brasil. Os triângulos representam as sete sessões ou amostras 

primárias, onde estão inseridas as seis ocasiões ou amostras secundárias. Entre as sessões 

consideramos a população como aberta, enquanto que entre as ocasiões consideramos a 

população como fechada. 
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Resultados 

Capturamos e anilhamos 103 indivíduos do tico-tico-do-campo (A. humeralis) e 

realizamos 47 recapturas de 29 indivíduos. O teste realizado sobre o modelo global não 

indicou sobredispersão dos dados (c-hat = 0,99), não sendo necessário o ajuste do fator 

de inflação da variância. O modelo mais bem ajustado e único com ΔAIC ≤ 2 

considerou a influência de indivíduos transitórios e a sobrevivência dos residentes 

constante, enquanto que os parâmetros de detecção variaram com o tempo (Tabela 1). 

Os três modelos seguintes na ordem de ajuste, com pesos (AICw) entre 11 e 12%, 

também consideraram a influência de transitórios sobre a sobrevivência, além de 

apontarem a precipitação, a sazonalidade e o período seco prolongado como fatores 

relevantes na sobrevivência de residentes. O peso das variáveis destacou a importância 

dos indivíduos transitórios na sobrevivência, que ao considerarmos o conjunto total dos 

50 modelos, mostrou peso de 83%. As covariáveis climáticas apresentaram pesos 

inferiores a 20%, contra 48% na ausência de qualquer fator (modelos constantes). Já 

para os parâmetros de detecção (p e c), a covariável tempo (t) mostrou peso de 93%, 

apresentando baixo suporte, com menos de 6% (Tabela 2). 

Por meio da média ponderada dos modelos, obtivemos as estimativas finais dos 

parâmetros reais (sobrevivência, dispersão temporária e detecção) e derivados 

(abundância). Uma vez que a estrutura dos modelos TSM considerou os indivíduos 

transitórios, nossas análises geraram cinco estimativas de sobrevivência aparente para 

os residentes. Tais estimativas apresentaram discreta variação (Tabela 3), visto que o 

modelo mais bem ajustado admitiu este parâmetro como constante (AICw = 0,39). A 

sobrevivência anual aparente foi de 55% para o intervalo de 12 meses de Fev/2013 - 

Jan/2014 e de 56% para o intervalo de 12 meses de Fev/2014 - Jan/2015. Observamos 

para os parâmetros de dispersão temporária (γ’ e γ”), constantes em todos os modelos 
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avaliados, estimativas similares, sendo discretamente maior a probabilidade de um 

indivíduo deixar a área entre sessões primárias (γ” = 0,50 ± 0,09) do que a probabilidade 

de entrar (1 - γ’ = 0,49 ± 0,21). 

Para os parâmetros de detecção, notamos considerável variação entre as 

estimativas de captura (p) e recaptura (c) (Figura 5). Observamos para p queda na 

segunda e terceira sessões em relação à primeira, com a menor estimativa (0,10 ± 0,10) 

na estação seca de 2013. O pico aconteceu no período seco de 2014 (0,53 ± 0,08), 

enquanto as estimativas seguintes decresceram de forma gradual. Para o parâmetro c, a 

sessão representada pela estação úmida/2012, que aconteceu dentro do período seco 

prolongado, apresentou a menor estimativa (0,01 ± 0,02). Nas sessões seguintes, os 

valores oscilaram entre 0,06 e 0,22, com pico na estação úmida de 2013. Destacamos 

que durante as estações seca e úmida de 2013, as estimativas de recaptura se mostraram 

maiores que a de captura, fugindo do padrão observado nas demais sessões. 

A partir das estimativas de abundância (N), observamos que a população flutuou 

consideravelmente entre as estações seca e úmida. Exceto para a primeira sessão 

(úmida/2012; 2,23 indivíduos ± 0,90), que aconteceu durante o período seco 

prolongado, notamos as menores abundâncias durante as estações secas, cujas 

estimativas estiveram entre 16,28 indivíduos (± 13,08) e 26,32 indivíduos (± 0,69). Já 

nos períodos úmidos, observamos variações entre 29,43 indivíduos (± 4,65) e 55,87 

indivíduos (± 19,01), com pico na estação úmida/2013 (Figura 6). 
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Tabela 1. Modelos mais bem ajustados de desenho robusto de Huggins, em ordem crescente de 

AIC, para a população de A. humeralis na ESEC do Seridó, RN, Brasil. Juntos somam 95% do 

peso total do conjunto de 50 modelos. 

Modelos AIC ΔAIC wi K Dev. 

Φ(trans) γ’(.) γ”(.) p(t) c(t) 1079,57 0,00 0,39 18 931,01 

Φ(trans+chuva) γ’(.) γ”(.) p(t) c(t) 1081,99 2,41 0,12 19 931,00 

Φ(trans+estação) γ’(.) γ”(.) p(t) c(t) 1081,99 2,42 0,12 19 931,00 

Φ(trans+seca) γ’(.) γ”(.) p(t) c(t) 1081,99 2,42 0,11 19 931,01 

Φ(.) γ’(.) γ”(.) p(t) c(t) 1083,30 3,72 0,06 17 937,13 

Φ(estação) γ’(.) γ”(.) p(t) c(t) 1083,32 3,75 0,06 18 934,76 

Φ(trans+t) γ’(.) γ”(.) p(t) c(t)* 1084,30 4,73 0,04 23 923,36 

Φ(trans) γ’(.) γ”(.) p(chuva) c(chuva) 1084,99 5,42 0,03 8 959,32 

Φ(chuva) γ’(.) γ”(.) p(t) c(t) 1085,44 5,86 0,02 18 936,87 

Φ(seca) γ’(.) γ”(.) p(t) c(t)} 1085,51 5,94 0,02 18 936,95 

* Modelo global. Φ = sobrevivência aparente; γ' = probabilidade de permanecer fora da área 

entre sessões primárias; γ” = probabilidade de deixar a área entre sessões primárias; p = 

probabilidade de captura; c = probabilidade de recaptura; wi = peso do AIC; K = número de 

parâmetros; Dev. = Deviance. “trans” é referente aos indivíduos transitórios; “chuva” é a 

precipitação acumulada; “estação” é a estação climática (seca ou úmida); “seca” é o período 

seco estendido; e “t” é o tempo. 
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Tabela 2. Peso das variáveis avaliadas nos modelos de desenho robusto de Huggins, a partir do 

conjunto total de 50 modelos gerados para a população de A. humeralis na ESEC do Seridó, 

RN, Brasil. 

Parâmetro Variável Descrição Peso Nº de 

modelos 

Φ (trans) Presença de transitórios 0,8247 25 

Φ (.) Constante 0,4744 10 

Φ (estação) Estação úmida ou seca 0,1875 10 

Φ (chuva) Precipitação entre as sessões 0,1459 10 

Φ (seca) Período seco prolongado 0,1445 10 

Φ (t) Tempo 0,0477 10 

p (t) Tempo 0,9309 10 

p (chuva) Precipitação dentro das sessões 0,0680 10 

p (.) Constante 0,0005 10 

p (seca) Período seco prolongado 0,0004 10 

p (estação) Estação úmida ou seca 0,0003 10 

c (t) Tempo 0,9309 10 

c (chuva) Precipitação dentro das sessões 0,0680 10 

c (.) Constante 0,0005 10 

c (seca) Período seco prolongado 0,0004 10 

c (estação) Estação úmida ou seca 0,0003 10 

Φ = sobrevivência aparente; p = probabilidade de captura; c = probabilidade de recaptura. 
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Tabela 3. Estimativas mensais de sobrevivência aparente de transitórios e residentes 

da população de A. humeralis na ESEC do Seridó, RN, Brasil. Valores estimados por 

meio das médias ponderadas do conjunto total de 50 modelos. 

Intervalos 

Sobrevivência aparente mensal (média ± EP) 

Transitórios Residentes 

Jun/2012 - Jan/2013 0,87 ± 0,06 - 

Jan/2013 - Jun/2013 0,86 ± 0,09 0,95 ± 0,04 

Jun/2013 - Jan/2014 0,87 ± 0,04 0,95 ± 0,03 

Jan/2014 - Jun/2014 0,87 ± 0,06 0,96 ± 0,03 

Jun/2014 - Jan/2015 0,86 ± 0,04 0,95 ± 0,03 

Jan/2015 - Jun/2015 0,87 ± 0,06 0,96 ± 0,03 
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Figura 5. Estimativas médias para os parâmetros de captura (p) (± EP) e recaptura (c) (± EP), 

durante as estações úmida (junho-julho) e seca (dezembro-janeiro). Tais estimativas são 

baseadas nos modelos de desenho robusto de Huggins para a população de A. humeralis na 

ESEC do Seridó, RN, Brasil. 

 

 

 

Figura 6. Estimativas médias para o parâmetro de abundância populacional (N) (± EP) de A. 

humeralis, durante as estações úmida (junho-julho) e seca (dezembro-janeiro), no quadrante de 

12 ha situado na ESEC do Seridó, RN, Brasil. 
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Discussão 

A sobrevivência aparente constante para A. humeralis, sugerida pelo melhor 

modelo na ordem de ajuste, contraria o esperado pelas nossas hipóteses, as quais 

previam este parâmetro sendo influenciado por algum fator climático (precipitação, 

sazonalidade ou período seco prolongado). Este resultado também contradiz o 

encontrado por Tavares-Damasceno et al. (2017) para a população do tico-tico-rei-cinza 

Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied, 1821) na mesma área, que observaram o 

período seco prolongado como sendo o fator mais importante para a sobrevivência 

aparente desta espécie. A população de A. humeralis estudada, possivelmente, 

desenvolveu estratégias para manter sua sobrevivência durante o período de seca 

estendida igual aos dos demais períodos, quando as chuvas na região foram mais 

próximas do esperado. Acreditamos que tais estratégias estejam relacionadas ao 

investimento reprodutivo, o qual pode ter sido negativamente influenciado pela seca 

atipicamente prolongada, que se apresentou durante a estação reprodutiva de 2012. 

Na área de estudo, observamos que indivíduos de A. humeralis constroem 

ninhos exclusivamente no chão (n = 30), dispostos em meio a gramíneas, onde é situado 

de forma bastante camuflada (pers. obs.). O ninho é costurado principalmente com 

partes do caule das gramíneas, sendo estas importantes não apenas para o suporte e 

camuflagem, mas também para sua confecção. Durante a estação chuvosa de 2012, a 

precipitação na área de estudo não foi suficiente para o crescimento regular de espécies 

vegetais anuais (como a maioria das gramíneas) que haviam morrido na estação seca 

anterior. Este evento possivelmente comprometeu a reprodução do tico-tico-do-campo, 

que além de encarar um cenário com recursos alimentares escassos, também não teve a 

seu favor os locais adequados para o estabelecimento dos ninhos. 
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Diante disso, sugerimos que a população de A. humeralis estudada foi capaz de 

manter a sobrevivência constante mesmo diante de um período criticamente seco, 

devido ao baixo investimento reprodutivo. Resultado idêntico foi encontrado por 

Schaefer et al. (2006) em um ambiente semiárido na África. Estes autores estudaram a 

sobrevivência mensal de dois passeriformes insetívoros, e para um deles, Sylvia boehmi 

(Reichenow, 1882), o melhor modelo indicou a sobrevivência como constante mesmo 

diante de um período seco estendido, como em nossa área de estudo. Eles afirmaram 

que S. boehmi reagiu a esse período suspendendo a reprodução. Apesar do presente 

estudo não apresentar dados referentes à reprodução, outros trabalhos corroboram nossa 

ideia, apontando poucas tentativas reprodutivas ou baixo sucesso em períodos 

severamente secos (e.g. Bolger et al. 2005, Preston e Rotenberry 2006, Colón et al. 

2017). 

Essa circunstância evidencia um trade-off entre sobreviver e reproduzir, 

contudo, de forma oposta ao comumente observado, que consiste na redução das 

estimativas de sobrevivência durante a reprodução (e.g Sankamethawee et al. 2011, 

Macario et al. 2017). Ao reproduzir, os indivíduos se tornam debilitados e susceptíveis a 

doenças como consequência do gasto energético investido na criação dos filhotes 

(Slagsvold e Dale 1996). Além disso, a pressão de predação pode aumentar devido a 

maior movimentação dos indivíduos até o ninho para entrega de alimento aos filhotes, 

facilitando a detecção pelos predadores (Ghalambor e Martin 2001). Ao contrário, 

nossos resultados sugerem que não houve queda nas estimativas de sobrevivência 

durante o período seco prolongado, que se estendeu até a estação reprodutiva (chuvosa) 

de 2012, devido, provavelmente, à economia de energia resultante do baixo 

investimento reprodutivo. 
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A sobrevivência anual aparente de A. humeralis observada em nossa área de 

estudo, de 55% no primeiro ano (2013-2014) e de 56% no segundo ano (2014-2015), 

está entre as estimativas encontradas por estudos desenvolvidos em ambientes tropicais 

úmidos (e.g. Karr et al. 1990, Brawn et al. 1999, Blake e Loiselle 2008, Ricklefs et al. 

2011, Macario et al. 2017). Do mesmo modo, Tavares-Damasceno et al. (2017) também 

encontraram estimativas que seguem o padrão de florestas úmidas para o tico-tico-rei-

cinza na Caatinga, que variaram entre 48,5% e 74,4%. Esses resultados contradizem o 

proposto por alguns autores, que sugerem taxas de sobrevivência menores em ambientes 

com condições climáticas sazonalmente acentuadas (Ghalambor e Martin 2001, Newton 

2007). Schaefer et al. (2006) concluíram algo semelhante ao estudarem populações de 

dois passeriformes em um ambiente semiárido na África. Estes autores observaram que 

a sobrevivência em um ambiente mais sazonal (71%) foi maior que em outro menos 

sazonal (56%). 

Nossas estimativas de sobrevivência anual também foram semelhantes às 

observadas por Perkins e Vickery (2001) para uma população do congênere 

Ammodramus savannarum em duas áreas diferentes na Flórida (EUA), que observaram 

48,2% e 53,3%. Contudo, esses autores não avaliaram a presença de indivíduos 

transitórios na elaboração dos modelos. Ao considerar os transitórios nas análises, 

neutralizamos a influência de indivíduos capturados apenas uma vez, ou seja, indivíduos 

que ocupam a periferia da área de estudo ou jovens que se dispersam para outras áreas. 

Dessa forma, essa porção da população não causou vieses nas estimativas de 

sobrevivência aparente dos residentes, como sugerido por Johnston et al. (1997), o que 

torna, portanto, nossas estimativas mais confiáveis. 

Apesar da sobrevivência de A. humaralis se manter a mesma ao longo do estudo, 

a abundância flutuou entre as estações seca e úmida. A estação úmida de 2012, que 
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coincidiu com o período de seca prolongada na região, apresentou a menor estimativa. 

Da mesma forma, as estações secas mostraram abundâncias inferiores em relação às 

úmidas (Figura 6). Visto que o tamanho do território ou área de vida de um indivíduo 

apresenta relação inversa à disponibilidade de recurso alimentar (Stenger 1958, 

Newmark e Stanley 2016, Toledo-Lima 2017), acreditamos que indivíduos de A. 

humeralis se dispersaram para áreas adjacentes em busca de alimento quando este 

recurso entrou em escassez, sobretudo durante a seca prolongada, ocupando porções 

fora do quadrante de 12 ha, e, portanto, reduzindo a densidade nesta área. A menor 

estimativa de recaptura observada na estação úmida de 2012 reforça essa ideia, já que 

ao se dispersarem as chances de serem novamente capturados diminui. 

Efeitos negativos de secas prolongadas sobre a densidade de passeriformes são 

conhecidos em outros ambientes semiáridos (e.g. Faaborg 1982, George et al. 1992). 

Para granívoros, George et al. (1992) observaram queda de 61% na densidade durante 

um período seco prolongado, e da mesma forma como o encontrado pelo presente 

estudo, a população teve recuperação imediata assim que as chuvas voltaram ao normal. 

Para outras guildas, Faaborg (1982) observou maior efeito em espécies frugívoras e 

nectarívoras do que em insetívoras, enquanto que em passeriformes granívoros o 

período seco apresentou efeito intermediário. 

Considerações Finais 

A diferença do efeito do período seco prolongado sobre as populações de A. 

humeralis e C. pileatus revela que a relação entre espécie e meio ambiente pode ser algo 

complexo e específico (Siriwardena et al. 1999). Dessa forma, não podemos generalizar 

os efeitos de variações climáticas sobre aves de uma mesma guilda (Brawn et al. 2016), 

devemos primeiro entender características básicas da história natural das espécies, como 
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por exemplo, biologia reprodutiva, uso do espaço e alimentação, para interpretarmos as 

estimativas dos parâmetros e as implicações destas variações. 

O atual contexto de mudanças climáticas prevê alterações no regime de chuvas, 

sobretudo em áreas da região tropical (Marengo e Bernasconi 2014). Este fato implica 

em períodos secos prolongados cada vez mais constantes (Brawn et al. 2016). Diante 

deste cenário, espécies dotadas de plasticidade comportamental ou fisiologicamente 

mais tolerantes estarão entre aquelas possíveis de persistirem (Crick 2004, Moritz e 

Agudo 2013). No caso do A. humeralis, reduzir o investimento reprodutivo mantendo 

assim a sobrevivência, parece ser uma estratégia vantajosa durante secas prolongadas, 

mas desde que estas não se repitam seguidamente. Uma vez que a população apresenta 

baixa produtividade durante estes períodos, não poderá persistir por muito tempo sem 

que o recrutamento de jovens compense a mortalidade dos adultos. 

Apesar de contar com dados de apenas uma espécie, acreditamos que o presente 

estudo contribui com informações a respeito das respostas populacionais de aves de 

ambientes tropicais sazonais frente a mudanças climáticas. Embora urgentes, estudos 

com este objetivo ainda são escassos nos trópicos, sobretudo em ambientes semiáridos 

(Schaefer et al. 2006, Tavares-Damasceno et al. 2017). Incentivamos o desenvolvimento 

de estudos que visem entender a capacidade das espécies tropicais de lidar com 

mudanças climáticas, independentemente do tempo e do ambiente. Essas informações 

são urgentes e indispensáveis para prevenir futuros impactos das mudanças globais 

sobre populações silvestres (Moritz e Agudo 2013). 
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Resumo 

Em ambientes tropicais sazonalmente secos, como no domínio Caatinga no nordeste do 

Brasil, além da forte sazonalidade, as aves também enfrentam variações extremas nas 

condições climáticas, visto que pode haver anos com períodos secos imprevisivelmente 

prolongados. Por sua vez, o período úmido acontece com eventos localizados de chuva, 

de modo que os recursos ficam distribuídos de forma desigual no espaço e no tempo, 

favorecendo um tipo de movimento conhecido como nomadismo. A rolinha-de-asa-

canela (Columbina minuta) e a rolinha-picui (Columbina picui) são aves granívoras bem 

adaptadas as imprevisibilidade climáticas da Caatinga, porém, poucas informações 

existem a respeito de como suas populações flutuam diante da sazonalidade e das 

estratégias para manter-se neste ecossistema. O objetivo do presente estudo foi estimar 

taxas de detecção e abundância dessas espécies em duas fisionomias de Caatinga 

(arbustiva e arbórea), durante e após um período seco prolongado. Avaliamos as 

hipóteses de que a densidade seria maior na fisionomia arbustiva, que as rolinhas seriam 

mais abundantes durante as estações úmidas, e de que seriam capazes de se deslocarem 

regionalmente. Coletamos os dados na Estação Ecológica do Seridó, município de Serra 

Negra do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil. Capturamos e recapturamos as aves com 

redes-de-neblina nos períodos úmido e seco de 2012 a 2015. Desenvolvemos modelos 

de população fechada de Huggins no programa MARK para estimar taxas de detecção 

(p e c) e tamanho populacional (N). Os resultados mostraram baixas taxas de captura 

(2% - 22%) e recaptura (2% - 10%), exceto para uma parcela da população de C. minuta 

na caatinga arbustiva, em que os modelos de heterogeneidade geraram estimativas mais 

altas (27% - 77% para captura, e 14% - 27% para recaptura). As estimativas de tamanho 

populacional sugeriram maior abundância na caatinga arbustiva, e maior densidade de 

C. minuta nas duas áreas do que de C. picui. Recuperações de C. minuta em outras 

localidades de Caatinga, aliada à baixa fidelidade as áreas amostrais, indicam que o 

nomadismo pode ser a principal estratégia adotada por esta espécie para manter suas 

populações diante das imprevisibilidades climáticas da Caatinga. Sugerimos que mais 
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estudos com anilhamento de aves sejam desenvolvidos neste domínio, a fim de 

aumentar as chances de recuperação em diferentes áreas, ajudando a melhor entender e 

presumir os padrões de deslocamento das aves. 

 

Palavras-chave: Aves granívoras, Caatinga, Columbina minuta, Columbina picui, 

modelos de população fechada de Huggins, programa MARK, semiárido. 

 

Abstract 

In seasonal dry tropical environments, such as the Caatinga domain in Northeastern 

Brazil, besides the strong seasonality, birds also face extreme variations in climatic 

conditions, since that could exist years with unpredictable prolonged dry periods. On 

the other hand, the wet period occurs with localized rain events, so that resources are 

distributed unevenly in space and time, favoring a type of movement known as 

nomadism. The Ground-doves Columbina minuta and Columbina picui are granivorous 

birds well adapted to the unpredictability of the Caatinga climate, nevertheless, few 

information exist about how their populations fluctuate seasonally and about their 

strategies to remain in this ecosystem. The aim of the present study was to estimate 

detection and abundance rates of these species in to two Caatinga physiognomies (shrub 

and arboreal) during and after a prolonged dry period. We evaluate if density of both 

species is higher in the shrub physiognomy, if they are more abundant during the wet 

season and if are able to realize regional movements. The data were collected at the 

Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, Brazil. We 

capture and recapture birds with mist nets in the wet and dry seasons from 2012 to 

2015. We developed Huggins closed capture models, using MARK program, to 

estimate detection rates (p and c) and population size (N). The results showed low 

capture (2% - 22%) and recapture (2% - 10%) rates, except for a population parcel of C. 

minuta in the shrub caatinga, where the heterogeneity models generated higher 

estimates (27% - 77% for capture, and 14% - 27% for recapture). The estimates of 

population size suggest greater abundance in shrub caatinga, and higher density for C. 

minuta in the two sampled areas. Recoveries of C. minuta in other Caatinga localities, 

and also the low fidelity to the sample areas, indicate that nomadism can be the main 

strategy adopted by this species to keep their populations in face of the unpredictability 

of the Caatinga climate. We suggest further studies with bird capture and recapture 

method be developed in different Caatinga areas, in order to increase the chances of 

recovery, and help to better understand and presume the patterns of bird displacement in 

this domain. 

 

Key-words: Caatinga, Columbina minuta, Columbina picui, granivorous birds, Huggins 

closed capture models, MARK program, semiarid. 
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Introdução 

Ambientes tropicais sazonalmente secos são conhecidos por suas variações 

marcantes nas condições climáticas ao longo do ano, exibindo paisagens opostas 

durante períodos secos e úmidos (Sampaio 2009, Jaramillo et al. 2011). A forte 

sazonalidade desses ecossistemas está relacionada ao regime de chuvas, fator que 

interfere diretamente na oferta de alimento para aves (Faaborg 1982, Schaefer et al. 

2006). Neste sentido, algumas populações podem variar de raras a abundantes devido a 

recursos alimentares chave, o que as tornam ciclicamente ligadas a esses (Blendinger e 

Ojeda 2001, Cheke et al. 2007). Dessa forma, em ambientes tropicais sazonalmente 

secos, a pluviosidade pode ser considerada um importante fator capaz de alterar taxas 

demográficas (Faaborg 1982, Schluter e Repasky 1991, Tavares-Damasceno et al. 2017) 

Uma vez que nesses ambientes a sazonalidade é definida mais em termos de 

pluviosidade do que de temperatura, a maioria das aves não necessita migrar por longas 

distâncias para encontrar condições adequadas durante seus ciclos anuais (Winkler et al. 

2016). Contudo, o período úmido acontece com eventos de chuva localizados, de modo 

que manchas de vegetação em diferentes estágios fenológicos são espalhadas pela 

paisagem (Dean 1997). Assim, os recursos ficam distribuídos de forma desigual no 

espaço e no tempo, favorecendo um tipo de movimento conhecido como nomadismo 

(Davies 1984, Allen e Saunders 2002). Aves nômades se deslocam acompanhando as 

condições ambientais ao longo do ano, podendo retornar para a mesma área de 

reprodução ou mover-se para outras localidades (Dorfman e Kingsford 2001, Cheke et 

al. 2007, Winkler et al. 2016).  

Aliado a isso, tais ambientes também experimentam variações extremas nas 

condições climáticas, podendo haver anos com períodos secos imprevisivelmente 

prolongados (Sampaio 2009, Marengo et al. 2013). Além de limitarem a disponibilidade 
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de recurso alimentar, esses períodos podem modificar de forma considerável a paisagem 

de uma área, como por exemplo, quando envolvem elevadas taxas de mortalidade de 

uma ou mais espécies vegetais (Anderegg et al. 2012, Hilker et al. 2014). 

Consequentemente, podem interferir na dinâmica das populações animais, uma vez que 

estas utilizam recursos fornecidos pela vegetação como fonte de abrigo e de sítio de 

nidificação, além de usufruírem dos microclimas gerados por ela (Preston e Rotenberry 

2006, Colón et al. 2017).  

No Brasil, a Caatinga constitui um ecossistema tropical sazonalmente seco, 

também conhecido como semiárido brasileiro, onde em algumas áreas a precipitação 

anual não ultrapassa 500 mm, concentrados de 50% - 70% em dois ou três meses 

consecutivos (Nimer 1972). Da mesma forma que os demais domínios, vem sofrendo 

com o desmatamento, que já esgotou 46% de sua cobertura vegetal original (MMA 

2018). No ano de 2012, a Caatinga passou por um período seco prolongado em 

consequência da baixa precipitação que atingiu a região nordeste do Brasil, considerado 

o mais severo dos últimos 30 anos (Marengo et al. 2013). Contudo, os efeitos desse 

período sobre a biodiversidade ainda são pouco estudados. 

Um grupo de aves amplamente distribuído na Caatinga é o dos columbídeos, que 

engloba as pombas e as rolinhas (Bucher 1982, Sick 1997). Por serem bem distribuídas 

e abundantes, algumas espécies são alvo de caça para consumo e comércio. A avoante 

Zenaida auriculata é a mais almejada, porém, pequenas rolinhas como a Columbina 

minuta e a Columbina picui também sofrem essa pressão (Bezerra et al. 2011), sendo a 

caça e a perda de habitat as principais ameaças ao grupo. Tais espécies alimentam-se 

predominantemente de grãos e habitam áreas abertas e semiabertas, cultivadas, urbanas, 

pastagens e de crescimento secundário (Baptista et al. 1997). Apesar de bem adaptadas 

às imprevisibilidades da Caatinga, poucas informações existem a respeito de como suas 
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populações flutuam diante da sazonalidade e das estratégias para manter-se neste 

ecossistema. 

Diante disso, a finalidade do presente estudo foi estimar e comparar taxas de 

detecção e abundância das rolinhas C. minuta e C. picui em duas fisionomias distintas 

(arbórea e arbustiva), localizadas em uma área protegida de Caatinga, durante e após um 

período de seca prolongada. Avaliamos as hipóteses de que (1) as espécies não são fiéis 

às áreas, sendo capazes de se deslocarem regionalmente, como outras espécies da 

mesma ordem; (2) a densidade é maior na fisionomia arbustiva do que na arbórea; e (3) 

são mais abundantes durante as estações úmidas do que nos períodos secos. 

Métodos 

Área de estudo e espécies 

Realizamos o presente estudo na Estação Ecológica do Seridó (ESEC do 

Seridó), localizada no município de Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte (6º 35’ 

S e 37º 15’ W) (Figura 1). Sua área ocupa uma extensão de 1.163 ha, onde a vegetação 

é caracterizada como caatinga hiperxerófita, se apresentando de forma natural em 

algumas porções e se regenerando em outras. Seus limites estão circundados por 

propriedades rurais e formações secundárias. A ecorregião em que está inserida é 

conhecida como Depressão Sertaneja Setentrional, a qual apresenta irregularidade 

pluviométrica, podendo o período seco se estender por até 10 meses ao ano (Velloso 

2002). A temperatura média anual da região varia entre 23ºC e 27ºC, estando o período 

úmido concentrado no primeiro semestre, com os meses de fevereiro a abril 

correspondendo aos mais chuvosos, enquanto que o intervalo de setembro a novembro 

corresponde ao período mais seco (Rao et al. 2016). 
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O período seco estendido que atingiu o nordeste brasileiro em 2012 (Marengo et 

al. 2013) se apresentou de forma pronunciada em nossa área de estudo. A precipitação 

no entorno da ESEC do Seridó durante este ano foi de 199 mm, bem abaixo da média 

comumente observada na região, entre 600 mm e 700 mm (Bristot et al. 2012). Nas 

demais estações úmidas, as chuvas também foram abaixo do esperado, contudo, 

consideravelmente mais altas do que no ano de 2012, com 444 mm em 2013, 498 mm 

em 2014 e 323 mm em 2015 (Figura 2). 

Realizamos a coleta de dados em duas fisionomias distintas presentes na ESEC 

do Seridó. A primeira é caracterizada por uma vegetação predominantemente arbórea, 

que cresce em terreno rochoso, situada na base da Serra Verde, a qual denominamos de 

área 1 (A1). Por sua vez, a área 2 (A2) é caracterizada pela predominância de gramíneas 

e arbustos, apresentando solo exposto conhecido como “massapê”, o qual adquire 

consistência argilosa durante o período de chuva. 

Duas espécies de rolinhas foram alvo do presente estudo: a rolinha-de-asa-canela 

Columbina minuta (Linnaeus, 1766) e a rolinha-picui Columbina picui (Temminck, 

1813) (Figura 3). Columbina minuta mede entre 14 - 16 cm e seu peso varia de 26 - 

42g. É distribuída na América Central e do Sul, com ocorrência também no sul do 

México. Por sua vez, C. picui é ligeiramente maior, medindo 18 cm e pesando entre 42 - 

59g, além de restrita a América do Sul. Ambas são granívoras com hábitos terrestres, 

alimentando-se de sementes dispersas no solo (Sick 1997, Baptista et al. 2019). O status 

de migração dessas espécies ainda é pouco conhecido, embora existam suspeitas de que 

uma parcela de suas populações realize movimentos em determinados períodos do ano 

(Gibbs et al. 2001, Marin 2009, Baptista et al. 2019). 
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Coleta de dados 

Para a coleta de dados aplicamos o método de captura-marcação-recaptura com 

o uso de redes-de-neblina. Cada área de amostragem (A1 e A2) foi constituída por um 

quadrante de 12 ha (Figura 1), onde distribuímos as redes em 48 pontos. Realizamos as 

capturas durante 24 dias, sendo a área de 12 ha completamente amostrada em dois dias 

consecutivos com intervalos de dois ou três dias, totalizando seis ocasiões. Essas 

campanhas aconteceram nos meses de dezembro-janeiro (fim da estação seca) e junho-

julho (fim da estação úmida), com início em junho de 2012 e fim em janeiro de 2015, 

somando três amostragens em cada estação. Denominamos de “fase” cada estação 

amostrada, e atribuímos uma numeração para nos referirmos a elas: I - úmida/2012, II - 

seca/2013, III - úmida/2013, IV - seca/2014, V - úmida/2014, e VI - seca/2015. 

Mantivemos as redes abertas durante cinco horas (05h00min - 10h00min), de modo a 

evitar os horários com temperaturas muito elevadas. Marcamos as aves com anilhas 

metálicas, cedidas pelo CEMAVE/ICMBio, permitindo a identificação dos indivíduos 

em ocasiões posteriores de recaptura. Após marcados, os indivíduos foram soltos nos 

mesmos locais onde haviam sido capturados. 

Análise dos dados 

Para análise dos dados utilizamos o modelo de população fechada de Huggins 

“Huggins Closed Capture” (Huggins 1989), desenvolvido no programa MARK (White 

e Burnham 1999). Este modelo admite não haver nascimentos ou mortes e nem 

migração ou emigração dentro das fases de amostragem. Dessa forma, assumimos a 

população como sendo fechada durante cada um dos períodos de captura das estações 

seca e úmida. Através deste modelo, obtivemos estimativas de captura (p), recaptura (c) 

e tamanho populacional (N). O modelo de população fechada de Huggins permite a 
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modelagem dos parâmetros de detecção (p e c), porém as estimativas de abundância são 

oriundas de um parâmetro considerado derivado, não sendo possível medir o efeito de 

covariáveis sobre ele. 

Geramos modelos constantes (.) e tempo dependentes (t), além de avaliarmos a 

importância de modelos comportamentais (b), os quais assumem que a chance de 

captura é diferente da chance de recaptura, ou seja, adotam a possibilidade de uma 

resposta comportamental após uma primeira captura. Também consideramos relevante a 

elaboração de modelos de heterogeneidade “Huggins’ heterogeneity”. Para esta 

categoria de modelos é gerado um novo parâmetro, representado por π. A 

heterogeneidade é considerada quando acreditamos na possibilidade de que em nosso 

conjunto de dados exista dois ou mais grupos de indivíduos com diferentes chances de 

captura e recaptura. Ou seja, numa mesma população, alguns indivíduos podem ser mais 

facilmente capturados e recapturados do que outros, resultando em parâmetros com 

probabilidades super ou sub estimadas. Logo, o modelo passa a apresentar o termo π, 

que representa a proporção de indivíduos que deve pertencer a um dado grupo A ou B. 

Ao mesmo tempo, dois grupos também se estabelecem para os parâmetros p e c, sendo 

os grupos de captura representados pela notação pA e pB e de recaptura cA e cB. 

Durante a elaboração dos modelos, o programa MARK gera índices que nos 

permite identificar aqueles mais bem ajustados. O principal é o AIC (critério de 

informação de Akaike), assim, os modelos são ordenados em ordem crescente de AIC, 

de modo que quanto menor seu valor mais bem ajustado será o modelo. Além do AIC 

também é fornecido os índices AICw, que representa o peso relativo de cada modelo em 

relação aos demais, e o delta AIC (ΔAIC), que consiste na diferença entre o AIC do 

modelo mais bem ranqueado em relação a um outro modelo. Podemos considerar como 

tendo suporte para explicar a variação dos dados modelos com ΔAIC ≤ 2, sendo estes 
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mostrados no topo do conjunto de modelos candidatos (Burnham e Anderson 2002). 

Para extrair as estimativas dos parâmetros p, c e N, comumente utiliza-se a ferramenta 

“Model Averaging”, a qual diminui a incerteza da seleção de modelos por estimar uma 

média ± erro padrão (SE) de cada parâmetro considerando o peso (wi) dos modelos. 

Dessa forma, o modelo médio gerado fornece a melhor estimativa possível (Burnham e 

Anderson, 2002). Contudo, nossos resultados mostraram que modelos mal classificados 

forneceram valores mal estimados para os parâmetros, com erro padrão e intervalos de 

confiança irreais, penalizando as estimativas obtidas por meio das médias ponderadas. 

Assim, optamos por extrair as estimativas apenas do modelo mais bem ajustado. 

Devido à ausência de número satisfatório de indivíduos de C. minuta detectados 

durante as duas primeiras campanhas de amostragem, utilizamos somente dados 

referentes às estações úmida/2013 (fase III), seca/2014 (fase IV), úmida/2014 (fase V) e 

seca/2015 (fase VI) para as áreas A1 e A2. Para espécie C. picui, obtivemos capturas 

satisfátórias apenas na área A2, correspondentes a essas mesmas estações e incluindo 

também a estação seca/2013 (fase II). Elaboramos, para cada espécie, um conjunto de 

modelos por fase de amostragem, totalizando quatro conjuntos para C. minuta em cada 

área (A1 e A2), e cinco conjuntos para C. picui na área A2. Unindo as variáveis 

comportamento (b) e tempo (t) em um modelo com heterogeneidade (h), geramos o 

modelo global Mhbt, a partir do qual derivamos mais sete outros. Dessa forma, cada 

conjunto apresentou oito modelos candidatos (Tabela 1). 
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Figura 1. Localização da Estação Ecológica do Seridó (ESEC do Seridó), no município de Serra 

Negra do Norte, RN, Brasil, e dos quadrantes de 12 ha, correspondentes às áreas A1 (caatinga 

arbórea de encosta) e A2 (caatinga savânica arbustiva), para obtenção dos parâmetros 

demográficos de C. minuta e C. picui. 
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Figura 2. Precipitação mensal acumulada (2010-2015) para áreas do entorno da ESEC do 

Seridó, RN, Brasil. 

 

 

Figura 3. (A) rolinha-de-asa-canela Columbina minuta (foto: Pedro Victor Ferreira); e (B) 

rolinha-picui Columbina picui (foto: Jorge Dantas). 
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Tabela 1. Notação e descrição dos modelos de população fechada de Huggins, gerados para as 

estimativas dos parâmetros de detecção (p e c) e abundância (N) das espécies C. minuta e C. 

picui na ESEC do Seridó, RN, Brasil. 

Modelo Descrição  

M0 {p(.)=c(.)} Constante 

Mb {p(.)≠c(.)} Comportamental 

Mt {p(t)=c(t)} Temporal 

Mbt {p(t)≠c(t)} Comportamental / Temporal  

Mh {pA=cA(.) pB=cB(.) π} Heterogeneidade / Constante 

Mhb {pA(.)≠cA(.) pB(.)≠cB(.) π} Heterogeneidade / Comportamental 

Mth {pA(t)=cA(t) pB(t)=cB(t) π} Heterogeneidade / Temporal  

Mhbt {pA(t)≠cA(t) pB(t)≠cB(t) π} 
Heterogeneidade / Comportamental / 

Temporal  

p = captura; c = recaptura; pA = captura do grupo A; cA = recaptura do grupo A; pB = captura do grupo B; 

cB = recaptura do grupo B; π = proporção de indivíduos que pertence a um dos grupos. 
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Resultados 

Durante as seis campanhas de captura e recaptura, anilhamos 577 e 2.936 

indivíduos de C. minuta nas áreas A1 e A2, respectivamente, enquanto que de C. picui 

anilhamos 16 indivíduos na área A1 e 439 na área A2 (Tabela 2). Assim, concluímos 

que na ESEC do Seridó a rolinha-de-asa-canela C. minuta é mais abundante que a 

rolinha-picui C. picui, tanto na caatinga arbórea de encosta, quanto na caatinga savânica 

arbustiva. Observamos ainda que, de forma geral, houve maior abundância nas estações 

úmidas, com picos, para ambas as espécies, em 2014, corroborando a hipótese de que a 

densidade seria maior durante os períodos úmidos do que durante os períodos secos. 

Contudo, a estação úmida de 2012, a qual esteve dentro do período seco prolongado, 

mostrou a menor abundância de C. minuta, ao passo que C. picui nem se quer foi 

detectada (Tabela 2). 

Ressaltamos que dois indivíduos de C. minuta anilhados em nossa área de 

estudo foram recuperados em outras localidades de Caatinga, nos estados da Paraíba e 

Pernambuco, a aproximadamente 110 km e 230 km de distância em linha reta, 

respectivamente (Figura 4). Tais informações foram fornecidas pelo sistema nacional de 

anilhamento (SNA - CEMAVE). O primeiro indivíduo foi anilhado na estação úmida de 

2014 e encontrado morto em setembro de 2015, na zona rural do município de Cubati, 

PB (06° 51' 51'' S, 036° 19' 59'' W). O segundo indivíduo foi anilhado na estação seca 

de 2015 e encontrado em janeiro de 2017 no município de Riacho das Almas, PE (08' 

08'' S, 35° 54' 10'' W), também morto. Ambas as recuperações foram relatadas por 

moradores das respectivas localidades. Este resultado reforça a hipótese de que tais 

espécies realizam movimentos no domínio Caatinga. 
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Columbina minuta - caatinga arbórea de encosta (A1) 

Das fases em que a população de C. minuta apresentou número satisfatório de 

capturas para as estimativas dos parâmetros, tivemos dificuldade para desenvolver os 

modelos referentes à fase V (úmida/2014) na A1 (caatinga arbórea de encosta). 

Possivelmente, o conjunto de dados dessa fase feriu algum pressuposto inerente ao 

modelo de população fechada de Huggins, não sendo possível gerar os índices e, 

consequentemente, as estimativas dos parâmetros. Para as demais fases, observamos 

que modelos de heterogeneidade não se mostraram importantes, indicando que os 

indivíduos das populações amostradas se comportaram de forma homogênea, com as 

mesmas chances de serem capturados e recapturados. Nas fases III (úmida/2013) e IV 

(seca/2014), o modelo mais bem ajustado foi o M0 (constante), com peso de 44% e 

61%, respectivamente, enquanto que na fase VI (seca/2015) foi o Mt (temporal), com 

peso de 54% (Tabela 3). 

As estimativas de p e c apresentaram valores idênticos, já que o 

comportamento não foi considerado no melhor modelo. A partir delas, observamos que 

C. minuta apresentou chances pequenas de captura e recaptura na caatinga arbórea de 

encosta durante as estações úmida de 2013 (fase III) e seca de 2014 (fase IV) e 2015 

(VI), com taxas de 5% (± 0,01), 6% (± 0,01) e 2% (± 0,01), respectivamente (Tabela 4). 

Para o tamanho populacional (N), as estimativas variaram de forma pronunciada, em 

que a estação seca de 2015 (fase VI) apresentou a maior abundância, de 1.226,4 

indivíduos, enquanto que a seca de 2014 (fase IV) apresentou a menor, de 342,5 

indivíduos (Tabela 4, Figura 5). A densidade populacional variou entre 28 e 102 

indivíduos por hectare (Tabela 5). 
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Columbina minuta - caatinga savânica arbustiva (A2) 

Os modelos mais bem ajustados para a C. minuta na caatinga savânica 

arbustiva demonstraram a existência de heterogeneidade no conjunto de dados das fases 

III (úmida/2013), IV (seca/2014) e V (úmida/2014), indicando que nesses períodos as 

populações apresentaram grupos com chances diferentes de detecção. Nas fases III e V 

um único modelo obteve  ΔAIC ≤ 2, com 97% e 98% de peso, respectivamente, 

enquanto que na fase IV, dois modelos estiveram dentro deste intervalo, somando 97% 

do peso. Nessas três fases, além da heterogeneidade, os modelos mais bem ranqueados 

também consideraram o efeito do tempo (t) e/ou do comportamento (b) (Tabela 3). Por 

sua vez, na fase VI (seca/2015) a população se comportou de forma homogênea, já que 

os modelos indicaram ausência de grupos com chances distintas de detecção, mostrando 

apenas o efeito do comportamento (63% do peso) e do tempo (29% do peso) (Tabela 3). 

O valor do parâmetro π estimado para as fases III (úmida/2013), IV 

(seca/2014) e V (úmida/2014) demonstrou que mais de 90% dos indivíduos pertenceu a 

um dos grupos, com estimativas de 98% (± 0,02), 96% (± 0,02) e 96% (± 0,04), 

respectivamente (Tabela 4). Devido a isso, as estimativas de p e c mostraram chances 

mais altas de captura e recaptura para o grupo B do que para o grupo A. Na fase IV 

(seca/2014), observamos a variação mais pronunciada de p, em que a chance de captura 

dos indivíduos do grupo A (pA) foi de 8% (± 0,05), enquanto que a do grupo B (pB) foi 

de 77% (± 0,2). Já para o parâmetro c, observamos maior variação na fase III 

(úmida/2013), com os indivíduos do grupo A apresentando chance (cA) de 3% (± 0,02), 

e os do grupo B (cB) de 27% (± 0,15) (Tabela 4). Na fase VI (seca/2015), única em que 

o melhor modelo não considerou a heterogeneidade, a chance de captura (0,18 ± 0,03) 

foi maior que a de recaptura (0,02 ± 0,004).  O tamanho populacional de C. minuta na 

caatinga savânica arbustiva foi o maior observado e estimado para as populações das 
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rolinhas estudadas (Figura 5), corroborando a hipótese de que a densidade seria maior 

nesta fitofisionomia do que na caatinga arbórea de encosta. Os valores estimados 

variaram entre 424,67 indivíduos na fase VI (seca/2015) e 2.832,34 na fase V 

(úmida/2014), com as estações úmidas apresentando as abundâncias mais altas (Tabela 

4, Figura 5). Os valores de densidade gerados a partir das estimativas do parâmetro (N), 

se mostraram entre 35 e 214 indivíduos por hectare (Tabela 5). 

Columbina picui - caatinga savânica arbustiva (A2) 

Nos modelos criados para as cinco fases analisadas (II-VI), nenhum daqueles 

com ΔAIC ≤ 2 considerou a existência de heterogeneidade para as populações de C. 

picui na caatinga savânica arbustiva (A2) (Tabela 3). Os modelos M0 (constante), Mt 

(temporal) e Mb (comportamental) constituíram os mais bem ranqueados, com o Mb 

aparecendo em todas as fases, sendo também o único com ΔAIC ≤ 2 para a fase IV 

(seca/2014), com peso de 84% (Tabela 3). Por sua vez, o modelo constante é que se 

mostrou o primeiro melhor nas fases II (seca/2013), III (úmida/2013) e V (úmida/2014), 

com pesos de 40%, 58% e 50%, respectivamente, enquanto na fase VI (seca/2015) o 

modelo temporal correspondeu ao mais bem ajustado, com peso de 68% (Tabela 3). 

As estimativas de p e c mostraram baixas taxas de detecção para C. picui na 

caatinga savânica arbustiva, variando entre 5% e 10%, exceto na fase IV (seca/2014), 

em que a chance de captura foi de 22% (± 0,06) (Tabela 4). Em relação ao parâmetro de 

tamanho populacional (N), observamos que o maior número de indivíduos esteve 

presente durante os períodos úmidos, reforçando a hipótese de que a abundância seria 

maior nas estações úmidas do que durante as estações secas. Verificamos a estimativa 

mais alta na fase V (úmida/2014), de 751,44 indivíduos, e a mais baixa na fase II 

(seca/2013), de 23,93 indivíduos (Figura 5). A densidade populacional variou entre 2 e 
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62 indivíduos por hectare (Tabela 5), menores do que as estimadas para C. minuta nesta 

mesma fitofisionomia. 

 

Tabela 2. Número de indivíduos de C. minuta e C. picui capturados e recapturados nas área A1 

(caatinga arbórea de encosta) e A2 (caatinga savânica arbustiva) na ESEC do Seridó, RN, 

Brasil. As fases representam as estações úmidas e secas: I - úmida/2012; II - seca/2013; III - 

úmida/2013; IV - seca/2014; V - úmida/2014; VI - seca/2015. 

Espécie / Área Evento 
Fase 

I II III IV V VI 

Columbina minuta / A1  

Captura 4 0 167 102 148 136 

Recaptura 0 1 0 4 9 6 

Total 4 1 167 106 157 142 

Columbina minuta / A2  

Captura 1 1 494 440 1635 256 

Recaptura 0 0 1 19 47 42 

Total 1 1 495 459 1682 298 

Columbina picui / A1  

Captura 0 3 1 2 9 1 

Recaptura 0 0 0 0 0 0 

Total 0 3 1 2 9 1 

Columbina picui / A2  

Captura 0 11 81 64 195 43 

Recaptura 0 0 1 7 16 11 

Total 0 11 82 71 211 54 
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Figura 4. Pontos de recuperação dos indivíduos da rolinha-de-asa-canela C. minuta nos estados 

da Paraíba (~ 110 km) e Pernambuco (~ 230 km) (símbolos azuis), anilhados na ESEC do 

Seridó (símbolo vermelho), RN, Brasil. A porção em laranja representa os limites do domínio 

Caatinga. 
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Tabela 3. Modelos de população fechada de Huggins (soma dos pesos ≥ 80%) para as populações de C. 

minuta e C. picui nas áreas amostrais A1 (caatinga arbórea de encosta) e A2 (caatinga savânica 

arbustiva), na ESEC do Seridó, RN, Brasil.  

Espécie 

/ Área 
Fase Modelo AIC ΔAIC wi K Dev. 

C
. 
m

in
u

ta
 /

 A
1
 

III - úmida/2013 
M0 {p(.)=c(.)} 785,74 0,00 0,44 1 1406,8 

Mb {p(.)≠c(.)} 785,83 0,09 0,42 2 1404,9 

       

IV - seca/2014 
M0 {p(.)=c(.)} 509,39 0,00 0,61 1 804,7 

Mb {p(.)≠c(.)} 511,12 1,73 0,26 2 804,4 

       

VI - seca/2015 
Mt {p(t)=c(t)} 554,29 0,00 0,54 6 1141,8 

Mb {p(.)≠c(.)} 555,10 0,81 0,36 2 1150,7 

 

       

C
. 
m

in
u
ta

 /
 A

2
 

III - úmida/2013 Mht {pA(t)=cA(t) pB(t)=cB(t) π} 2344,10 0,00 0,97 8 5211,0 

       
IV - seca/2014 Mhb {pA(.)≠cA(.) pB(.)≠cB(.) π} 2038,99 0,00 0,85 5 4754,7 

       
V - úmida/2015 Mhbt {pA(t)≠cA(t) pB(t)≠cB(t) π} 7677,79 0,00 0,98 14 21690,6 

       

VI - seca/2015 
Mb {p(.)≠c(.)} 1199,08 0,00 0,63 2 2836,7 

Mt {p(t)=c(t)} 1200,65 1,57 0,29 6 2830,2 

 

       

C
. 

p
ic

u
i 

/ 
A

2
 

II - seca/2013 

M0{p(.)=c(.)} 60,81 0,00 0,40 1 59,9 

Mt {p(t)=c(t)} 61,62 0,81 0,27 6 49,3 

Mb {p(.)≠c(.)} 62,21 1,39 0,20 2 59,1 

       

III - úmida/2013 
M0{p(.)=c(.)} 399,13 0,00 0,58 1 600,0 

Mb {p(.)≠c(.)} 401,02 1,89 0,23 2 599,9 

       
IV - seca/2014 Mb {p(.)≠c(.)} 301,85 0,00 0,84 2 490,6 

       

V - úmida/2014 

M0{p(.)=c(.)} 990,38 0,00 0,50 1 1885,0 

Mb {p(.)≠c(.)} 991,64 1,26 0,26 2 1884,3 

Mh {pA=cA(.) pB=cB(.) π} 992,66 2,28 0,16 3 1883,3 

       

VI - seca/2015 
Mt {p(t)=c(t)} 237,61 0,00 0,64 6 340,7 

Mb {p(.)≠c(.)} 239,48 1,88 0,25 2 350,8 

b = comportamento; t = tempo; h = heterogeneidade; p = captura; c = recaptura, pA = captura do grupo A; cA = 

recaptura do grupo A; pB = captura do grupo B; cB = recaptura do grupo B; π = proporção de indivíduos que 

pertence a um dos grupos. wi = peso do AIC; K = número de parâmetros; Dev. = Deviance. 
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Tabela 4. Estimativas dos parâmetros de tamanho populacional (N), captura (p) e recaptura (c), geradas pelo 

modelo mais bem ajustado, para as populações de C. minuta e C. picui nas áreas A1 (caatinga arbórea de encosta) e 

A2 (caatinga savânica arbustiva), na ESEC do Seridó, RN, Brasil.  

Espécie 

/ Área 
Fase Modelo N (± EP ) pA (± EP ) cA (± EP ) pB (± EP ) cB (± EP ) π (± EP ) 

C
. 

m
in

u
ta

 /
 

A
1

 

III M0 589,6 ± 105,7 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 - - - 

IV M0 342,5 ± 71,9 0,06 ± 0,01 0,06 ± 0,01 - - - 

VI Mt 1.226,4 ± 441,3 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 - - - 

C
. 

m
in

u
ta

 /
 

A
2

 

III Mht 2.576,3 ± 1.039,6 0,03 ± 0,02 0,03 ± 0,02 0,27 ± 0,14 0,27 ± 0,15 0,98 ± 0,02 

IV Mhb 1.122,6 ± 489,5 0,08 ± 0,05 0,02 ± 0,01 0,77 ± 0,2 0,14 ± 0,06 0,96 ± 0,02 

V Mhbt 2.832,3 ± 3.183,3 0,13 ± 0,23 0,03 ± 0,01 0,73 ± 0,25 0,20 ± 0,06 0,96 ± 0,04 

VI Mb 424,7 ± 40,4 0,18 ± 0,03 0,02 ± 0,004 - - - 

C
. 

p
ic

u
i 

/ 

A
2

 

II M0 23,9 ± 10,9 0,10 ± 0,05 0,10 ± 0,05 - - - 

III M0 252,2 ± 57,8 0,06 ± 0,02 0,06 ± 0,02 - - - 

IV Mb 91,7 ± 12,9 0,22 ± 0,06 0,03 ± 0,01 - - - 

V M0 751,4 ± 120,7 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 - - - 

VI Mt 194,5 ± 64,4 0,05 ± 0,02 0,05 ± 0,02 - - - 

Fases: II - seca/2013; III - úmida/2013; IV - seca/2014; V - úmida/2014; VI - seca/2015; b = comportamento; h = 

heterogeneidade; t = tempo; pA = captura do grupo A; cA = recaptura do grupo A; pB = captura do grupo B; cB = recaptura do 

grupo B; π = proporção de indivíduos que pertence a um dos grupos. 
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Figura 5. Tamanho populacional estimado pelo melhor modelo na ordem de ajuste, e observado 

(número de indivíduos capturados) para as populações de C. minuta e C. picui, nas áreas A1 

(caatinga arbórea de encosta) e A2 (caatinga savânica arbustiva), durante as estações seca e úmida. 

Para C. minuta na A1, o ponto referente ao valor estimado na estação úmida/2014 está idêntico ao do 

observado, visto que nessa fase os modelos não conseguiram gerar estimativas. 
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Tabela 5. Densidade populacional (indivíduos/ha) das rolinhas C. minuta e C. picui nas áreas 

A1 (caatinga arbórea de encosta) e A2 (caatinga savânica arbustiva), a partir das estimativas do 

parâmetro de tamanho populacional gerado pelo modelo de população fechada de Huggins, para 

os quadrantes de 12 ha, localizados na ESEC do Seridó, RN. 

Fase  C. minuta (A1) C. minuta (A2) C. picui (A2) 

II - seca/2013 - - 2 

III - úmida/2013 49,1 214,7 21,0 

IV - seca/2014 28,5 93,5 7,6 

V - úmida/2014 - 236 62,6 

VI - seca/2015 102,2 35,4 16,2 
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Discussão  

A densidade populacional das duas rolinhas aqui estudadas foi impactada pela 

seca estendida do ano de 2012. As raras capturas de C. minuta e a ausência de C. picui 

durante a estação que deveria ser úmida (Tabela 2), demonstra que períodos como este 

são capazes de comprometer a dinâmica populacional de aves granívoras na região. 

Espécies que dependem de recursos que se esgotam rapidamente diante da escassez 

hídrica, como aqueles resultantes da produtividade primária (Butt et al. 2015), são mais 

sensíveis a secas prolongadas. Em ambientes áridos e semiáridos, os efeitos de períodos 

assim são ainda mais pronunciados, uma vez que a baixa umidade do ar acelera o 

processo de evapotranspiração causando um declínio quase que imediato desses 

recursos (Faaborg 1982). 

George et al. (1992), estudando os efeitos de uma seca prolongada sobre 

populações de aves, observaram queda de 61% na densidade de Passeriformes 

granívoros. Visto que esses autores obtiveram dados de anos anteriores e posteriores ao 

período seco extremo, puderam observar uma recuperação rápida da densidade, de parte 

das espécies estudadas, quando as condições climáticas voltaram ao normal no ano 

seguinte. Apesar de não apresentarmos dados de anos que antecederam o período de 

seca prolongada em nossa área de estudo, os resultados das campanhas posteriores a 

esse período também sugerem um possível reestabelecimento da densidade das espécies 

estudadas, uma vez que o tamanho populacional nas áreas aumentou consideravelmente 

(Tabela 2, Figura 3). 

A rápida recuperação da densidade, aliada às informações de recaptura dos 

indivíduos de C. minuta em outras localidades de Caatinga, indica que esta espécie 

realiza movimentos, como já conhecido para a avoante Zenaida auriculata (Bucher 

1982, Sick 1997). Além disso, a infidelidade dos indivíduos de ambas as espécies à área 
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de estudo, verificada através das raras recapturas entre as fases (Tabela 2), também 

reforça um possível deslocamento. Este resultado corrobora a nossa primeira hipótese, 

de que tais espécies realizam deslocamentos na Caatinga. Movimentos sazonais já 

foram sugeridos para populações dessas rolinhas em outras regiões da América do Sul. 

Baptista et al. (2019) relatam que, em determinados períodos do ano, C. minuta 

desaparece de localidades na Venezuela e Guianas onde é comumente observada. Já 

para C. picui, Gibbs et al. (2001) sugere que de acordo com o inverno austral, esta 

espécie se desloca dos Andes para outras áreas, enquanto Marin (2009) descreve que no 

Chile, C. picui tem uma tendência de movimento, uma vez que é evidente a diminuição 

do tamanho populacional, particularmente durante o inverno. 

Acreditamos que na Caatinga, C. minuta e C. picui realizam o movimento 

conhecido como nomadismo, em que as populações apresentam habilidade de se 

deslocarem de manchas de vegetação onde os recursos estão escassos, para outras em 

que a oferta é mais favorável, não sendo fiéis às áreas reprodutivas (Winkler et al. 

2016). Este tipo de movimento já é bem conhecido e estudado em ambientes áridos e 

semiáridos da África (Dean 1997, Cheke et al. 2007) e Austrália (Davies 1984, Dorfman 

e Kingsford 2001, Allen e Saunders 2002), com evidências para diversas ordens, 

incluindo Columbiformes. Neste sentido, a alta mobilidade inerente a este grupo 

(Baptista et al. 1997) se torna uma vantagem, pois talvez permita que se desloquem de 

forma mais rápida que outras espécies, chegando antes nas manchas de vegetação com 

recursos favoráveis, o que explicaria porque os Columbiformes estão entre as aves mais 

abundantes da Caatinga (Bucher 1982). 

Na região do Karoo na África, aves nômades são comumente observadas 

ocupando áreas abertas arbustivas ou dominadas por gramíneas, sendo a maioria 

granívora (Dean 1997). Na ESEC do Seridó, a caatinga savânica arbustiva apresenta 
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características semelhantes, onde outras aves granívoras, além das rolinhas do presente 

estudo, são frequentemente observadas forrageando e reproduzindo em meio a 

gramíneas durante os períodos úmidos (pers. obs.). Assim, é provável que o nomadismo 

seja a principal estratégia adotada não só por Columbiformes, mas também por outras 

aves granívoras, para manter suas populações diante das imprevisibilidades climáticas 

da Caatinga, como observado em outros ambientes áridos e semiáridos (Winkler et al. 

2016), embora mais estudos que investiguem essa hipótese devam ser desenvolvidos.  

A heterogeneidade apontada pelos modelos mais bem ajustados para C. minuta 

na caatinga savânica arbustiva, indica a existência de dois grupos com chances 

diferentes de captura e recaptura dentro das populações amostradas. As estimativas do 

parâmetro π indicam que mais de 90% dos indivíduos pertencem a um dos grupos, 

possivelmente aqueles com as menores chances de detecção. Acreditamos que na área 

de 12 ha desta fisionomia, a outra parcela da população, ou seja, a que representa menos 

de 10%, seja composta de indivíduos residentes, que talvez estabeleçam território, 

apresentando assim, chances mais altas de captura e recaptura. Por outro lado, para C. 

picui nesta mesma área e para C. minuta na caatinga arbórea de encosta, os modelos 

mais bem ajustados não consideraram a existência de grupos com chances diferentes de 

detecção, sendo a maioria constante, sugerindo populações homogêneas. 

Reforçando a nossa segunda hipótese, observamos maior tamanho 

populacional para caatinga savânica arbustiva do que para a caatinga arbórea de encosta 

(Figura 4). Este resultado sugere que a caatinga arbórea de encosta não é capaz de 

oferecer recursos suficientes para abrigar um número elevado de indivíduos, como o 

estimado na caatinga savânica arbustiva. Em razão de C. minuta e C. picui serem 

espécies granívoras (Sick 1997, Baptista et al. 1997), é possível que isto seja 

consequência da menor disponibilidade de grãos ofertados pela caatinga arbórea. Nesta 
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área, a cobertura vegetal e o solo pedregoso dificultam o crescimento de plantas anuais 

e perenes produtoras de sementes. Por sua vez, a caatinga savânica arbustiva apresenta o 

predomínio de porções abertas dominadas por gramíneas. 

Em ambientes áridos e semiáridos ao redor do mundo, a disponibilidade de 

grãos é tratada como o fator mais importante capaz de influenciar a abundância de aves 

granívoras. Schluter e Repasky (1991) estudando populações de Passeriformes 

granívoros na África, Argentina, Brasil e Estados Unidos, concluíram que na estação 

não reprodutiva, quando se alimentam exclusivamente de grãos, a densidade das 

espécies foi positivamente correlacionada com a densidade de sementes. Da mesma 

forma, na região do Mont Desert na Argentina, Blendinger e Ojeda (2001) observaram 

que o tamanho populacional de 14 espécies de aves granívoras, incluindo dados de C. 

picui, foi correlacionado com o fornecimento total de sementes por plantas perenes e 

anuais.  

Visto que a oferta de sementes já foi apontada como o principal fator que limita 

populações de aves granívoras em regiões áridas e semiáridas (Marone 1992), é possível 

que esta também seja a causa da maior densidade durante as estações chuvosas em 

nossas áreas amostrais (quando a disponibilidade de grãos é alta), como sugerido e 

verificado pela nossa terceira hipótese. Neste sentido, o período úmido normalmente 

coincide com a reprodução destas espécies, que ao contrário do que muitos 

Passeriformes granívoros fazem quando se reproduzem (Crowley e Garnett 1999), não 

incorporam insetos em sua dieta. Dessa forma, se concentram em áreas onde há grande 

disponibilidade de recurso alimentar para criação dos filhotes. Aliado a isso, a 

reprodução também influencia o aumento populacional através do recrutamento de 

jovens.  
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Contudo, fugindo desse padrão de maior abundância nas estações úmidas, C. 

minuta na caatinga arbórea de encosta apresentou a maior estimativa de tamanho 

populacional durante a estação seca de 2015 (1.226,4 indivíduos ± 441,3 EP). Como já 

sugerido, esta fisionomia não é capaz de oferecer recursos suficientes para abrigar um 

tamanho populacional tão elevado. Dado que a precipitação da região do entorno da 

ESEC do Seridó no intervalo de out/2014 a jan/2015 se apresentou abaixo do esperado 

(Figura 2), é possível que grande parte dos indivíduos estivesse apenas de passagem, 

vinda de outras localidades em busca de áreas com oferta de recursos, possibilidade 

reforçada também pelas baixas taxas de captura e recaptura (0,02 ± 0,01 EP).  

Considerações Finais 

Ainda que a Caatinga apresente características que favorecem o nomadismo em 

aves, como alta variação na disponibilidade de recursos associada com irregularidade 

pluviométrica (Davies 1984, Allen e Saunders 2002), este assunto ainda é pouco 

abordado em estudos com este grupo. Assim, recomendamos que mais pesquisas com 

anilhamento de aves sejam desenvolvidas neste domínio, a fim de aumentar as chances 

de recuperação de indivíduos em diferentes áreas, ajudando a entender e presumir os 

padrões de deslocamento e os mecanismos de persistência das aves diante da 

sazonalidade e dos períodos severamente secos. 

Em um cenário global com pronunciadas variações nas condições climáticas, 

como temperaturas mais elevadas e estações chuvosas cada vez mais curtas (Crick 

2004), espécies capazes de se deslocarem, como C. minuta e C. picui, experimentarão 

declínios menos acentuados do que aquelas que não apresentam esta habilidade (Jiguet 

et al. 2007). Contudo, a caça (Bezerra et al. 2011) e a acelerada degradação ambiental 

(Costa et al. 2009) ainda continuam sendo ameaças para este grupo na Caatinga, o que 
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torna eventos de secas severas um fator adicional que compromete negativamente a 

manutenção destas espécies.  

Ressaltamos que por estar circundada, em grande parte, por propriedades 

rurais, a ESEC do Seridó atua como um refúgio para as aves granívoras na região. Visto 

que a pecuária extensiva já foi apontada como um fator que compromete a biomassa de 

gramíneas e herbáceas e, consequentemente, a densidade de aves que se alimentam de 

sementes (Gonnet 2001), esta unidade de conservação é de extrema importância para 

manutenção dessas populações. Aliado a isso, a Caatinga vem passando por um 

processo de desertificação em consequência, principalmente, de ações antrópicas, como 

queimadas, cultivo do algodão no passado, pastoreio e exploração de lenha (Costa et al. 

2009, Souza et al. 2015), o que reforça a necessidade de áreas protegidas neste domínio. 
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História natural e fatores que influenciam a sobrevivência de ninhos de duas rolinhas 
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Resumo 

Diversas lacunas de informação ainda existem a respeito da história natural e biologia 

reprodutiva de aves neotropicais, sobretudo daquelas que habitam florestas 

sazonalmente secas, como a Caatinga, no nordeste do Brasil. Neste domínio, os 

Columbiformes constituem um dos grupos mais bem adaptados, porém, pouco é 

conhecido sobre a reprodução de suas espécies. O objetivo deste estudo foi descrever 

características reprodutivas (tamanho e peso dos ovos, período de incubação e de 

permanência do ninhego, densidade de ninhos e traços comportamentais) da rolinha-de-

asa-canela (Columbina minuta) e da rolinha-picui (Columbina picui), além de estimar 

taxas de sobrevivência diária de ninhos (TSD), sucesso reprodutivo e taxas de predação. 

Avaliamos as hipóteses de que a TSD seria influenciada por alguma característica 

ambiental (espécie da planta suporte, nível de camuflagem ou altura do ninho), maior 

durante a fase de ninhego do que durante a fase de ovo, e de que a predação de ninhos 

seria menor do que em espécies de outras ordens que se reproduzem em ambientes 

tropicais. Coletamos dados em 2016, 2017 e 2018 em uma área de Caatinga localizada 

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

Norte. Para a análise de sucesso reprodutivo utilizamos o protocolo de Mayfield e 

seleção de multi-modelos probabilísticos de sobrevivência de ninhos no programa 

MARK. Coletamos informações de 183 ninhos de C. minuta e 78 de C. picui. O período 

médio de incubação de C. minuta foi de 11,5 dias (± 0,53 DP; n = 10) e o de C. picui foi 

de 11,8 dias (± 0,45 DP; n = 5), enquanto que o período de permanecia do ninhego foi 

de 11,25 dias (± 0,5 DP; n = 4) e 11 dias (n = 2) para estas espécies, respectivamente. 

Verificamos que C. picui apresentou ovos com dimensão maiores que C. minuta e que 

ambas nidificam no solo e em alturas diversas, variando entre 16 e 400 cm. A TSD foi 
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maior para a fase de ninhego nas duas espécies, corroborando nossa hipótese. As 

estimativas de sucesso reprodutivo para C. minuta pelo método de Mayfield, de 16%, e 

pelos modelos de sobrevivência de ninhos, de 12%, foram inferiores ao encontrado para 

C. picui, de 20% e 22%, respectivamente. A predação constituiu a principal causa de 

perdas de ninhos, com taxas semelhantes às observadas para espécies de outros 

ambientes tropicais. Acreditamos que nossos resultados trazem informações 

importantíssimas para o preenchimento de lacunas a respeito da história de vida de aves 

de ambientes tropicais sazonais. Uma vez que o conhecimento da biologia reprodutiva é 

essencial para prever, prevenir e mitigar alterações que ocasionem prejuízos à 

biodiversidade, recomendamos que mais estudos como este sejam desenvolvidos, 

sobretudo diante do atual contexto de mudanças climáticas. 

Palavras-chave: Ambiente tropical sazonal, Mayfield, predação de ninhos, programa 

MARK, sobrevivência diária de ninhos. 

 

Abstract 

Several gaps still exist regarding natural history and reproductive biology of 

Neotropical birds, especially those inhabiting a seasonal tropical environment that 

occupies a considerable portion of the Northeastern Brazil, known as Caatinga. In this 

domain, Columbiformes is one of the most adapted groups, however, little information 

is available about the reproduction of its species. The aim of this study was to describe 

reproductive characteristics (egg size and weight, incubation and nestling period, nest 

density and behavioral traits) of the Plain-breasted Ground-dove (Columbina minuta) 

and Picui Dove (Columbina picui), and also to estimate daily nest survival (TDS), 

reproductive success and predation rates. We evaluated the hypotheses that nest 

predation rates are less than those observed for species of other orders that reproduce in 

tropical environments, and that the daily survival during the nestling period is greater 

than during the egg phase. We evaluated the hypothesis that TDS would be influenced 

by some environmental trait (supporting plant species, camouflage level or nest height), 

higher during the nestling period than during the incubation period, and that nest 

predation would be lower than for species of other orders that breed in tropical 

environments. We collected data in 2016, 2017 and 2018, in a Caatinga area located at 

the Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte. To 

estimate the reproductive success, we used the Mayfield method and selection of 

probabilistic survival multi-models in the MARK program. We collected information 

from 183 nests of C. minuta and 78 of C. picui. The incubation period mean for C. 

minuta was 11.5 days (± 0.53 SD; n = 10) and for C. picui was 11.8 days (± 0.45 SD; n 

= 5), while to nestling period was 11.25 days (± 0.5 SD; n = 4) and 11 days (n = 2) for 

these species, respectively. We verified that C. picui have eggs significantly larger than 

C. minuta and that both build nests in the soil and at different heights, varying between 

16 and 400 cm. Daily nest survival was higher in the nestling period to both species, 

confirming our hypothesis. Estimates of reproductive success for C. minuta by Mayfield 

method, of 16%, and by nest survival models, of 12%, were lower than those found for 

C. picui, of 20% and 22%, respectively. Predation was the main cause of nest losses, 

with rates similar to those observed for species from other tropical environments. We 

believe that our results provide important information for filling gaps regarding avian 

life history of seasonal tropical environments. Since knowledge about reproductive 

biology is essential to predict, prevent and mitigate changes that cause damage to 
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biodiversity, we recommend that more studies like this be developed, especially in light 

of the current context of climate changes. 

Key-words: Daily nest survival, MARK program, Mayfield, nest predation, seasonal 

tropical environments. 

 

Introdução 

Conhecer a história natural das aves se faz importante através de diversos 

pontos de vista da ciência. As vertentes ecológicas, evolutivas e comportamentais, por 

exemplo, necessitam desse conhecimento para compreender padrões já construídos ou 

estabelecer novos (Lack 1947, Ricklefs 1968, 1969, Martin 1995). Aliado a isso, a 

história natural fornece informações indispensáveis para entendermos os mecanismos de 

persistência de uma população, particularmente aquelas relacionadas à biologia 

reprodutiva, que tornam possível a elaboração de estratégias de conservação e manejo 

(Fitzpatrick e Rodewald 2016). Entretanto, o conhecimento a respeito da reprodução das 

aves ainda é limitado, sobretudo na região tropical (Xiao et al. 2017), onde há imensa 

diversidade (Myers et al. 2000). 

No Brasil, estudos antigos realizados por naturalistas de renome, como Ihering 

(1900), Euler (1900), e posteriormente Oniki e Willis (1982a, 1982b, 1982c, 1982d) e 

Sick (1984, 1997) são os únicos a descrever características reprodutivas de grande 

parcela das aves que ocorrem em seu território. Na tentativa de preencher as lacunas que 

ainda existem, nos últimos 20 anos trabalhos com esse caráter vêm sendo publicados, 

porém, concentrados principalmente no Cerrado (e.g. Lopes e Marini 2005, Medeiros e 

Marini 2007, Santos e Marini 2010, Marini et al. 2014, Rodrigues et al. 2017) e Mata 

Atlântica (e.g. Pichorim 2002a, 2002b, Silva et al. 2008, Toledo-Lima et al. 2012, 

Uejima et al. 2012, Ruiz et al. 2017), enquanto que pouca atenção é dada a um ambiente 
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tropical sazonal que ocupa considerável porção do nordeste, conhecido como Caatinga 

(França et al. 2016). 

Este domínio está distribuído em 844.453 km
2
, o equivalente a 11% do 

território brasileiro, e da mesma forma que os demais biomas, vem sofrendo com o 

desmatamento (MMA 2019). A forte sazonalidade da Caatinga está relacionada ao 

regime de chuvas, onde em muitas regiões a precipitação anual não ultrapassa 500 mm 

(Nimer 1972). Devido as irregularidades pluviométricas (Leal et al. 2005) a reprodução 

das aves pode se restringir a curtos intervalos de tempo (Cavalcanti 2014) ou ser 

prejudicada quando ocorrem períodos secos prolongados (Colón et al. 2017), o que 

torna urgente conhecer as estratégias das espécies para manter suas populações neste 

ecossistema. 

Os Columbiformes compõem um grupo de aves bem adaptado à hostilidade 

climática da Caatinga, onde são frequentemente observados aos bandos ou casais (Antas 

1987, Sick 1997). O gênero Columbina compreende espécies pequenas (14 - 19,5 cm) 

que alimentam-se predominantemente de grãos e habitam áreas abertas e semi-abertas, 

cultivadas, urbanas, pastagens e de crescimento secundário (Baptista et al. 1997). As 

espécies rolinha-de-asa-canela (C. minuta) e rolinha-picui (C. picui) são restritas a 

região neotropical e bem distribuídas em quase todo o território brasileiro (Mata et al. 

2006). Na Caatinga, estão entre as aves mais corriqueiras (Sick 1997), mas apesar disso, 

poucas informações existem a respeito da reprodução dessas espécies (e.g. Lima et al. 

2010). 

No quesito história de vida, os Columbiformes fogem à regra no que diz 

respeito ao tamanho de postura (Lack 1947). Ao contrário do observado para diversas 

espécies e populações, não exibe variações latitudinais neste atributo, que se apresenta 

predominantemente com dois ovos (Baptista et al. 1997). Acredita-se que esta 
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característica está relacionada à habilidade particular que possuem em produzir crop 

milk, substância nutritiva produzida pelo papo destinada à alimentação da prole durante 

os primeiros dias após a eclosão dos ovos (Beams and Meyer 1931, Patel 1936), a qual 

seria suficiente para alimentar e nutrir dois filhotes viáveis (Blockstein 1989). Essa 

nutrição promove um crescimento rápido, fazendo com que os filhotes permaneçam no 

ninho durante um período mais curto quando comparado ao de outras espécies altriciais 

(Vandeputte-Poma 1980). Como consequência, o tempo de exposição da prole a eventos 

de predação é menor (Westmoreland and Best 1987), o que de fato se torna uma 

vantagem para este grupo, uma vez que a predação constitui a principal causa de 

insucesso de ninhos (Ricklefs 1968, Robinson et al. 2000, Ruiz et al. 2017). 

Nesse contexto, é conhecido que espécies que se reproduzem em ambientes 

tropicais apresentam taxas de sucesso reprodutivo menores que as de regiões 

temperadas (Stutchbury e Morton 2001). Porém, esse padrão foi criado a partir de 

informações provenientes principalmente de florestas tropicais úmidas, enquanto que 

ambientes sazonais ainda são pouco estudados no que diz respeito a esse atributo de 

história de vida (e.g. França et al. 2016). 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi descrever características da biologia 

reprodutiva (tamanho e peso dos ovos, período de incubação e permanência do ninhego, 

densidade de ninhos e traços comportamentais) de C. minuta e C. picui em uma área de 

Caatinga. Também estimamos a sobrevivência diária de ninhos nos períodos de ovo e 

ninhego, o sucesso reprodutivo e taxas de predação, medindo a influência de variáveis 

ambientais como altura dos ninhos, nível de exposição (camuflagem) e espécie vegetal 

utilizada como suporte. Alcançados esses objetivos, avaliamos as hipóteses de que a 

sobrevivência diária de ninhos seria influenciada por características da paisagem (altura, 

planta suporte ou camuflagem do ninho); se seria menor durante a fase de ovo do que 
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durante a fase de ninhego; e se as taxas de predação de ninho seriam menores do que as 

observadas para espécies de ordens distintas que se reproduzem em ambientes tropicais. 

Métodos 

Área de estudo e espécies 

Realizamos o presente estudo em uma área de Caatinga localizada na Estação 

Ecológica do Seridó (ESEC do Seridó), município de Serra Negra do Norte, Rio Grande 

do Norte, Brasil (6º 35’ S e 37º 15’ W) (Figura 1). A ESEC do Seridó apresenta 1.163 

ha e sua vegetação é caracterizada como Caatinga hiperxerófita natural e em 

regeneração, estando seus limites circundados por propriedades rurais e formações 

secundárias. Esta porção de Caatinga está inserida na ecorregião denominada Depressão 

Sertaneja Setentrional, a qual exibe irregularidade pluviométrica, podendo alcançar até 

10 meses de seca ao ano (Velloso 2002). O período úmido na região está concentrado 

no primeiro semestre, sendo o trimestre de fevereiro a abril o mais chuvoso, enquanto o 

mais seco é de setembro a novembro (Rao et al. 2016). A temperatura média anual está 

entre 23 e 27ºC, com máximas entre 29 e 32ºC e mínimas entre 13 e 19ºC (Climate data 

2019). 

Para a procura e monitoramento dos ninhos escolhemos uma porção localizada 

na parte central da ESEC do Seridó, caracterizada como caatinga arbustiva savânica 

(Figura 1). Esta área apresenta o predomínio de espécies vegetais arbustivas e porções 

abertas dominadas por gramíneas, enquanto que os elementos arbóreos são poucos. O 

solo é conhecido como “massapê”, apresentando coloração escura e consistência 

argilosa. Tal área foi escolhida por abrigar alta densidade das espécies estudadas, além 

de apresentar características que contribuíram positivamente para o monitoramento dos 

ninhos, como relevo pouco acidentado e porções abertas. 
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Escolhemos as espécies rolinha-de-asa-canela Columbina minuta (Linnaeus, 

1766) e a rolinha-picui Columbina picui (Temminck, 1813) para responder as questões 

da presente proposta. Columbina minuta é uma espécie granívora de pequeno porte, que 

mede entre 14 - 16 cm e pesa entre 26 - 42 g. É bem distribuída nas Américas Central e 

do Sul, com ocorrência também no sul do México (Baptista et al. 2019). Columbina 

picui é uma espécie igualmente granívora, porém maior, medindo 18 cm e pesando 

entre 42 - 59 g, estando restrita a América do Sul (Baptista et al. 2019). Ambas as 

espécies constroem ninhos pouco elaborados e chocam dois ovos brancos, com alguns 

raros casos de três ovos. Nidificam em diversas espécies vegetais, desde o chão até 

alturas que chegam a 9 m e habitam áreas abertas, florestas, pastos, plantações, bordas 

de mata e ambientes antropizados (Baptista et al. 2019). 

Coleta de dados 

Realizamos as buscas dos ninhos entre os meses de janeiro e junho de 2016, 

2017 e 2018, com início ao amanhecer (~ 05h00min) e fim no meio da manhã (~ 

10h00min), evitando, assim, perturbações durante as horas mais quentes do dia. A área 

percorrida para procura e monitoramento dos ninhos apresenta ~ 30 ha (Figura 1), 

contudo também monitoramos aqueles encontrados durante o percurso até essa área, ou 

seja, ninhos estabelecidos nas trilhas e estradas. Verificamos o conteúdo dos ninhos em 

intervalos de dois dias, a fim de reduzir perturbações. Para as estimativas de sucesso 

reprodutivo utilizamos exclusivamente ninhos monitorados em 2018, visto que apenas 

durante esse ano foi possível um monitoramento regular e estendido. 

Localizamos os ninhos por meio de buscas aleatórias na área amostral, embora 

a forma mais eficiente de encontrá-los tenha sido através do comportamento 

característico dos adultos, que voavam para arbustos ou árvores próximas quando 

percebiam a presença do pesquisador, denunciando o local onde o ninho estava 
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estabelecido. Após encontrados, referenciamos cada um com o uso de GPS e os 

identificamos individualmente com código único de letra e número. Utilizamos o ponto 

de GPS como único método para localização e retorno até o ninho. Apetrechos para 

sinalização próximos ao ninho não foram utilizados, a fim de evitar modificações que 

facilitassem o encontro dos ninhos por predadores visualmente orientados. 

Coletamos de cada ninho informações acerca das seguintes características: 

altura, espécie da planta suporte, número de ovos e/ou ninhegos, e, quando possível, a 

duração do período de incubação e duração do período de ninhego. Também coletamos 

informações do nível de camuflagem. A partir da percepção do pesquisador, os níveis 

de camuflagem foram divididos em três: nível 0 - nenhuma camuflagem (ninho exposto 

e bastante visível); nível 1 - pouco camuflado (ninho parcialmente visível); e nível 2 - 

muito camuflado (ninho bastante discreto e por vezes difícil de ser visualizado). Tal 

informação foi utilizada como variável para a modelagem de sucesso reprodutivo. Além 

dessas características, também coletamos dados de peso e medidas dos ovos, porém tais 

ninhos não entraram nas análises de sucesso, de forma a evitar vieses quando 

misturados com ninhos não manipulados. 

Durante os monitoramentos verificamos o conteúdo dos ninhos, que poderiam 

se encontrar vazios, ou com ovos e/ou ninhegos. Consideramos o ninho como predado 

quando vazio antes do período mínimo para a saída dos ninhegos, ou quando 

apresentava indícios de predação, ou seja, fragmentos de cascas de ovos, sangue, 

pedaços de filhotes, penas, ou quando destruídos. Já o sucesso reprodutivo foi 

considerado quando pelo menos um ninhego conseguiu deixar o ninho, isto é, quando 

observado desocupado e sem sinais de predação após tempo suficiente para que os 

ninhegos deixassem o ninho. Assumimos como provável data de perda o dia 
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correspondente ao ponto médio entre a última visita em que o ninho foi observado com 

ovos ou ninhego e a visita seguinte em que o mesmo se encontrava vazio. 

Análise dos dados 

Para as estimativas de densidade de ninhos utilizamos o método de mínimo 

polígono convexo (MPC), em que os pontos periféricos, originados a partir do conjunto 

de todos os ninhos monitorados em uma mesma estação, foram unidos de modo a 

formar um polígono com ângulos internos iguais ou inferiores a 180º (Odum e Kuenzler 

1955). As estimativas de área dos polígonos gerados foram feitas através da função 

“envoltória convexa” no programa QGIS (QGIS Development Team 2019) e em 

seguida utilizadas para o cálculo do número de ninhos por unidade de área. A partir dos 

dados das medidas de comprimento, largura e peso dos ovos foi possível verificarmos 

se houve diferença entre as médias de cada uma dessas medidas observadas para C. 

minuta e C. picui. Para avaliar a significância da diferença entre as médias realizamos 

um teste t de Student no programa R (R Core Team 2019). 

Para as estimativas de sucesso reprodutivo utilizamos os métodos de sucesso 

aparente, o protocolo de Mayfield (Mayfield 1961, 1975) e seleção por multi-modelos 

probabilísticos de sobrevivência de ninho (Dinsmore et al. 2002). O sucesso aparente 

consiste no cálculo simples da porcentagem do número de ninhos bem sucedidos em 

relação ao total de ninhos monitorados. Já o método de Mayfield estima perdas de 

ninhos por dia de exposição, corrigindo possíveis vieses decorrentes do encontro de 

ninhos já em atividade. Dessa forma, o sucesso reprodutivo é calculado através do 

produto da taxa de sobrevivência diária de ninhos (TSD) observada para os diferentes 

estágios de desenvolvimento (ovo e ninhego), elevada ao número de dias de duração do 

período de incubação e do período de permanência do ninhego (Mayfield 1961, 1975), 

conforme a fórmula a seguir: 
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SR = (Φovo)
n1

 X (Φninhego)
n2

 

Em que SR = sucesso reprodutivo; Φovo = taxa de sobrevivência diária da fase 

de ovo; Φninhego = taxa de sobrevivência diária da fase de ninhego; n1 = número de dias 

de duração do período de incubação; n2 = número de dias de duração do período de 

ninhego. Esses dois métodos foram importantes para comparações com estimativas 

obtidas por trabalhos mais antigos que não utilizaram técnicas mais atuais. 

Geramos modelos de sobrevivência de ninho (Dinsmore et al. 2002) com o uso 

do programa MARK (White e Burnham 1999). Tais modelos possibilitam incorporar 

variáveis ecológicas e temporais na TSD, constituindo uma vantagem em relação ao 

método de Mayfield, uma vez que este considera a TSD constante ao longo da estação 

reprodutiva (Dinsmore et al. 2002). A partir das variáveis coletadas, criamos modelos 

para testar as seguintes hipóteses: (1) o sucesso reprodutivo é diferente durante as fases 

de ovo e de ninhego; (2) o sucesso reprodutivo varia com a altura onde o ninho foi 

estabelecido; (3) o sucesso reprodutivo varia de acordo com o nível de camuflagem; (4) 

o sucesso reprodutivo varia de acordo com a idade que apresentava no momento em que 

foi encontrado (mais novos: com ovos; ou mais velhos: com ninhegos); e se (5) o 

sucesso reprodutivo varia de acordo com a planta suporte onde o ninho foi estabelecido. 

Para essa última hipótese, testamos a influência de cada espécie vegetal na 

sobrevivência diária dos ninhos, que foram 10 diferentes espécies para C. minuta e 12 

para C. picui (para mais detalhes ver resultados, tabela 2). 

Também averiguamos se houve variação temporal nas taxas de sobrevivência 

diária. Para isso, criamos modelos para avaliar as hipóteses de que a sobrevivência 

diária seria constante (6) ou se seguiria uma tendência temporal linear ou quadrática 

(Dinsmore et al. 2002). Através da tendência linear testamos a hipótese de que (7) a 

sobrevivência diária dos ninhos diminui ao longo da estação reprodutiva, partindo da 
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ideia de que os primeiros ninhos são geralmente os mais bem sucedidos, uma vez que 

existe um aumento na habilidade dos predadores em encontrá-los. Por sua vez, na 

tendência quadrática testamos a hipótese de que (8) a sobrevivência diária de ninhos é 

maior no meio da estação reprodutiva, quando existem condições ambientais ótimas 

para a reprodução, enquanto que o início e o fim da estação se comportam de forma 

semelhante entre si, com taxas de sobrevivência diária inferiores, de modo a seguir um 

modelo quadrático. Por fim, criamos modelos aditivos com a combinação de duas ou 

mais variáveis, exceto aquelas tempo dependentes, para não criarmos modelos sobre 

parametrizados com variáveis dependentes. 

Com a criação do conjunto de modelos candidatos correspondentes às 

hipóteses, o programa MARK possibilita a escolha daquele mais bem ajustado, 

ordenando-os de acordo com o Critério de Informação de Akaike (AIC) (Burnham e 

Anderson 2002), em que o menor valor de AIC representa o melhor modelo. Além 

desse índice, o MARK também gera o delta AIC (ΔAIC) e o wAIC. O ΔAIC consiste na 

diferença entre o AIC do modelo mais bem ranqueado em relação a um dado modelo, 

com isso, modelos com ΔAIC ≤ 2 são relevantes para explicar a variação da 

similaridade dos dados (Burnhan e Anderson 2002). Já o wAIC representa o peso 

relativo de cada modelo em relação aos demais, assim, quanto maior for o peso de um 

dado modelo, mais importante será o efeito da variável que o define (Burnhan e 

Anderson 2002). 

As estimativas de sobrevivência diária para os estágios de ovo e de ninhego 

foram obtidas a partir da média de todos os modelos candidatos (modelo médio), 

geradas com a ferramenta “Model Averaging” no programa MARK. Tal ferramenta 

diminui a incerteza da seleção de modelos por estimar uma média ± erro padrão (SE) de 



83 
 

cada parâmetro ponderada pelo peso (wi) do modelo, constituindo assim, a melhor 

estimativa possível (Burnham e Anderson 2002). 

Da mesma forma como no método de Mayfield (Mayfield 1961, 1975), 

alcançamos a estimativa de sucesso reprodutivo através do valor obtido quando 

elevamos a sobrevivência diária de cada estágio de desenvolvimento ao número de dias 

de duração do período de incubação e do período de ninhego. O produto dos valores 

encontrados para ambos os estágios resultou na estimativa de sucesso reprodutivo. 

Para estimar o sucesso reprodutivo através dos três diferentes métodos, usamos 

apenas dados dos ninhos encontrados em 2018. Do total, utilizamos 109 ninhos de C. 

minuta e 43 ninhos de C. picui, uma vez que somente estes puderam ser acompanhados 

até seus destinos finais. As informações dos demais ninhos de 2018 foram utilizadas 

para as estimativas de densidade e altura dos ninhos, e juntamente com aqueles 

monitorados em 2016 e 2017, forneceram dados de medidas dos ovos (comprimento, 

largura e peso). 
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Figura 1. Localização da Estação Ecológica do Seridó (ESEC do Seridó), no município de Serra 

Negra do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil. A elipse em vermelho (6º35’292’’S 

37º15’170’’W) representa a área de ~ 30 ha percorrida para procura e monitoramento dos 

ninhos. 
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Resultados 

Características reprodutivas gerais 

Em 2016 realizamos um monitoramento piloto na área de amostragem, onde 

acompanhamos 27 ninhos de C. minuta e oito de C. picui durante os meses de abril e 

maio. Já nos anos de 2017 e 2018, realizamos procuras de janeiro a junho, porém, em 

2017 apenas quatro ninhos de C. minuta e nove de C. picui foram encontrados. Já 

durante a estação reprodutiva de 2018 monitoramos para estas espécies 152 e 61 ninhos, 

respectivamente. 

Observamos que para ambas as espécies houve o predomínio de ninhos do tipo 

plataforma simples (Figura 2-A), embora alguns apresentassem uma depressão 

formando uma câmara incubatória mais evidente (Figura 2-B). A espessura variou 

consideravelmente, havendo alguns muito ralos, principalmente os localizados no solo 

(Figura 2-C), enquanto outros tinham uma camada mais espessa de gravetos em sua 

base (Figura 2-D). Os ninhos das duas rolinhas eram muito semelhantes, 

confeccionados com o mesmo material, composto de talos secos de herbáceas e 

gramíneas com tamanhos variados, e cores de tons ocre e cinza. Plumas frequentemente 

estavam presentes nos ninhos, em alguns pareciam soltas de modo aleatório durante a 

incubação, mas em outros as penas formavam uma fina camada na parte interior, 

deliberadamente colocadas. 

Para C. minuta, conseguimos obter características do desenvolvimento dos 

ninhegos, que categorizamos em quatro diferentes estágios. Estágio 1 - entre o 1º e o 3º 

dia após a eclosão. Os ninhegos apresentam plumas amarelas e olhos ainda fechados 

(Figura 3-A); estágio 2 - entre o 4º e o 6º dia após a eclosão. Os ninhegos já têm os 

olhos abertos, plumas amarelas em menor volume e os primeiros canhões de penas 

começam a apontar sob a pele escura (Figura 2-B); estágio 3 - entre o 7º e 9º dia após a 
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eclosão. Os canhões, completamente desenvolvidos, começam a expor as rêmiges, 

retrizes e penas de contorno (Figura 3-C); e estágio 4 - entre o 10º e 12º dia após a 

eclosão. Os ninhegos já estão cobertos de penas, embora estas ainda não estejam 

totalmente expostas, assim, as rêmiges e as retrizes só atingem o tamanho original 

quando os filhotes já têm deixado o ninho. Observamos também que as penas da cabeça 

surgem mais lentamente em comparação com as demais (Figura 3-D). 

O período reprodutivo durou 88 dias (março a junho) em C. minuta, enquanto 

que o de C. picui foi mais estendido, com duração de 145 dias (janeiro a junho). Por sua 

vez, a duração média dos períodos de incubação e ninhego foram semelhantes (Tabela 

1). C. picui apresentou incubação de 11,8 dias (± 0,45 DP; n = 5) e C. minuta de 11,5 

dias (± 0,53 DP; n = 10), em quanto que de permanência do ninhego no ninho C. minuta 

mostrou 11,25 dias (± 0,5 DP; n = 4) e C. picui 11 dias (n = 2). Já em relação aos ovos, 

observamos que as médias das medidas foram diferentes (Tabela 1), sendo o 

comprimento (t 30.84 = 6,04; p < 0,01), a largura (t 29.39 = 4,53; p < 0,01) e o peso (t 30.87 = 

6,08; p < 0,01) maiores em C. picui. 

Verificamos que ambas as espécies nidificam tanto no solo como em arbustos e 

árvores em alturas diversas, as quais variaram entre 16 e 366 cm em C. minuta e entre 

29 e 400 cm em C. picui, com médias de 71,3 ± 73,75 DP (n = 152) e 155,9 ± 87,03 DP 

(n = 61) (Tabela 1), respectivamente. A maioria das espécies vegetais utilizada como 

suporte para os ninhos foi comum para as duas rolinhas, porém C. picui apresentou três 

espécies a mais que C. minuta (Figura 4; Tabela 2). Para C. picui a espécie com maior 

frequência de ninhos foi a jurema-preta Mimosa tenuiflora, enquanto que para C. 

minuta foi o mofumbo Combretum leprosum. Contudo, vale ressaltar que para C. 

minuta o maior número de ninhos foi estabelecido no solo, correspondendo a 36,2% (n 

= 55) do total (Figura 4). 
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Densidade de ninhos 

Para os 152 ninhos de C. minuta e 61 ninhos de C. picui monitorados na ESEC 

do Seridó em 2018, observamos que foram distribuídos em uma área de 22 e 24 

hectares, respectivamente. Assim, estimamos densidade de 6,9 ninhos/ha para C. minuta 

e 2,5 ninhos/ha para C. picui. De acordo com a imagem gerada (Figura 5), notamos que 

em nossa área amostral as duas espécies têm preferência por estabelecer os ninhos em 

porções abertas, evitando aquelas em que a vegetação é mais densa. Também 

ressaltamos que houve considerável sobreposição das áreas reprodutivas das duas 

espécies, e que apesar de C. picui apresentar um período de nidificação mais estendido e 

nidificar em mais espécies vegetais, o número de ninhos por unidade de área foi inferior 

ao observado para C. minuta. 

Sobrevivência diária de ninhos 

Para ambas as rolinhas, geramos um conjunto de 96 modelos candidatos 

separadamente. O modelo mais bem ajustado para a sobrevivência diária de ninhos de 

C. minuta assumiu esse parâmetro como constante, com peso de 13%. Os seis modelos 

seguintes na ordem de ajuste também apresentaram ΔAIC ≤ 2, os quais consideraram 

seis das variáveis avaliadas (fase, tendência temporal linear, tendência temporal 

quadrática, altura, idade em que o ninho foi encontrado e camuflagem), embora nenhum 

com a combinação de duas ou mais destas. Tais modelos apresentaram pesos com 

valores próximos, variando entre 5 e 7% (Tabela 3). 

Devido às incertezas em nosso conjunto de modelos candidatos, utilizamos a 

ferramenta “Variable Weights” no programa MARK, com a qual obtivemos o peso de 

cada variável. A partir dos valores fornecidos observamos que nenhuma variável foi 

importante para a sobrevivência dos ninhos de C. minuta, ou seja, nenhuma se mostrou 
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com peso igual ou superior a 50%. Os valores variaram entre 22 e 34%, porém a 

variável planta suporte, que não apareceu em nenhum dos 22 modelos mais bem 

ajustados (Tabela 4), absorveu somente 0,1% do peso, sendo assim a variável menos 

importante para a sobrevivência diária dos ninhos de C. minuta. 

As estimativas geradas pelo modelo médio demonstraram pouca variação nas 

taxas de sobrevivência diária dos ninhos de C. minuta ao longo da estação reprodutiva. 

Este resultado se deu devido ao modelo mais bem ajustado considerar a sobrevivência 

diária dos ninhos como constante, o qual absorveu uma porcentagem considerável do 

peso total dos modelos gerados (Tabela 3). Assim, as estimativas médias para os 

estágios de ovo e ninhego não apresentaram variação, sendo a mesma para ambos os 

estágios: 0,91 (± 0,02 SE) (Figura 6). Por sua vez, as estimativas geradas pelo protocolo 

de Mayfield indicaram maior chance de sobrevivência durante a fase de ninhego (0,93) 

do que durante a fase de ovo (0,92). 

Para o conjunto de 96 modelos criados com os ninhos de C. picui, observamos 

que, do mesmo modo como para C. minuta, o modelo mais bem ajustado considerou a 

sobrevivência de ninhos constante. Porém, o peso deste modelo foi idêntico ao segundo 

modelo na ordem de ajuste, de 9%, que assumiu a influência da variável camuflagem. 

Os nove modelos seguintes também apresentaram ΔAIC ≤ 2, com pesos variando de 4 a 

5%, os quais consideraram a influência das variáveis camuflagem, idade em que o ninho 

foi encontrado, fase, altura, tendência linear e tendência quadrática (Tabela 5). O 

modelo médio criado gerou estimativas de sobrevivência diária de ninhos que variam 

discretamente, com médias para os períodos de ovo e de ninhego de 0,93 (± 0,03 SE) e 

0,94 (± 0,03 SE), respectivamente (Figura 6). Já por meio do protocolo de Mayfield 

obtivemos estimavas de 0,92 para o período de ovo e de 0,94 para o período de ninhego. 
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A partir do peso das variáveis, observamos que a camuflagem foi a única que 

se mostrou importante para a sobrevivência diária dos ninhos de C. picui, com peso de 

52% (Tabela 4). Notamos que sua influência apresentou uma relação inversa com o 

parâmetro de sobrevivência diária de ninhos tanto para o estágio de ovo como para o de 

ninhego, ou seja, quando maior o nível de camuflagem menor a chance de o ninho 

sobreviver. 

Sucesso reprodutivo e predação 

A partir dos 109 ninhos de C. minuta e 43 de C. picui utilizados para as 

estimativas de sobrevivência diária e de sucesso reprodutivo, observamos sucesso 

aparente de 22% (n = 24) e 25,6% (n = 11), respectivamente. Através das estimativas de 

sobrevivência diária obtidas pelo protocolo de Mayfield para os estágios de ovo e de 

ninhego, observamos valor de sucesso reprodutivo de 16% para C. minuta e de 20% 

para C. picui. Esses números foram diferentes dos obtidos por meio das médias das 

estimativas de sobrevivência diária geradas pelo Model Averaging no programa MARK, 

que demonstraram sucesso reprodutivo de 12% para C. minuta e 22% para C. picui. 

O insucesso dos ninhos de ambas as espécies se deu por predação e abandono, 

não sendo observados ninhos com filhotes parasitados ou com sinais de inanição. Para 

os ninhos de C. minuta, notamos que 96,5% (n = 82) das perdas se deu devido a 

predação, enquanto 3,5% (n = 3) por abandono. Para C. picui verificamos taxas 

semelhantes, com a predação correspondendo a 96,9% (n = 31) das perdas e o abandono 

a 3,1% (n = 1). 
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Figura 2. (A) ninho de C. minuta no formato mais frequente de "plataforma simples"; (B) ninho 

de C. picui ilustrando uma câmara incubatória rasa e plumas; (C) ninho de C. minuta bastante 

ralo, onde é possível ver o solo através do fundo; e (D) ninho de C. picui bastante espesso e o 

único encontrado com três ovos. 
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Figura 3. Estágios de desenvolvimentos dos ninhegos de C. minuta. (A) estágio 1 - entre o 1º e o 

3º dia após a eclosão; (B) estágio 2 - entre o 4º e o 6º dia após a eclosão; (C) estágio 3 - entre o 

7º e 9º dia após a eclosão; e (D) estágio 4 - entre o 10º e 12º dia após a eclosão. 
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Tabela 1. Médias (± DP) dos parâmetros reprodutivos das rolinhas C. minuta e C. picui, na 

ESEC do Seridó, RN, Brasil. 

Evento / Característica Columbina minuta Columbina picui 

Período de incubação (dias) 11,50 ± 0,53 n = 10 11,80 ± 0,45 n = 5 

Período de ninhego (dias) 11,25 ± 0,50 n = 4 11 n = 2 

Comprimento dos ovos (mm) 20,44 ± 0,86 n = 18 22,08 ± 0,50 n = 15 

Largura dos ovos (mm) 15,64 ± 0,50 n = 18 16,46 ± 0,53 n = 15 

Peso dos ovos (g) 2,51 ± 0,29 n = 18 3,05 ± 0,18 n = 15 

Altura geral dos ninhos (cm)* 71,30 ± 73,75 n = 152 155,89 ± 87,03 n = 61 

Altura acima do solo (cm) 111,73 ± 62,84 n = 97 161,17 ± 83,48 n = 59 

* A média geral da altura dos ninhos inclui aqueles encontrados no solo. 

 

 

 
Figura 4. Ninhos observados por planta suporte e solo para as rolinhas C. minuta (n = 152) e C. 

picui (n = 61) no ano de 2018, na ESEC do Seridó, RN, Brasil. 
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Tabela 2. Plantas utilizadas como suporte para os ninhos de C. minuta e C. picui durante a estação reprodutiva 

de 2018, na ESEC do Seridó, RN, Brasil. As médias das alturas estão em cm. O status de ocorrência segue Flora 

do Brasil (2020). 

Espécie vegetal Nome popular 
Domínio 

Fitogeográfico 

Columbina minuta Columbina picui 

Altura (± DP) n Altura (± DP) n 

(Aspidosperma purifolium 

Mart.) 
Pereiro Caatinga, Cerrado 131,59 ± 76,58 22 219 ± 107,52 11 

Cereus jamacaru P. DC. Mandacaru Caatinga, Cerrado - - 153 1 

Cnidoscolus quercifolius 

Pohl 
Faveleira Caatinga 193,75 ± 26,58 4 291,75 ± 119,14 4 

Combretum leprosum 

Mart 
Mofumbo 

Amazônia, 

Caatinga, Cerrado e 

Mata Atlântica 

113,67 ± 57,75 24 138,43 ± 42,85 7 

Commiphora 

leptophloeos (Mart.) 

J.B.Gillett 

Imburana Caatinga, Cerrado 187 ± 66,7 3 171,25 ± 26,04 4 

Croton heliotropiifolius 

Kunth 
Velame 

Amazônia, 

Caatinga, Cerrado, 

Mata Atlântica 

42,33 ± 15,70 3 80 1 

Croton sonderianus Müll. 

Arg 
Marmeleiro Caatinga - - 150 ± 38,97 3 

Cynophalla flexuosa (L.) 

J.Presl 
Feijão-bravo 

Amazônia, Caatinga 

e Mata Atlântica 
105 1 75 1 

Erythroxylum pungens Rompe-gibão Caatinga 146,40 ± 45,40 5 158,50 ± 3,54 2 

Jatropha mollissima 

(Pohl) Baill 
Pinhão-bravo Caatinga, Cerrado 56,40 ± 25,27 10 78,50 ± 42,56 4 

Mimosa tenuiflora 

(Willd.) Poir 
Jurema-preta Caatinga, Cerrado 88,52 ± 39,32 21 124,78 ± 47,88 18 

Phoradendron 

bathyoryctum 

Erva-de-

passarinho 

Amazônia, 

Caatinga, Cerrado, 

Mata Atlântica, 

Pampa, Pantanal 

190 1 - 

 

Poincianella bracteosa 

(Tul.) L.P.Queiroz 
Caatingueira Caatinga, Cerrado - - 232 1 
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Figura 5. Densidade de ninhos de C. minuta (6,9 ninhos/ha) e C. picui (2,5 ninhos/ha) durante a 

estação reprodutiva de 2018, na ESEC do Seridó, RN, Brasil. Fonte da imagem: Google Earth 

Pro (2019). 
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Tabela 3. Modelos mais bem ajustados de sobrevivência de ninhos de C. minuta (soma dos 

pesos ≥ 80%). Os dois modelos globais correspondentes às tendências quadrática e linear 

ocuparam as posições 95 e 96, respectivamente, do total de 96 modelos candidatos. 

Modelo AIC ΔQAIC wi K Dev. 

Constante 372,24 0,00 0,13 1 370,23 

Fase 373,60 1,36 0,07 2 369,59 

Quadrático 373,76 1,53 0,06 2 369,75 

Linear 374,11 1,88 0,05 2 370,10 

Altura 374,14 1,91 0,05 2 370,13 

Idade 374,22 1,98 0,05 2 370,21 

Camuflagem 374,23 1,99 0,05 2 370,21 

Fase + linear 375,22 2,98 0,03 3 369,19 

Fase + quadrático 375,29 3,05 0,03 3 369,26 

Fase + altura 375,52 3,28 0,03 3 369,49 

Fase + camuflagem 375,59 3,36 0,03 3 369,57 

Fase + idade 375,60 3,36 0,03 3 369,57 

Quadrático + altura 375,64 3,40 0,02 3 369,61 

Quadrático + camuflagem 375,74 3,50 0,02 3 369,71 

Quadrático + idade 375,76 3,53 0,02 3 369,74 

Linear + altura 376,04 3,80 0,02 3 370,01 

Linear + idade 376,10 3,86 0,02 3 370,07 

Linear + camuflagem 376,11 3,87 0,02 3 370,08 

Camuflagem + altura 376,12 3,88 0,02 3 370,09 

Idade + altura 376,13 3,90 0,02 3 370,10 

Camuflagem + idade 376,21 3,97 0,02 3 370,18 

Fase + linear + altura 377,15 4,92 0,01 4 369,11 

Fase = fase de desenvolvimento da prole (ovo ou ninhego); Quadrático = tendência temporal quadrática; 

Linear = tendência temporal linear; Altura = altura dos ninhos em relação ao solo; Camuflagem = nível de 

exposição do ninho; Idade = fase de desenvolvimento em que o ninho estava quando encontrado. K = 

número de parâmetros; wi = peso do AIC; Dev. = Deviance. 
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Tabela 4. Peso das variáveis testadas nos modelos de sobrevivência de ninhos gerados para C. 

minuta e C. picui. 

Variável Descrição 

Columbina minuta Columbina picui 

Peso 
Nº de 

modelos 
Peso 

Nº de 

modelos 

Fase 
Fase de desenvolvimento (ovo 

ou ninhego) 
0,34 48 0,30 48 

Linear Tendência temporal linear 0,22 32 0,22 32 

Quadrático Tendência temporal quadrática 0,24 32 0,22 32 

Camuflagem Nível de exposição do ninho 0,27 48 0,52 48 

Idade 
Fase de desenvolvimento em 

que o ninho foi encontrado 
0,27 48 0,33 48 

Altura Altura do ninho 0,28 48 0,29 48 

Planta 
Espécie vegetal utilizada como 

suporte para o ninho 
0,01 48 0,002 48 
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Tabela 5. Modelos mais bem ajustados de sobrevivência de ninhos de C. picui (soma dos pesos 

≥ 80%). Os dois modelos globais correspondentes às tendências quadrática e linear ocuparam as 

posições 95 e 96, respectivamente, do total de 96 modelos candidatos. 

Modelo AIC ΔQAIC wi K Dev. 

Constante 140,39 0,00 0,09 1 138,38 

Camuflagem 140,49 0,10 0,09 2 136,45 

Camuflagem +idade 141,71 1,32 0,05 3 135,64 

Fase 141,89 1,50 0,04 2 137,85 

Idade 141,97 1,58 0,04 2 137,93 

Camuflagem + altura 142,06 1,67 0,04 3 135,98 

Fase + camuflagem 142,12 1,73 0,04 3 136,05 

Linear + camuflagem 142,25 1,86 0,04 3 136,18 

Linear 142,26 1,87 0,04 2 138,22 

Quadrático + camuflagem 142,32 1,93 0,04 3 136,25 

Altura 142,33 1,94 0,04 2 138,29 

Quadrático 142,39 2,00 0,03 2 138,35 

Camuflagem + idade + altura 143,23 2,84 0,02 4 135,11 

Fase + camuflagem + idade 143,51 3,12 0,02 4 135,39 

Linear + camuflagem + idade 143,54 3,14 0,02 4 135,41 

Quadrático + camuflagem + idade 143,54 3,15 0,02 4 135,42 

Fase + idade 143,58 3,19 0,02 3 137,51 

Quadrático + camuflagem + altura 143,80 3,41 0,02 4 135,68 

Fase + camuflagem + altura 143,83 3,44 0,02 4 135,71 

Linear + idade 143,85 3,46 0,02 3 137,78 

Fase + altura 143,88 3,49 0,02 3 137,81 

Fase + quadrático 143,90 3,51 0,02 3 137,83 

Fase + linear 143,90 3,51 0,02 3 137,83 

Idade + altura 143,91 3,52 0,02 3 137,83 

Fase + quadrático + camuflagem 143,99 3,60 0,02 4 135,87 

Fase = fase de desenvolvimento da prole (ovo ou ninhego); Quadrático = tendência temporal quadrática; 

Linear = tendência temporal linear; Altura = altura dos ninhos em relação ao solo; Camuflagem = nível de 

exposição do ninho; Idade = fase de desenvolvimento em que o ninho estava quando encontrado. K = 

número de parâmetros; wi = peso do AIC; Dev. = Deviance. 
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Figura 6. Médias (± SD) de sobrevivência diária dos ninhos de C. minuta e C. picui durante as 

fases de ovo e de ninhego, geradas a partir das estimativas do Model Averaging no programa 

MARK. 
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Discussão 

O presente estudo é o primeiro a descrever a biologia e estimar parâmetros 

reprodutivos de C. minuta e C. picui em uma área de Caatinga. Trabalhos de reprodução 

de aves são raros neste domínio, sobretudo os de monitoramento de ninhos que visaram 

estimar sobrevivência diária e sucesso reprodutivo (e.g. França et al. 2016). De forma 

geral, observamos que as populações estudadas apresentaram resultados semelhantes e 

também distintos do que já foi relatado para populações que se reproduzem em outras 

áreas da região tropical. Acreditamos que as divergências possivelmente estejam 

relacionadas ao ambiente singular e imprevisível que compõe a Caatinga. 

Período reprodutivo 

O período reprodutivo observado para C. minuta (março a junho) é similar 

àqueles verificados em algumas áreas da América Central, como Trinidad (março a 

setembro) e Panamá (março a junho) (Baptista 2019). Porém, esta espécie também é 

capaz de se reproduzir durante todo o ano, com picos em determinados meses, como 

descrito para Colômbia, Costa Rica (pico de maio a junho), Venezuela e Guianas (picos 

de abril a novembro) (Gibbs et al. 2001). Já em outras localidades do Brasil existem 

apenas registros pontuais, como na Amazônia, onde esta espécie foi observada 

reproduzindo em abril (Omena-Júnior e Cohn-Haft 2008).  

Para C. picui, que apresentou um período reprodutivo mais estendido (janeiro a 

junho), existem poucas informações a respeito da duração da reprodução, a exemplo do 

relatado por de la Peña (2019) na Argentina, que verificou ninhos em todos os meses do 

ano, porém com predomínio entre outubro e abril, e por Marin (2009) no Chile, entre 

setembro e março. Para o nordeste do Brasil também existem relatos de que C. picui é 
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capaz de se reproduzir durante todo o ano (Gibbs et al. 2001), porém, sem informações 

dos períodos em que ocorre maior abundância de ninhos. 

Acreditamos que na Caatinga a reprodução destas espécies não se estenda ao 

longo dos 12 meses, mesmo com pico em momentos específicos, porque os períodos 

secos se apresentam de forma bastante pronunciada (Sampaio 1995, Jaramillo et al. 

2011), onde em muitas regiões há perda completa da cobertura foliar de árvores e 

arbustos, morte de herbáceas e gramíneas, além de temperaturas elevadas. Também 

acreditamos que as datas de início e fim da estação reprodutiva podem variar através 

dos anos, uma vez que o período úmido neste ecossistema não apresenta estacionalidade 

bem definida (Leal et al. 2005). 

Como observado para a avoante Zenaida auriculata, sugerimos que na 

Caatinga C. minuta e C. picui realizem deslocamentos regionais, principalmente durante 

a seca, quando buscam áreas com oferta de água, alimento e abrigo (Bucher 1892). Para 

C. minuta obtivemos evidências desta hipótese através da recuperação de um indivíduo 

anilhado em nossa área de estudo em 2014 e encontrado em 2017 a ~ 230 km de 

distância, no município de Riacho das Almas, estado de Pernambuco, e outro anilhado 

em 2014 e recuperado em 2015 a ~110 km, na Zona rural de Cubati, estado da  

Paraíba.Tais informações foram concedidas pelo sistema nacional de anilhamento (SNA 

- CEMAVE), sendo, portanto, um dado importantíssimo para o conhecimento da 

história de vida desta espécie. Embora contrarie o relatado por Gibbs et al. (2001) de 

que não há evidências de movimentos diários ou sazonais em C. minuta, Baptista et al. 

(2019) já haviam relatado informações da ausência desta espécie, em determinados 

períodos do ano, para localidades na Venezuela e Guianas onde é comum. Apesar de 

não obtermos dados semelhante para C. picui, segundo Gibbs et al. (2001) esta espécie 

realiza movimentos sazonais dos Andes para outras localidades de acordo com o 
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inverno austral. O mesmo é sugerido por Marin (2009), o qual descreve que no Chile C. 

picui tem uma tendência de movimento, uma vez que é evidente a diminuição do 

tamanho populacional, particularmente durante o inverno, embora alguns grupos se 

mantenham durante todo o ano. 

Nesse contexto, acreditamos que C. picui deu início a reprodução mais cedo 

que C. minuta simplesmente por ter chegado antes até a área amostrada. Evidência 

verificada pela ausência de indivíduos de C. minuta nos meses que antecederam sua 

reprodução (janeiro e fevereiro de 2018), quando C. picui já reproduzia. 

Incubação e permanência dos ninhegos 

Para ambas as espécies, notamos que os períodos de incubação e de 

permanência dos ninhegos foram semelhantes, e que ambos apresentaram divergências 

em relação ao relatado por outros autores. Para C. minuta, as médias observadas em 

nossa área de estudo, de 11,5 dias de incubação (± 0,53 DP) e 11,25 dias (± 0,50) de 

permanência do ninhego, foram menores do que as descritas por Gibbs et al. (2001), de 

13,5 dias e 12,5 dias, respectivamente, o qual não específica a localidade. Já para C. 

picui, a incubação durou 11,8 dias (± 0,45 DP) em nossa área de estudo, resultado 

bastante próximo ao descrito por de la Peña (2019) na Argentina, de 12 dias, porém 

menos duradouro que o observado por Marin (2009) de 13,4 dias (± 0,45 DP; n = 10) no 

Chile. Por sua vez, a permanência dos ninhegos (11 dias) foi similar a descrita por 

Marin (2009) (10,5 dias) e por Gibbs et al. (2001), que relata que os ninhegos são 

capazes de deixar o ninho e adentrar a vegetação com 10 dias após a eclosão dos ovos, 

enquanto que de la Penã (2019) observou um período maior, de 12,5 dias. 

Comparando as duas espécies, verificamos que divergiram pouco em relação 

ao tempo total gasto com a incubação e permanência do ninhego. A soma das médias de 

ambos os períodos demonstrou que os dias gastos para o sucesso de um ninho, desde o 
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início da incubação até a saída dos filhotes, foi de 22,75 dias para C. minuta e de 22,8 

dias para C. picui. Assim, assumimos que na Caatinga ambas as rolinhas necessitam de 

um tempo menor para que filhotes viáveis deixem o ninho, quando comparamos com 

informações relatadas por de la Peña (2005), Gibbs et al. (2001) e Marin (2009) em 

outras localidades, de 26 dias para C. minuta e 24,5 e 23,9 dias para C. picui. Mais uma 

vez, sugerimos a possibilidade deste resultado estar ligado ao fato de o período úmido 

não apresentar estacionalidade bem definida na Caatinga (Leal et al. 2005), assim, tais 

espécies aceleram a reprodução como uma estratégia de aproveitar os recursos que 

estarão disponíveis de forma imprevisível. 

Tamanho e peso dos ovos 

Por se tratar de uma espécie maior, C. picui apresentou ovos maiores e mais 

pesados que C. minuta. Já em relação a outras populações de mesma espécie, 

verificamos que em nossa área de estudo C. picui apresenta dimensões (22,08 × 16,46 

mm; n = 15) e peso (3,05 g; n = 15) menores que o observado por de la Peña (2019) na 

Argentina ao reunir dados de diferentes áreas e biomas (23 × 17,8 mm; n = 30 / 3,87 g; 

n = 21) e por Marin (2009) em uma área metropolitana no Chile (23,6 × 17,2 mm; n = 

76 / 3,9 g; n = 36), ambos estudos com populações da subespécie C. p. picui. Contudo, 

tais medidas também foram menores que as encontradas para a mesma subespécie (C. p. 

strepitans) por Lima et al. (2010) em uma região de Caatinga conhecida como Raso da 

Catarina, na Bahia, que descreveu ovos com 24 × 17 mm e 3,4 g, apesar de não 

esclarecer quantos foram medidos. 

Para C. minuta, nossas médias de 20,44 × 15,64 mm e 2,51 g (n = 18) foram 

similares ao descrito para a mesma subespécie C. m. minuta por Lima et al. (2010) de 

21 × 15 mm e 2,4 g no Raso da Catarina, Brasil, e também similares ao intervalo (19,4-

21 mm × 14,8-15,6 mm) descrito para uma população da subespécie C. m. elaeodes no 



103 
 

Panamá (Baptista et al. 2019). Porém, em relação a uma população da subespécie C. m. 

interrupta no México (25 × 16 mm; 3 g) (Baptista et al. 2019) e na Guatemala (21,8 × 

16,3 mm; n = 2) (Skutch 1964) os ovos se mostraram menores e mais leves. 

Destacamos que para o Brasil as informações documentadas mais antigas a 

respeito das dimensões dos ovos das duas rolinhas foram descritas por Ihering (1900), o 

qual relata 21,5 × 17 mm para C. minuta e 21,5 × 16,5 mm para C. picui, embora não 

esclareça o número de ovos. Tais medidas também divergem das encontradas pelo 

presente estudo, embora em C. minuta a diferença seja maior. 

A partir das comparações aqui expostas, concluímos que em nossa área de 

estudo, os ovos de C. picui divergem mais em dimensões e peso do que os de C. minuta 

em relação aqueles de populações de diferentes localidades do Brasil e Américas. Além 

disso, notamos que a variação foi maior no comprimento do que na largura, e que, no 

geral, nossas medidas mostraram ovos menores e mais leves. 

Diferenças nas medidas de ovos de mesma espécie provenientes de áreas 

distintas vêm sendo relatadas desde o século XIX (e.g. Ihering 1900). Apesar disso, 

ainda é precário o conhecimento sobre as potenciais causas das variações geográficas 

deste atributo (Martin et al. 2006). Uma das hipóteses criadas a partir da teoria de 

história de vida sugere um trade-off entre tamanho dos ovos e tamanho da postura, em 

que posturas maiores apresentariam ovos menores e vice-versa (Smith e Fretwell 1974). 

Porém, para os Columbiformes tal hipótese não se aplicaria, uma vez que não 

apresentam variações nesse atributo (Baptista et al. 1997), sendo ainda mais difícil 

entender as diferenças no volume dos ovos entre suas populações. 

Em um estudo desenvolvido sobre este tema com passeriformes da família 

Tyrannidae, Heming e Marini (2015) observaram que migrantes de média-longa 

distância apresentaram ovos significativamente menores do que residentes. Essa seria 



104 
 

uma explicação para as dimensões menores observadas para as rolinhas em nossa área 

de estudo, em relação aos dados provenientes de outras localidades, já que obtivemos 

evidências de deslocamentos para C. minuta. Porém, informações relacionadas a rotas 

de migração ou deslocamentos regionais ainda são insuficiente para estas espécies, não 

sendo prudente afirmar que este seria de fato um dos fatores que influenciam o tamanho 

dos ovos. 

De forma alternativa, outro estudo realizado em diferentes localidades da 

Europa com populações de um passeriforme, demonstrou que as diferenças na 

composição dos ovos, e, consequentemente no tamanho, estão mais associadas aos 

indivíduos do que as populações (Ruuskanen et al. 2011), não sendo possível definir um 

padrão que explique tais diferenças, embora esse tema deva ser mais investigado para 

outros ordens e espécies.  

Altura dos ninhos e plantas suporte 

Para ambas as espécies, verificamos que não houve seletividade clara em 

relação à escolha da altura em que os ninhos foram estabelecidos, estando estes 

dispostos no solo ou suspensos na vegetação em alturas diversas. Vale ressaltar que a 

área estudada apresenta o predomínio de arbustos e poucos elementos arbóreos 

espaçados, o que faz com a altura média dos ninhos esteja entre um e dois metros. 

Destacamos que 36,2% (n = 55) dos ninhos de C. minuta e apenas 3% (n = 2) dos de C. 

picui foram encontrados no solo. Assim, concluímos que esta foi a principal diferença 

entre as espécies. 

A habilidade dessas duas rolinhas de nidificar em diferentes estratos da 

vegetação já foi observada em estudos de outras localidades. Para C. minuta a descrição 

mais antiga a respeito da altura dos ninhos foi feita por Pinto (1954) no nordeste do 

Brasil, o qual observou ninhos no chão e a poucos centímetros do solo, embora não 
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esclareça as alturas exatas e nem a quantidade de ninhos. Skutch (1964) descreve um 

único ninho situado no solo em uma área de pasto na Guatemala, e Baptista et al. (2019) 

relata apenas que C. minuta nidifica desde o solo até 9 m de altura. Já para C. picui, 

Marin (2009) sugere que esta espécie se reproduz em alturas mais baixas, o qual 

observou 0,5 m para o ninho mais baixo e 3,8 m para o ninho mais alto, enquanto de la 

Peña (2019) cita 0,3 m e 4,7 m para o mais baixo e mais alto, respectivamente. 

Em relação às espécies vegetais utilizadas como suporte para os ninhos, poucas 

informações são dadas nos textos que tratam da reprodução de C. minuta e C. picui. 

Pinto (1954) descreve ninhos de C. minuta em arbustos baixos, algodoeiros (Gossypium 

sp.) e palmas (Opuntia sp.), esta última dotada de espinhos. Para C. picui, Marin (2009) 

descreve apenas que os ninhos foram estabelecidos em árvores, plantas com espinho e 

frutíferas, porém não cita as espécies vegetais. O mesmo é observado em de la Peña 

(2019), que cita se a planta suporte é árvore ou arbusto, e de algumas outras trás 

informações do nome popular. 

Destacamos que ambas as rolinhas apresentam certa praticidade em relação à 

reprodução, como por exemplo, constroem ninhos bastante singelos e não realizam a 

limpeza das fezes produzidas pelos ninhegos. Tais estratégias, associadas com a 

ausência de seletividade de planta suporte, resultam num investimento de energia maior 

durante a criação dos filhotes. Estes, por sua vez, acabam por deixar o ninho mais cedo, 

acelerando a reprodução e diminuindo as chances de predação, o que também possibilita 

o par reprodutor realizar mais posturas enquanto os recursos estiverem disponíveis. 

Densidade de ninhos 

A densidade de ninhos de C. minuta (6,9 ninhos/ha) para a área estudada foi 

mais de duas vezes maior que a de C. picui (2,5 ninhos/ha). Essa diferença se deu, 

sobretudo, devido ao elevado número de ninhos de C. minuta encontrados no solo (n = 
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55), enquanto que C. picui apresentou apenas dois. Tal característica demonstra que C. 

minuta é menos exigente, e que, portanto, dispõe de uma amplitude maior de locais para 

estabelecer seus ninhos. 

Embora informações de reprodução para essas espécies sejam inexistentes em 

áreas não protegidas de Caatinga, sabe-se que ambas são consideradas cinegéticas, uma 

vez que são utilizadas como recurso alimentar por nativos da região (Bezerra et al. 

2011), portanto, sofrem pressão negativa em locais onde não há frequente fiscalização. 

Aliado a isso, este bioma vem perdendo áreas naturais devido ao desmatamento, 

principalmente para criação de ovinos e caprinos, o que além dos prejuízos imediatos, 

também contribui para a desertificação (Souza et al. 2015). Assim, acreditamos que 

apesar de sua reduzida extensão, a ESEC do Seridó é uma área importante para a 

manutenção dessas espécies na Caatinga. 

Sobrevivência diária de ninhos 

A partir dos modelos de sobrevivência de ninhos, concluímos que C. minuta 

apresenta baixa exigência na escolha dos sítios de nidificação, uma vez que o modelo 

mais bem ajustado se mostrou constante, enquanto variáveis relacionadas a 

características da paisagem como altura do ninho, camuflagem e espécie da planta 

utilizada como suporte foram pouco importantes (Tabela 3). De todas as variáveis 

avaliadas sobre a sobrevivência diária dos ninhos desta espécie, o estágio de 

desenvolvimento (fase) foi a que mais se destacou entre as demais, sugerindo haver 

alguma diferença na chance de sobrevivência durante os períodos de ovo e ninhego, 

embora seu peso em relação ao conjunto total de modelos não tenha sido relevante 

(Tabela 4). 

Já os modelos criados para os ninhos de C. picui demonstraram a possibilidade 

de a espécie ser mais exigente em relação à escolha do sítio de nidificação, pois a 
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variável referente ao nível de camuflagem do ninho apareceu no segundo modelo mais 

bem ranqueado, o qual mostrou peso idêntico ao primeiro na ordem de ajuste (Tabela 

5). Além disso, o nível de camuflagem foi a única variável a apresentar peso 

considerável em relação ao conjunto total de modelos (Tabela 4). 

Considerando que a predação constitui a principal causa de perdas de ninhos 

em nossa área de estudo, o nível de camuflagem é apontado como sendo tão importante 

quanto o formato do ninho, a altura e o tipo de predador (Flaspohler et al. 2000, 

Colombelli-Négrel e Kleindorfer 2009). Neste sentido, a hipótese de nest-concealment 

(camuflagem de ninho) prevê que quanto mais camuflado estiver o ninho, ou seja, 

visualmente escondido em meio à vegetação, menos vulnerável estará aos predadores 

(Filliater et al. 1994). Contudo, em nossa área de estudo, a sobrevivência dos ninhos de 

C. picui apresentou uma relação inversa com o nível de camuflagem tanto para o estágio 

de ovo como para o de ninhego, contradizendo o sugerido por esta hipótese, ainda que 

corrobore com alguns trabalhos (e.g. Flaspohler et al. 2000, Weidinger 2002). 

Considerando que diferentes predadores (aves, serpentes, lagartos, mamíferos) 

utilizam mecanismos distintos para encontrar os ninhos, existindo aqueles que são 

visualmente orientados e outros guiados pelo olfato, a influência do nível de cobertura 

vegetal sobre a sobrevivência de ninhos pode variar (Weidinger 2002, Colombelli-

Négrel e Kleindorfer 2009). Diante disso, acreditamos que em nossa área de estudo a 

relação negativa entre a sobrevivência diária dos ninhos da rolinha-picui e o nível de 

camuflagem sugere que a comunidade de predadores tenha a prevalência de espécies 

que não são visualmente orientadas e sim daquelas que utilizam outro modo sensorial, 

como o olfato, para detectar os ninhos. Aliado a isso, também já foi relatado que 

predadores que apresentam o olfato mais desenvolvido que a visão evitam microhabitats 
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abertos, como observado para ninhos com baixa ou nenhuma camuflagem, de maneira a 

reduzir os riscos de predação para eles mesmos (Weidinger 2002). 

De forma alternativa, acrescentamos que durante o monitoramento 

observamos, em alguns casos, que o adulto no ninho tolerou grande aproximação (~1m 

de distância entre o pesquisador e o ninho) mantendo-se imóvel. Este comportamento é 

caracterizado como uma defesa passiva em que o adulto esconde os ovos ou filhotes 

despistando potenciais predadores que utilizam a visão para encontrar ninhos 

(Weidinger 2002). Assim, ninhos mais expostos possibilitam uma percepção mais 

ampla do entorno por parte do adulto, facilitando a proteção através deste 

comportamento e, consequentemente, aumentando as chances de sobrevivência de 

ninhos menos camuflados. 

No tocante as estimativas de sobrevivência diária de ninhos, notamos que por 

meio dos modelos de sobrevivência de ninhos, C. picui apresentou taxas de 

sobrevivência diária maiores que C. minuta tanto para a fase de ovo quanto para a fase 

de ninhego (Figura 6). Por sua vez, o método de Mayfield mostrou estimativa similar 

para a fase de ovo das duas espécies, enquanto que a chance de sobrevivência dos 

ninhos com filhotes foi maior para C. picui. As variações observadas indicam que 

apesar das semelhanças nos hábitos (Sick 1997), tais espécies possivelmente apresentam 

estratégias distintas que as tornam adaptadas à Caatinga.  

Em comparação com o congênere C. talpacoti, Cintra (1988) observou em uma 

área de Cerrado, por meio do método de Mayfield, sobrevivência diária de 0,95 para o 

período de ovo e de 0,96 para o período de ninhego, ambas maiores que o encontrado 

para C. minuta e C. picui no presente estudo, que variam entre 0,92 e 0,94 para as duas 

fases. Por outro lado, esse autor encontrou maior chance de sobrevivência na fase de 

ninhego do que na fase de ovo, como observado pelo presente estudo. Sugerimos que 
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este resultado esteja relacionado à menor exposição do ninho durante a fase de ninhego 

(Tabela 1). Aliado a isso, os Columbiformes apresentam comportamento particular 

durante a alimentação dos filhotes. Ao contrário do observado para Passeriformes, os 

ninhegos não pedincham para receberem alimento, eles se mantém imóveis, o que 

dificulta o encontro do ninho por determinados predadores. Ao mesmo tempo, os 

adultos alimentam os dois ninhegos de uma só vez, os quais bebem o líquido produzido 

pelo papo no canto do bico dos adultos (Beams and Meyer 1931, Patel 1936, Blockstein 

1989), evitando assim, inúmeras idas ao ninho para entrega de alimento. 

Apesar da ausência de informações de sobrevivência diária para o gênero 

Columbina na Caatinga, França et al. (2016), utilizando modelos de sobrevivência de 

ninhos para Columbiformes e Passeriformes, encontraram estimativas (0,74 - 0,95) 

semelhantes as nossas (Figura 4) neste domínio. Também observamos taxas similares as 

encontradas para as rolinhas, através do método de Mayfield, em outros domínios 

brasileiros, como para Passeriformes que constroem ninhos abertos no Cerrado (0,87 - 

0,97) (Lopes e Marini 2005, Carvalho et al. 2007, Marini et al. 2009) e na Mata 

Atlântica (0,84 - 0,94) (2008, Ruiz et al. 2017). 

De forma geral, ainda são raros os estudos de parâmetros reprodutivos em aves 

que utilizam seleção por multi modelos probabilísticos de sobrevivência de ninho como 

proposto por Dinsmore et al. (2002). A maioria apresenta apenas o sucesso aparente e 

estimativas de sobrevivência diária por meio do método de Mayfield. Assim, além de o 

presente estudo ser o único a investigar a reprodução C. minuta e C. picui na Caatinga, 

também é o primeiro a trazer resultados obtidos por modelos de sobrevivência de ninhos 

avaliando a influência de variáveis ambientais. 
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Predação e Sucesso reprodutivo 

A predação foi a principal causa de perdas de ninhos, corroborando estudos 

desenvolvidos em outros ecossistemas tropicais (e.g Mullner e Linsenmair 2007, 

Medeiros e Marini 2007, Buij et al. 2013, Ruiz et al. 2017, Leitão et al. 2018). 

Resultado semelhante também foi observado por França et al. (2016), que apesar de 

apresentar dados proveniente de uma área perturbada, é o único estudo existente a 

estimar o sucesso reprodutivo de aves na Caatinga. Fortalecendo o afirmado por estes 

autores, o presente resultado evidencia que características ambientais que distinguem a 

Caatinga de florestas tropicais úmidas não constituem um fator capaz de excluir este 

bioma do padrão de altas taxas de predação de ninhos para região tropical.  

A diferença encontrada no sucesso reprodutivo, a partir do método de 

Mayfield, para C. minuta (16%) e C. picui (20%) foi similar à descrita para 

Passeriformes que nidificam no Cerrado, de 19% (Suiriri affinis) e 14% (Suiriri 

islerorum) (Lopes e Marini 2005). Por outro lado, nossas estimativas foram 

consideravelmente maiores que o descrito em um fragmento de Mata Atlântica por Ruiz 

et al. (2017) para Turdus leucomelas, de 7,3% em 2013 e 4,5% em 2014, e em uma 

outra localidade de Cerrado para Volatinia jacarina, de 4,7% (Carvalho et al. 2007).  

As variações verificadas entre anos e entre espécies que se reproduzem em um 

mesmo ambiente indicam que os mecanismos que ditam o sucesso reprodutivo das aves 

são dinâmicos e mais complexos do que imaginamos, podendo o sucesso reprodutivo 

ser afetado por diferentes fontes, como tipo de habitat, composição e densidade da 

comunidade de predadores, densidade dos ninhos que atuam como presas e adaptações 

comportamentais dos predadores e da espécie que nidifica (Flaspohler et al. 2000). 

Sugerimos, sempre que possível, que estudos de sucesso reprodutivo sejam 
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acompanhados da identificação dos predadores, facilitando assim o entendimento da 

pressão exercida em diferentes anos e espécies. 

Considerações Finais 

Uma vez que o conhecimento da história natural e biologia reprodutiva são 

essenciais para prever, prevenir e mitigar alterações ambientais que ocasionem prejuízos 

à biodiversidade (Stutchbury e Morton 2001, Fitzpatrick e Rodewald 2016), 

acreditamos que o presente estudo traz informações indispensáveis para o 

preenchimento das lacunas que ainda existem a respeito deste tema, sobretudo em um 

ambiente negligenciado como a Caatinga (Santos et al. 2011).  

Apesar da importância desse conhecimento, estudos ambientais que visam 

descrever características ou estimar parâmetros em escala local vêm perdendo 

visibilidade. Especialmente quando trazem dados de espécies pouco preocupantes em 

nível de ameaça. Isto porque diante dos recentes avanços tecnológicos e da urgência de 

se entender padrões ou prever mudanças em larga escala, pesquisadores se limitam em 

utilizar dados já disponíveis para aplicar modelos rebuscados, ao passo que o interesse 

em estar em contato com a natureza diminui, retardando a produção de conhecimento e, 

em longo prazo, dificultando a conservação da biodiversidade. 

É urgente a necessidade de resgatar a motivação dos primeiros historiadores 

naturais, que faziam ciência pela contemplação e curiosidade que possuíam pela 

natureza. Não devemos esperar que uma espécie esteja à beira da extinção para 

reconhecermos seu valor e despertarmos o interesse por sua história de vida. Embora 

haja controvérsias (Molion 2008), as mudanças climáticas globais estão acontecendo e 

seus efeitos ainda não são bem entendidos (Crick 2004). Esperamos que este estudo 

inspire outros biólogos, ecólogos e ornitólogos a caírem em campo e diminuírem o 

buraco que ainda existe sobre a biologia das nossas aves. 
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