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RESUMO  

A dinâmica das chuvas molda a abundância temporal e espacial dos recursos na 

paisagem e representa o fator mais importante para explicar padrões de abundância de 

aves oportunistas em ambientes sazonalmente secos. Entretanto, ainda não se sabe em 

que extensão a sazonalidade das chuvas molda a abundância de aves oportunistas nestes 

ambientes. Utilizamos análises de séries temporais em um conjunto de três anos de 

dados (2013-2015) de quatro espécies de Columbiformes terrestres (Columbina minuta, 

Columbina passerina, Columbina picui e Columbina talpacoti) para entender se havia 

sazonalidade nos padrões de abundância de aves oportunistas e como o volume das 

chuvas afeta a abundância destas aves. Hipotetizamos que 1- os padrões de abundância 

de aves oportunistas são sazonais e seguem a sazonalidade das chuvas e 2- a abundância 

anual de aves oportunistas é positivamente influenciada pela intensidade das chuvas. 

Obtivemos 675 registros da assembleia de Columbiformes. A precipitação foi baixa e 

semelhante entre os anos amostrados, coincidindo com a estiagem regional mais severa 

dos últimos 30 anos. A chuva se comportou de maneira sazonal, porém a abundância 

das columbinas não variou sazonalmente. Apesar disto, as abundâncias de C. minuta e 

C. passerina foram influenciadas positivamente pelas chuvas ocorridas há 28 dias, C. 

picui respondeu positivamente às chuvas ocorridas há três meses, atingindo o pico de 

abundância durante a estiagem, enquanto a abundância de C. talpacoti não refletiu a 

dinâmica das chuvas. Em ambientes tropicais secos, a imprevisibilidade climática pode 

gerar distúrbios ecológicos capazes de limitar as reservas alimentares. Isso é capaz de 

atuar sobre as populações, moldando os padrões temporais de abundância, tornando-os 

menos previsíveis. Mesmo sendo congenéricas, as columbinas apresentaram respostas 

distintas em função da dinâmica das chuvas, evidenciando que as aves oportunistas em 

ambientes semiáridos podem desenvolver diferentes estratégias comportamentais para 

lidar com a dinâmica das chuvas.  
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1. INTRODUÇÃO 

Flutuações temporais na abundância de populações animais eventualmente ocorrem em 

função da distribuição desigual de recursos no espaço e no tempo (Poulin et al. 1993, 

Bowler & Benton 2005, Loureiro et al. 2008), podendo gerar desde deslocamentos 

intra-hábitat em função da qualidade do gradiente, até longos deslocamentos 

oportunistas em resposta a pulsos de recursos (Betts et al. 2008, Pedler et al. 2014). 

Esses deslocamentos são normalmente associados ao nomadismo e são consideradas 

estratégias evolutivamente estáveis quando os extremos em condições ambientais são 

suficientemente frequentes e imprevisíveis para manter movimentos em manchas mais 

produtivas ou manter a dispersão longe de manchas com baixo nível de recursos (Dean 

et al. 1997). Isso é particularmente verdade em ambientes que exibem flutuações 

sazonais ou imprevisíveis na abundância espaço-temporal dos recursos e/ou nas 

condições climáticas (Dean et al. 2009, Tonkin et al. 2017). 

A importância da periodicidade ambiental sobre a evolução da história de vida das aves 

tem sido bem documentada na literatura científica (Rose & Lyon 2013, Jansen et al. 

2014, Moura et al. 2018). O tamanho populacional constante nas aves tropicais 

contrasta com a marcada flutuação sazonal em populações temperadas (Martin 1996, 

Peach et al. 2001), sendo este padrão devido a um gradiente latitudinal de alta 

estabilidade nos ambientes tropicais e progressiva sazonalidade em direção aos polos 

(Schloss et al. 1999). No entanto, algumas populações de aves nos ambientes tropicais 

secos não seguem essa tendência, exibindo padrões mais imprevisíveis e normalmente 

associadas à periodicidade das chuvas (Murphy & Lugo 1986, Dean et al. 2009). O 

resultado é que as comunidades de aves nos ambientes tropicais áridos e semiáridos 

tendem a apresentar com maior frequência a ocorrência de espécies nômades, que se 

deslocam em função dos pulsos temporais de recursos (Tischler et al. 2013). 

Em ambientes tropicais secos, a dinâmica das chuvas é altamente sazonal/imprevisível e 

molda a abundância dos recursos na paisagem, levando uma alta heterogeneidade 
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espacial e limitando sua disponibilidade ao longo do tempo (Schwinning & Sala 2004). 

Períodos de alta pluviosidade estão intimamente associados à mudança na estrutura da 

vegetação (Lázaro et al. 2001, Oesterheld et al. 2001) que por sua vez, exercem 

considerável influência sobre a disponibilidade dos recursos alimentares das aves, tais 

como artrópodes e frutos (Newton 1998, Dean & Milton 2001). Portanto a 

periodicidade das chuvas é capaz de atuar como estímulo ambiental para determinar os 

padrões de distribuição e abundância das aves em ambientes tropicais áridos e 

semiáridos (Poulin et al. 1993, Silva et al. 2017). Particularmente nas aves que 

apresentam comportamento alimentar oportunista, a dinâmica populacional temporal 

pode ser reflexo do padrão estrutural do hábitat e sua relação com a disponibilidade 

temporal de recursos (Pretelli et al. 2018). Ademais, a dinâmica das chuvas é descrita 

como o fator mais importante para explicar padrões de abundância em ambientes 

sazonalmente secos (Rivera-Milan et al. 1992, Carvalho et al. 2015). 

Apesar da relevância das florestas secas para a ecologia neotropical (Miles et al. 2006), 

por muito tempo os estudos com vertebrados nesses ambientes focaram no simples 

levantamento de espécies (Albuquerque et al. 2012). Atualmente, estudos reconhecem o 

papel das chuvas na flutuação periódica na abundância das populações de aves e de seus 

recursos alimentares (Olmos et al. 2005, Araújo et al. 2017, Silva et al. 2017), 

entretanto os padrões anuais de flutuação na abundância de aves oportunistas e sua 

relação com a sazonalidade/imprevisibilidade das chuvas ainda são pouco descritos 

(Tischler et al. 2013, Silva et al. 2017). 

Nesse contexto, procuramos entender se a periodicidade anual das chuvas 

(sazonalidade/ imprevisibilidade) é capaz de predizer padrões temporais de abundância 

de aves que ocorrem de forma oportunista no ambiente. Como modelo de estudo, 

utilizamos quatro espécies de Columbiformes de solo. Hipotetizamos que (1) os padrões 

de abundância intra-anual de aves oportunistas são sazonais e seguem a sazonalidade 



12 

 

das chuvas e (2) a abundância interanual de aves oportunistas é positivamente 

influenciada pelo volume das chuvas.  

 

2. MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

Desenvolvemos o estudo entre outubro de 2012 e setembro de 2015, em um fragmento 

de Floresta Tropical Sazonalmente Seca, denominada Caatinga, localizada ao nordeste 

do Brasil (5°03’15”S 37°24’02”W). Cerca de 80% da precipitação anual deste local 

concentra-se em poucos meses do ano (fev - mai) e é marcadamente sazonal, no entanto, 

a distribuição e volume anual dentro do período chuvoso são imprevisíveis (Velloso et 

al. 2002). O período de estudo englobou um período de seca suprasazonal para a região, 

com precipitação anual acumulada inferior à média anual histórica (Figura 1). No ano 

de 2012 (ano anterior ao estudo) ocorreu uma seca intensa na região (precipitação anual 

~250 mm), a mais severa dos últimos 30 anos (Rodrigues & McPhaden, 2014). Nos 

anos do estudo (2013-2015), a precipitação foi baixa e semelhante entre anos (~483, 

473 e 486 mm respectivamente), porém sua distribuição ao longo do período chuvoso 

tornou-se mais regular ao longo dos anos (~82, 101 e 99 dias chuvosos, 

respectivamente) (Figura 1).  

Figura 1. Precipitação média anual (mm) (Barras cinza) e número de dias secos (quadrados brancos) da 

0

50

100

150

200

250

300

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

N
ú

m
er

o
 d

e 
d

ia
s 

se
co

s 

V
o

lu
m

e 
d

e 
ch

u
va

s 
(m

m
) 

Ano 



13 

 
área de estudo ao longo de oito anos consecutivos. O período de estudo (out-2012 set-2015) está entre as 

duas linhas tracejadas verticais. Dados calculados a partir de oito pluviômetros localizados dentro de um 

raio de 20 km da área de estudo. 

 

2.2. Coleta dos dados 

Amostramos as aves através do método de captura-marcação-recaptura, utilizando redes 

de neblina ao longo de três anos (out-2012 a set-2015) com intervalos de 14 dias entre 

amostragens, totalizando 78 ocasiões de captura. Cada ocasião de captura ocorreu 

durante dois dias consecutivos. Na área amostrada, foram dispostas 12 redes de neblina 

(ECOTONE, 18x3 m, cinco bolsas de malha 19 mm), distantes entre si 50 m, 

totalizando uma distância linear de 550 m. Em cada dia de amostragem, as redes foram 

abertas entre 04h30 min e 5h e permaneciam abertas por cinco horas consecutivas, 

sendo revisadas a cada 40 ou 60 min. As aves capturadas eram levadas a um 

acampamento afastado pelo menos 50 m das redes de neblina, onde eram identificadas e 

individualizadas com anilhas metálicas fornecidas pelo Centro de Pesquisa para a 

Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE/ICMBio). As anilhas eram necessárias para 

a identificação posterior dos indivíduos, em caso de recaptura. Os indivíduos 

recapturados na mesma ocasião de captura foram excluídos das análises. 

Obtivemos os dados de volume de chuvas através de oito pluviômetros localizados em 

um raio de até 20 km de distância da área de estudo. Correlacionamos os dados de 

precipitação destes pluviômetros com o de outro instalado na área de estudo, após o 

período de coleta dos correntes dados (período da correlação = mar/2016 a set/2018). A 

partir desta correlação estabelecemos os pluviômetros com distribuição temporal de 

chuvas mais fortemente correlacionada entre si e consideramos os dados conjuntos de 

dois pluviômetros para estabelecer a distribuição temporal das chuvas locais. Foram eles 

um pluviômetro do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(CEMADEM) e um do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Calculamos e 



14 

 

utilizamos a precipitação acumulada de 28 dias com base na precipitação diária 

estabelecida pelos pluviômetros. 

 

2.3. Columbidae 

Columbidae é uma família de aves representada globalmente, apenas não ocorrem na 

Antártida. Os Columbiformes são considerados forrageadores oportunistas, com 

espécies se alimentando de sementes e frutos quando disponíveis no ambiente (Oliveira 

et al. 2006, Carvalho et al. 2015). Seus padrões de abundância e distribuição estão sob 

influência de vários componentes ambientais que atuam de um modo dependente ou 

independente da densidade, como o regime das chuvas e a maturação de recursos chave 

(Rivera-Milan et al. 1992). 

Utilizamos como modelo de estudo quatro espécies de Columbídeos de solo: Columbina 

minuta (Linnaeus, 1766), Columbina passerina (Linnaeus, 1758), Columbina picui 

(Temminck, 1813) e Columbina talpacoti (Temminck 1809), todas as espécies são 

granívoras e amplamente distribuídas no Brasil. Os Columbídeos de solo recebem essa 

denominação principalmente pelo hábito de forrageio majoritariamente no solo, onde a 

ocupação vertical é nula (Fontoura & Orsi 2013). Representam 38,2% das espécies da 

família e o gênero Columbina é restrito às Américas (Walker 2007). Os conhecimentos 

atuais sobre a dieta e hábito alimentar destas espécies apontam para uma preferência por 

sementes de mesma faixa de tamanho, independente do tamanho corporal das aves 

(Bosque et al. 2004).  

2.4.  Análise dos dados 

Agrupamos o conjunto de dados coletados em campo a cada 28 dias, totalizando 39 

ocasiões de captura. Realizamos análises de série temporal para testar nossas hipóteses 

(Crawley 2012). Realizamos testes de autocorrelação parcial (PACF) para avaliar se o 

padrão temporal de abundância das columbinas era autodependente. Posteriormente, 
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utilizamos um modelo linear de efeito misto (linear mixed effects – lme) para avaliar se 

houve uma tendência de aumento ou redução no número de columbinas ao longo dos 

anos. Para os casos em que a tendência linear é detectada, o efeito desta deve ser 

retirado e a PACF refeita visando uma nova avaliação de autocorrelação. 

Posteriormente utilizamos um modelo linear (LM) estruturado para testar a existência 

de sazonalidade nos dados de volume de chuvas e na abundância das columbinas 

(y~sin(time*2*pi)+cos(time*2*pi). Para avaliar se a abundância anual das columbinas 

era positivamente influenciada pelo volume das chuvas, utilizamos a análise Função de 

Correlação Cruzada (cross correlation function – CCF). Todas as análises estatísticas 

foram realizadas no software R (R Core Team 2018). 

 

3. RESULTADOS 

Obtivemos 675 registros (571 capturas e 104 recapturas) entre as quatro espécies de 

columbinas, sendo 246 indivíduos de C. minuta, 150 de C. passerina, 140 de C. picui e 

139 de C. talpacoti. A abundância temporal de C. minuta, assim como a de C. 

passerina, foi autocorrelacionada quando considerada uma unidade de tempo de atraso 

(28 dias), enquanto a abundância de C. picui e C. talpacoti não foram 

autocorrelacionadas. Observamos uma tendência linear de aumento na abundância de C. 

minuta (r = 0,52; p = 0,01), C. passerina (r = 0,58; p = 0,02) e C. picui (r = 0,68; p < 

0,01) ao longo dos anos de estudo. No entanto, isto não foi observado para a C. 

talpacoti (p = 0,7) (Figuras 2, 3, 4 e 5). 

O modelo linear generalizado usado para testar sazonalidade demonstrou que a 

precipitação foi sazonal ao longo dos três anos de estudo (Chuva = 35,7 – 42,1 (sin 

(time * 2 * π)) – 31,1 (cos (time * 2 * π))), no entanto, este padrão não foi observado 

para a abundância das columbinas estudadas (Tabela 1). 

Tabela 1. Nível de significância dos parâmetros do modelo linear generalizado usado para testar a 

existência de sazonalidade na distribuição temporal das chuvas e da abundância das columbinas 
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estudadas. Quando as estimativas de todos os parâmetros do modelo (intercepto, sen, cos) são 

significativas o fator testado é considerado como tendo distribuição sazonal. 

Variáveis 

Parâmetro 

Intercepto sen cos p valor 

Precipitação** * < 0,001  * < 0,001      * 0,002 * < 0,001 

Columbina minuta    * 0,006  * 0,008         0,18 * 0,01 

Columbina passerina * < 0,001     0,01         0,68 * 0,04 

Columbina picui * < 0,001     0,72           0,94    0,93 

Columbina talpacoti * < 0,001     0,32         0,06      0,1 

*Parâmetros significantes, ** Variável que apresentou padrão sazonal.   

Figura 2. Variação no número de indivíduos de C. minuta em função do volume das chuvas ao longo dos 

três anos de estudo. 

Figura 3. Variação no número de indivíduos de C. passerina em função do volume das chuvas ao longo 

dos três anos de estudo 
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Figura 4. Variação no número de indivíduos de C. picui em função do volume das chuvas ao longo dos 

três anos de estudo. 

Figura 5. Variação no número de indivíduos de C. talpacoti em função do volume das chuvas ao longo 

dos três anos de estudo. 

A abundância de C. minuta foi influenciada positivamente pelo volume das chuvas (sem 

time lag, r = 0,43; um time lag, r = 0,56; dois time lag, r = 0,41). C. passerina também 

teve sua abundância influenciada positivamente pelo volume das chuvas, porém com 

atraso de 28 a 56 dias (um time lag, r = 0,42; dois time lag, rp = 0,41). C. picui 

respondeu positivamente ao volume das chuvas após 84 dias (três time lag, rp = 0,32) e 

C. talpacoti não teve sua abundância correlacionada com o volume das chuvas (Tabela 

2). 
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Tabela 2. Correlação Cruzada entre a abundância das espécies e o volume das chuvas. O time lag 

representa as unidades de tempo de atraso, considerando um intervalo de 28 dias. O rp representa a 

correlação das variáveis associada a cada time lag.  

time lag 

Espécies 

C. minuta C. passerina C. picui C. talpacoti 

rp = rp = rp = rp = 

0 *0,43 0,27 -0,2 -0,47 

1 *0,56 *0,42 -0,13 -0,21 

2 *0,41 *0,41 0,1 -0,07 

3 0,14 0,23 *0,32 -0,11 

4 -0,05 0 0,26 -0,01 

5 -0,16 -0,1 0,05 -0,14 

6 -0,20 -0,1 0 -0,15 
* valores de r associados a p-valores menores que 0,05
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4. DISCUSSÃO 

Não corroboramos a previsão de sazonalidade nos padrões de abundância das columbinas, 

apesar da comprovação estatística da existência de um padrão sazonal das chuvas. Ademais, a 

tendência linear de aumento na abundância de três das quatro espécies estudadas, gerou 

curvas de abundância temporal nas quais os anos iniciais foram marcados por baixa densidade 

populacional, quando a flutuação não era clara. Acreditamos que este fator contribuiu para a 

não detecção de um padrão sazonal na abundância das espécies estudadas. Tem sido 

demonstrado na literatura que a abundância de Columbiformes segue um padrão sazonal e 

reflete fatores como estrutura do hábitat, disponibilidade de recursos e dinâmica das chuvas 

(Rivera-Milan et al. 1992, Carvalho et al. 2015). No entanto, estas constatações ocorreram em 

condições de chuvas regulares, quando anos de estiagem não estavam presentes. Observamos 

que a abundância das espécies estudadas era pouco ou nada dependente de suas abundâncias 

passadas. Isto evidencia que, em última instância, a flutuação temporal na abundância das 

columbinas estudadas não foi causada por fatores denso-dependentes, mas sim por fatores 

independentes da densidade.  

Apesar da abundância das columbinas não apresentar atividade sazonal, tal como o observado 

para a distribuição das chuvas, C. minuta e C. passerina, e com menor grau C. picui, tiveram 

suas abundâncias influenciadas positivamente pelo volume das chuvas, respondendo a elas 

com atraso de 28 a 84 dias. Ambas as espécies se comportaram como dispersores 

oportunistas, realizando influxos na área após períodos de pluviosidade e saídas em períodos 

de seca e anos de estiagem. Suas flutuações temporais de abundância se encaixam na 

definição padrão de nomadismo, espécies cuja ocorrência é irregular em escala local ou 

regional, normalmente respondendo a estímulos ambientais (Dean 1997, Allen & Saunders 

2002, Dean et al. 2009). A abundância de espécies nômades está intimamente associada à 
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precipitação de curto prazo, seja em ambientes temperados (Lindenmayer et al. 2018) ou 

tropicais secos (Dean et al. 2009). Em ambientes áridos australianos, aves nômades são 

abundantes em condições úmidas, mas deixam a mancha à medida que as condições tornam-

se desfavoráveis, experimentando longas ausências em períodos de estiagem (Recher 2018, 

Recher & Davis 2018). A mesma relação foi encontrada por nós no presente estudo.  

Mesmo as espécies estudadas variando a abundância conforme as chuvas, houve uma 

segregação temporal entre elas. Columbina minuta e C. passerina chegaram simultaneamente 

à área de estudo, 28 dias após as chuvas, porém C. passerina permaneceu por mais tempo na 

área. Isso pode ser reflexo de uma menor dependência hídrica desta espécie em relação à C. 

minuta (Weisz et al. 2014). Os indivíduos de C. passerina consomem menos água por grama 

de massa corporal, além disso, apresentam uma maior plasticidade alimentar em relação à C. 

minuta, sendo capazes de explorar uma maior variedade de recursos alimentares de maneira 

mais rápida e eficiente (Weisz et al. 2014). Isso faz com que a ocorrência de C. passerina seja 

menos limitada e seus indivíduos não precisam responder de maneira imediata a aumentos na 

umidade ou eventos de precipitação pluviométrica. Columbina picui apresentou seus picos de 

abundância cerca de três meses após as chuvas, sendo ainda mais segregada temporalmente 

do que suas congenéricas. Apesar de não termos mensurado a disponibilidade de recursos e da 

escassez de dados sobre a dieta de C. picui, há aqui evidências de que as espécies possuem 

nichos de forrageamento distintos, utilizando diferentemente os recursos alimentares que 

estão segregados temporalmente no ambiente de estudo. Isso já foi demonstrado em 

comunidades de aves tropicais, como estratégia para reduzir a intensidade da competição 

interespecífica (Styring & Hussin 2004, Mansor & Ramili 2017).  

Columbina talpacoti foi a única espécie para a qual não detectamos uma dinâmica 

populacional refletida pela dinâmica das chuvas. Essa espécie ocorreu constantemente ao 

longo do ano, sem apresentar picos de abundância populacional ou experimentar longas 
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ausências na área de estudo. A ocorrência permanente ou deslocamentos oportunistas de 

animais em ambientes sazonais/imprevisíveis é molda por estratégias evolutivas que lidam 

com eventos estocásticos (Dean 2004). Columbina talpacoti é descrita na literatura como 

residente (Cavalcante et al. 2016, Silva et al. 2017), enquanto as demais espécies estudadas 

são descritas, ou apresentaram em nosso estudo, um padrão de ocorrência ligado ao 

nomadismo (Silva et al. 2017). Aves residentes, em geral, podem adotar várias estratégias 

para aumentar suas chances de sobrevivência e permanência na mancha, como o 

comportamento de forragear em bandos e o reconhecimento de uma área de vida, 

selecionando áreas ótimas para nidificação e evitar predação (Dean et al. 2009). Tem sido 

demonstrado na literatura científica que o comportamento de forrageio em grupo adotado por 

outra espécie de Columbiforme de solo, Zenaida auriculata (Des Murs, 1847), é uma 

estratégia adaptativa que aumenta a sua chance de obtenção de recursos (Fontoura & Orsi 

2013). Esse comportamento também foi observado em C. talpacoti, quando foi avistada 

compondo bandos mistos com outros Columbiformes na América Central (Skutch 1964). 

Assim, aves residentes, como C. talpacoti, têm maior probabilidade de resistir à seca e usar os 

recursos disponíveis da melhor maneira, sem precisar abrir mão da mancha. 

Em ambientes tropicais secos, a intensidade da seca pode gerar distúrbios ecológicos capazes 

de limitar as reservas alimentares, reduzindo o tamanho das populações das aves, seja pela 

maior mortalidade anual ou por eventos de dispersão para fora das áreas afetadas (Newton 

1998, Dean et al. 2009, Santisteban et al. 2012). O ano de 2012 coincidiu com a seca regional 

mais severa dos últimos 30 anos (Rodrigues & McPhaden, 2014), e o período de estudo 

ocorreu em um período de seca suprasazonal para a região. Apesar disto, houve uma crescente 

melhora no volume e distribuição das chuvas ao longo dos anos. Em nossos dados, a 

abundância das columbinas refletiu esse cenário. As espécies nômades (C. minuta, C. 

passerina e C. picui), tiveram abundância relativa baixa no primeiro ano de estudo, 
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aumentando consideravelmente no ano posterior, chegando a um número relativamente alto 

no terceiro ano de estudo. Há evidências que a precipitação ocorrida em um dado ano é capaz 

de estimular o crescimento da vegetação no ano seguinte (Oesterheld et al. 2001), que em 

última instância representa recurso alimentar para as espécies estudadas. Assim, podemos 

atribuir o baixo número de indivíduos capturados no primeiro ano de estudo, assim como o 

maior número capturado no terceiro ano, a um efeito combinado das chuvas ocorridas no 

respectivo ano de coleta de dados e no anterior. Sendo os Columbiformes considerados 

forrageadores oportunistas (Rivera-Milan et al. 1992, Oliveira et al. 2006, Carvalho et al. 

2015), essa imprevisibilidade climática foi capaz de atuar sobre as populações e gerar os 

padrões de abundância observados nas espécies estudadas. 

Mesmo se tratando de espécies congenéricas e apresentando alta sobreposição na dieta e uso 

de hábitat (Bosque et al. 2004), as columbinas apresentaram padrões distintos de ocorrência 

temporal em função da dinâmica das chuvas da região e esta é a primeira vez que estas 

diferenças comportamentais são documentadas. Apesar do reconhecimento de que a 

abundância relativa de aves oportunistas, como os Columbiformes, sofre influência de um 

conjunto de fatores que atuam em sinergia, há uma carência de evidencias que demonstrem a 

verdadeira extensão da flutuação na abundância dessas aves (Tischler et al. 2013). Nossos 

resultados evidenciam que as aves oportunistas, estudadas nesse ambiente semiárido, foram 

capazes desenvolver diferentes estratégias comportamentais para lidar com a dinâmica das 

chuvas, as quais são marcadamente sazonais, porém imprevisíveis dentro do período chuvoso. 

 

 

 



23 

 

5. AGRADECIMENTOS 

Agradecemos aos alunos de graduação e pós-graduação vinculados ao Laboratório de 

Ecologia de Populações Animais (EcoPAn) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA) pelo apoio na coleta de dados em campo. Agradecemos ao Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) pela concessão das licenças e fornecimento das 

anilhas metálicas. Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Apoio a Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN) 

pelo apoio financeiro. Agradecemos ao professor Daniel Passos pela colaboração com as 

análises e leitura inicial deste documento. 

 

6. LITERATURA CITADA 

Albuquerque, U. P., E. L. Araújo, A. C. A. El-Deir, A. L. A. Lima, A. Souto, B. M. Bezerra, 

E. M. N. Ferraz, E. M. X. Freire, E. V. S. B. Sampaio, F. M. G. Las-Casas, G. J. B. Moura, G. 

A. Pereira, J. G. Melo, M. A. Ramos, M. J. N. Rodal, N. Schiel, R. M. Lyra-Neves, R. R. N. 

Alves, S. M. Azevedo-Júnior, W. R. T. Júnior, W. Severi (2012). Caatinga Revisited: Ecology 

and Conservation of  na Important Seasonal Dry Forest. The Scientific World Journal 1-18. 

Allen, C. R., D. A. Saunders (2002). Variability between scales: predictors of nomadism in 

birds of an Australian Mediterranean-climate ecosystem. Ecosystems 5: 348-359. 

Araújo, H. F. P. D. (2009). Amostragem, estimativa de riqueza de espécies e variação 

temporal na diversidade, dieta e reprodução de aves em área de caatinga. Tese. Universidade 

Federal da Paraíba. Brasil. 

Araújo, H. F. P. D., A. H. Vieira-Filho, M. R. V. Barbosa, J. A. F. Diniz-Filho, J. M. C. Silva 

(2017).  Passerine phenology in the largest tropical dry forest of South America: effects of 

climate and resource availability. Austral Ornithology 117: 78-91.  



24 

 

Betts, M. G., N. L Rodenhouse, T. S Sillett, P. J. Doran, R. T. Holmes (2008). Dynamic 

occupancy models reveal within-breeding season movement up a habitat quality gradient by a 

migratory songbird. Ecography 31: 592-600. 

Bosque, C., M. A. Pacheco, M. A. García-Amado (2004). The Annual Cycle of Columbina 

Ground-Doves in Seasonal Savannas of Venezuela/Ciclo anual de Especies de Columbina en 

savanas estacionales de Venezuela. Journal of field ornithology 75: 1-17. 

Bowler D. E., T. G. Benton (2005). Causes and consequences of animal dispersal strategies: 

relating individual behaviour to spatial dynamics. Biological reviews 80: 205-225.  

Carvalho, M., J. E. F, F. C. Rego, R. F. de Lima, G. Santos, J. M. Palmeirim (2015). Factors 

influencing the distribution and abundance of endemic pigeons on São Tomé Island (Gulf of 

Guinea). Bird Conservation International 25: 71-86.  

Cavalcante, L. M. P., L. V. D. Paiva, L. F. França (2016). Effects of rainfall on bird 

reproduction in a semi-arid Neotropical region. Zoologia 33: 6. 

Cintra, R. (1988). Reproductive ecology of the Ruddy Ground-dove on the Central plateau of 

Brazil. The Wilson Bulletin 100: 443-457. 

Crawley, M. J., (2013). The R Book . John Wiley & Sons, Ltd, UK. 46 pp.  

Dean, W. (1997). The distribution and biology of nomadic birds in the Karoo, South 

Africa. Journal of Biogeography 24: 769-779. 

Dean, W. R. J., S. J. Milton (2001). Responses of birds to rainfall and seed abundance in the 

southern Karoo, South Africa. Journal of Arid Environments 47: 101-121. 

Dean, W. R. J. (2004). Nomadic Desert Birds. Adaptations of Desert Organisms series. 

Springer, Rondebosch. 192 pp. 



25 

 

Dean, W. R. J., J. B. Williams (2004). Adaptations of birds for life in deserts with particular 

reference to Larks (ALAUDIDAE). Transactions of the Royal Society of South Africa 59: 79-

91.  

Dean, W. R. J., P. Barnard, e M. D. Anderson (2009). When to stay, when to go: trade-offs 

for southern African arid-zone birds in times of drought. South African Journal of 

Science 105: 24-28. 

Fontoura, P. M., M. L. Orsi (2013). Ecological partitioning of three Columbidae species in 

Nothern Paraná, Southern Brazil. Biota Neotrópica 13: 44-49.  

Haverschmidt, F. (1953). Notes on the life history of Columbigallina talpacoti in 

Surinam. The Condor, 55: 21-25. 

Herremans M. (2004). Effects of drought in the Kalahari, Botswana. Journal of African 

Ornithology 75: 217-227.  

Jansen, D. Y., F. Abadi, D. Harebottle, R. Altwegg (2014). Does seasonality drive spatial 

patterns in demography? Variation in survival in African reed warblers Acrocephalus 

baeticatus across southern Africa does not reflect global patterns. Ecology and evolution 4: 

889-898. 

Johnston, R. F. (1964). Remarks on the behavior of the Ground Dove. The Condor, 66: 65-69. 

Lázaro, R., F. S. Rodrigo, L. Gutiérrez, F. Domingo, J. Puigdefábregas (2001). Analysis of a 

30-year rainfall record (1967-1997) in semi-arid SE Spain for implications on vegetation. 

Journal of Arid Environments 48: 373-395.  

Lindenmayer, D. B., P. Lane, C. N. Foster, M. J, Westgate, C. Sato, k. Ikin, M. Crane, D. 

Michael, D. Florance, B. C. Scheele (2018). Do migratory and resident birds differ in their 

responses to interacting effects of climate, weather and vegetation? Diversity and 

Distributions 25: 449-461.  



26 

 

Loureiro, F., J. A. Bissonette, D. W. Macdonald, M. Santos-Reis (2009). Temporal variation 

in the availability of Mediterranean food resources: do badgers Meles meles track 

them? Wildlife Biology 15: 197-206. 

Mansor, M. S., R. Ramili (2017). Foraging niche segregation in Malaysian babblers (Family: 

Timaliidae). Plos one 12: 1-13.  

Martin, T. E. (1996).  Life History Evolution in Tropical and South Temperate Birds: What 

Do We Really Know? Journal of Avian Biology 27: 263-272.  

Miles, L., A. C. Newton, R. S. DeFries, C. Ravilious, I. May, S. Blyth, V. Kapos, J. E. 

Gordon (2006).  A global overview of the conservation status of tropical dry forests. Journal 

of Biogeography 33: 491-505.  

Morton, S. R., D. S. Smith, C. R. Dickman, D. L. Dunkerley, M. H. Friedel, R. R. J. 

McAllister, G. M. Wardle (2011). A fresh framework for the ecology of arid 

Australia. Journal of Arid Environments 75: 313-329. 

Moura, P. T. S., L. V. Paiva, C. C. O. Silva, L. M. P. Cavalcante, M. Pichorim, L. F. França 

(2018). Rainfall and population dynamics of Grey Pileated Finch Coryphospingus pileatus 

(Aves: Passeriformes) in a Neotropical dry forest. Population Ecology 60: 223-235.  

Murphy, P. G., A. E. Lugo (1986). Ecology of tropical dry forest. Annual review of ecology 

and systematics 17: 67-88. 

Newton, I. (1998).  Population limitation in birds. Academic Press, London. 22 pp. 

Oesterheld, M., J. Loreti, M. Semmartin, E. O. Sala (2001). Inter-annual variation in primary 

production of a semi-arid grassland related to previous-year production. Journal of Vegetation 

Science 12: 137-142. 



27 

 

Oliveira, P., D. Menezes, M. Jones, M. Nogales (2006). The influence of fruit abundance on 

the use of forest and cultivated field habitats by the endemic Madeira laurel pigeon Columba 

trocaz: Implications for conservation. Biological conservation 130: 538-548. 

Olmos, F., W. A. G. Silva, C. G. Albano (2005). Aves em Oito Áreas de Caatinga no Sul do 

Ceará e Oeste de Pernambuco, Nordeste do Brasil: Composição riqueza e similaridade. Papéis 

Avulsos de Zoologia 45: 179-199.   

Peach, W. J., D. B. Hanmer, T. B. Oatley (2001). Do southern African songbirds live longer 

than their European counterparts? Oikos 93: 235-249.  

Pedler, R. D., R. F. H. Ribot, A. T. D. Bennett (2014). Extreme nomadism in desert 

waterbirds: flights of the banded stilt. Biology letters 10. 

Poulin, B., G. Lefebvre, R. McNeil (1993). Variations in bird abundance in tropical arid and 

semi-arid habitats. Ibis 135: 432-441. 

Pretelli, G. M., J. P. Isacch, D. A. Cardoni (2018). Species-Area Relationships of Specialist 

Versus Opportunistic Pampas Grassland Birds Depend on the Surrounding Landscape Matrix. 

Ardeola 65 :3-23. 

R Core Team. (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria. 

Recher, H. F. (2018). Foraging behaviour of mulga birds in Western Australia. II. Community 

structure and conservation. Pacific Conservation Biology 24: 87-97. 

Recher,H. F., W. E. Davis (2018) Foraging behaviour of mulga birds in Western Australia. I. 

Use of resources and temporal effects. Pacific Conservation Biology 24: 74-86.  

Rivera-Milan, F. F. (1992). Distribution and relative abundance patterns of columbids in 

Puerto Rico. The Condor 99: 224-238. 



28 

 

Rodrigues, R. R., M. J. McPhaden (2014). Why did the 2011-2012 La Niña cause a 

severedrought in the Brazilian Northeast? Geophysical Research Letters 41: 1012-1018.  

Rose, A. P., B. E. Lyon (2013). Day length, reproductive effort, and the avian latitudinal 

clutch size gradiente. Ecology 94: 1327-1337.  

Sanisteban, L., C. W. Benkman, T. Fetz, J. W. Smith (2012). Survival and population size of 

a resident bird species are declining as temperature increases. Journal of Animal Ecology 81: 

352-363. 

Schloss, A. L., D. W. Kicklighter, J. Kaduk, U. Wittenberg (1999). Comparing global models 

of terrestrial net primary productivity (NPP): comparison of NPP to climate and the 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Global Change Biology 5: 25-34. 

Silva, C. C. D. O., M. Pichorim, P. T. S.  Moura, L. F. França (2017). Seasonality in 

abundance and detection bias of birds in a tropical dry forest in north-eastern South 

America. Journal of Tropical Ecology 33: 365-378. 

Schwinning, S., O. E. Sala (2004). Hierarchy of responses to resource pulses in arid and semi-

arid ecosystems. Oecologia 141: 211-220. 

Styring, A. R., M. Z. Hussin (2004). Foraging ecology of woodpeckers in lowland Malaysian 

rain forest. Journal of Tropical Ecology 20: 486-494.  

Skutch, A. F. (1964). Life Histories of Central American Pigeons. The Wilson Bulletin 76: 

211-247.  

Tischler, M., C. R. Dickman, G. M. Wardle (2013). Avian functional group responses to 

rainfall across four vegetation types in the Simpson Desert, central Australia. Austral Ecology 

38: 809-819. 



29 

 

Tonkin, J. D., M. T. Bogan, N. Bonada, B. Rios-Touma, D. Lytle (2017). Seasonality and 

predictability shape temporal species diversity. Ecology 98: 1201-1216. 

Velloso, A. L., E. V. S. B. Sampaio, F. G. C. Pareyn (2002). Ecorregiões propostas para o 

bioma Caatinga. Associação Plantas Nordeste and The Nature Conservance do Brasil, Recife. 

76 pp. 

Walker, J. S. (2007). Geographical patterns of threat among pigeons and doves (Columbidae). 

Oryx 41: 289-299.   

Weisz, M., E. M. Pérez, L. Bulla (2007). Why does the Common Ground Dove (Columbina 

passerina) colonize Caribbean islands but the Plain-Breasted Ground Dove (C. minuta) does 

not? Studies on Neotropical Fauna and Environment 42: 101-108. 

 

 

 

 

 

 




	TCC - Saulo Sidarta Henrique de Brito
	Ficha catalográfica
	Folha de rosto
	TCC - Saulo Sidarta Henrique de Brito
	Ata

