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Introdução 

 Um importante foco na ecologia de populações é prever a dinâmica populacional através de dados demográficos [1]. 

Diversos estudos têm abordado parâmetros demográficos, principalmente estimativa de sobrevivência de populações 

naturais [2]. A sobrevivência constitui um importante parâmetro demográfico, que pode variar espacialmente devido a 

fatores intrínsecos da população, como faixa etária, sexo ou características individuais, como massa corporal [3]. A taxa 

de sobrevivência também pode variar em função de fatores extrínsecos, tais como disponibilidade de recursos, qualidade 

do território, fatores climáticos e devido a interações ecológicas, como predação [4]. Em ambientes heterogêneos, a 

diversidade de condições ambientais propicia estas variações na dinâmica populacional dos organismos [5]. Este 

fenômeno é possível observar no Parque Estadual da Mata Seca-MG (PEMS), que apresenta um mosaico de vegetação 

em diferentes estágios sucessionais [6]. Thamnophilus pelzelni é uma ave insetívora (Ordem: Passeriforme) que habitat 

este ambiente altamente heterogêneo. É uma ave amplamente distribuída, pertencente à familia Thamnophilidae. 

Encontrada principalmente em Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Matas Secas [7]. Neste sentido, este estudo tem 

como objetivo, investigar possíveis diferenças nas estimativas de sobrevivência aparente entre o sexo e entre dois 

habitats utilizados pela espécie (referentes ao estágio intermediário e tardio de sucessão do PEMS).  

 

Material e métodos 

A. Área de estudo 

Este estudo foi realizado no Parque Estadual da Mata Seca (PEMS), uma área de proteção integral, criado no ano de 

2000, sob a responsabilidade do Instituto Estadual de Floresta (IEF) de Minas Gerais. O PEMS está localizado no Vale 

do Médio São Francisco, inserido em uma ampla faixa de transição entre os domínios do cerrado e da caatinga, entre as 

coordenadas 14°97’02” S, 43°97’02” W e 14°53’08” S, 44°00’05” W, no município de Manga, Minas Gerais. O clima 

da região é considerado como semi-árido tropical (Classificação de KÖPPEN), caracterizado pela existência de uma 

estação seca severa durante o inverno. 

B. Amostragem 

 As aves foram capturadas ao longo de seis anos, tendo início das marcações em outubro de 2008 até janeiro de 2014. 

Foram realizadas entre 2 e 4 amostragens por ano, totalizando 18 ocasiões. As aves foram amostradas com redes de 

neblina com 2,5m de altura por 12m de largura e malha de 25 mm. As redes foram abertas ao nascer do sol e ficaram 

expostas por um período de seis horas, sendo revisadas com intervalos de 30 minutos. Em cada ponto amostral foram 

armadas 15 redes de neblina, totalizando 9720 horas/redes. Todos os indivíduos foram identificados, sexados e 

marcados com anilha metálica de numeração única cedida pelo CEMAVE. Este método de anilhamento possibilita a 

identificação do indivíduo em ocasiões posteriores. Para avaliar a diferença na sobrevivência aparente (ɸ) de T.pelzelni 

em relação ao habitat, foram amostrados dois ambientes, que correspondiam à estágios de sucessão intermediário e 

tardio. O estágio sucessional intermediário é caracterizado por duas camadas de vegetação: o primeiro é composto por 

árvores caducifólias com 10-12 m e algumas árvores emergentes de até 15 m. A segunda camada é formada por uma 

mata densa, com muitas árvores e lianas abundantes. O estágio sucessional tardio também é caracterizado por dois 

estratos, mas o primeiro é composto por árvores decíduas mais altas, formando um dossel fechado de 18-20 m altura. A 

segunda camada é formada por uma mata esparsa com reduzida penetração da luz e baixa densidade de árvores jovens e 

lianas. (Madeira et al, 2009).  

 

C. Modelos utilizados 

 As análises de marcação-captura-recaptura foram conduzidas utilizando o programa Mark (White & Burnham 1999). 

Foram utilizados os modelos CJS (Cormack–Jolly–Seber) para avaliar a diferença na estimativa de sobrevivência 

aparente (ɸ) e probabilidade de recaptura (p) entre sexo e habitat, de T.pelzelni. Neste estudo, foi considerada a 
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sobrevivência aparente (ɸ), porque a sobrevivência real é mais difícil de ser calculada. A (ɸ) é baseada no número de 

recaptura e na probabilidade de recaptura (p). Esse último consiste na probabilidade de um indivíduo marcado, não ser 

recapturado em dada ocasião, mas estar presente na área de estudo (Cooch & White 2004).  

 

D. Histórico de captura e Covariáveis consideradas 

 
Foram criados os históricos de encontros baseados nos dados de captura e recaptura de T.pelzelni, nos quais, as ocasiões 

de marcação e recaptura foram codificadas como (1), enquanto as ocasiões nas quais os indivíduos marcados não 

recapturados codificadas como (0). Foi elaborado o histórico de encontro baseado nas 18 ocasiões de amostragem 

(2008-2014) e em quatro atributos de grupos, de acordo com o sexo e o estágio sucessional amostrado: Fêmea - estágio 

intermediário (F-IC); Macho - estágio intermediário (M-IC); Fêmea - estágio tardio (F-MC) e Macho – estágio tardio 

(M-MC). Para evitar sub estimativas na sobrevivência, foi utilizado a covariável ‘indivíduos transitórios’. O termo 

refere-se aos indivíduos capturados uma única vez, sendo, portanto, considerados como flutuantes dentro da população. 

Foi construído um conjunto de modelos com todas as variáveis analisadas, que chamamos de modelos candidatos, no 

qual foi selecionado um modelo global ɸ (trans+hab*sexo) p (hab*sexo). O modelo global consiste naquele que possui 

maior número de parâmetros dentre os modelos de conjuntos candidatos. Para testar a sobredispersão dos dados em 

relação ao modelo global, um Teste GOF (Goodness of fit testing), foi realizado com 1000 simulações. Foi aplicado 

posteriormente um teste medianc-hat no modelo global, o qual é usado para ajustar o AIC (Critério de Informação de 

Akaike’s) dos modelos. Para seleção do melhor modelo, foi levado em consideração aqueles com o menor valor de 

AICc, e que apresentou ΔQAICc≤ 2 .No entanto, apesar de um modelo ter sido considerado o melhor, vários outros 

poderiam também ter alguma evidência de explicar os dados. Par acomodar essa incerteza foi realizado um teste de 

Modelo médio, no qual é feito uma média ponderada da estimativa de sobrevivência para então corrigir os valores 

correspondentes.  

 

Resultados 

Foi capturado um total de 211 indivíduos no período de amostragem (Out 2008 à Jan 2014). Os testes GOF usados no 

modelo global mostraram que o mesmo se ajustou bem aos dados (P < 0.0001). Houve sobredispersão dos dados em 

relação ao modelo global, indicado pelo teste medianc-hat (c-hat de 1,48). O melhor modelo (Logit (ɸ)=0.5933-2.11 

Trans) indicado (ΔQAICc =0.000) foi o que considerou a covariável ‘indivíduos transitórios’ para o parâmetro de 

sobrevivência (ɸ) e covariável ‘constante’ (.) para o parâmetro de probabilidade de recaptura (p). Embora esse tenha 

sido considerado o melhor modelo, foi encontrado mais seis modelos considerados “bons” com ΔQAICc≤ 2 . No geral, 

os melhores modelos indicaram uma sobrevivência constante, representada pelos primeiros modelos. Dois modelos 

consideraram o efeito dos transitórios na sobrevivência e o último modelo considerou os transitórios + habitat (tabela 1).  

Não foram encontrados modelos que mostrassem diferenças nas estimativas de sobrevivência entre as covariáveis sexo e 

habitat. Em relação ao Modelo Médio, foram gerados os valores referentes à estimativa de sobrevivência aparente (ø) de 

T.pelzelni, considerando os machos e fêmeas, transitórios e não transitórios de cada estágio sucessional (intermediário e 

tardio) (Tabela 2).  

 

Discussão 

O melhor modelo indicado nas análises considerou o efeito dos transitórios. Porém, houve baixa variação em relação 

aos não transitórios (Não transitórios 38,69 – 64,54 e Transitórios 38,07 – 60,97). Sendo assim, pode se considerar que 

T. pelzelni apresentou uma sobrevivência aparente constante. Esse padrão foi observado por Brawn, et al (1995), onde 

não foi encontrado evidência de variação temporal na sobrevivência para 21 de 25 espécies. Os transitórios podem 

subestimar as estimativas de sobrevivência, uma vez que consiste em indivíduos capturados uma única vez durante todo 

o período de amostragem. A estimativa de sobrevivência de T.pelzelni neste estudo mostrou-se relativamente baixa (Ver 

resultados-Tabela 2), quando comparada a outros estudos em ambientes tropicais. Entretanto, o modelo considerou o 

efeito dos transitórios, não sendo este então o fator que leva a uma baixa estimativa de sobrevivência da população [8]. 

Possivelmente, devido as florestas tropicais secas ficarem submetidas à estações secas muito prolongadas [6,1], resultem 

em uma limitação de recursos para as aves. Assim, as aves podem alterar suas táticas de deslocamentos influenciando na 

detecção por armadilhas de intercepto ou até mesmo deslocando para outras áreas em busca de recursos [9]. E para fazer 

inferências a cerca de emigração e migração é preciso acompanhar várias populações interligadas, não apenas uma 

população alvo [10]. Verificou-se, que para a população de T.pelzelni as estimativas de sobrevivência não variam em 



 

função do sexo. Isso pode estar relacionado ao comportamento reprodutivo da espécie, por exemplo, a divisão no 

cuidado parental entre o sexo relacionado ao gasto de energia, que por sua vez precisa ser mais investigado. Além disso, 

o habitat também não é uma variável que determina diferenças na sobrevivência desta população. Possivelmente, as 

diferenças entre os estágios utilizados neste estudo, não são suficientes para que a população apresentasse diferenças no 

comportamento, consequentemente nas taxas vitais.   

Anexos 

Tabela 1 – Tabela 1 – Melhores modelos encontrados, listados na ordem do valor de ΔQAICc. Nenhum dos modelos 

acima considerou diferenças na ɸ(Phi) entre sexo e habitat. Phi (sobrevivência); (.) constante; Trans (transitórios); trans 

+hab (transitórios + habitat) e hab*sex (Habitat interagindo com sexo) 

 

Modelo QAICc ΔQAICc w-
QAICc 

M-
Verossimilhança 

N de 
parâmetros 

QDeviance 

       
ø (trans) p (.)  2.640.194 0.0000 0.12310 1.000 3 195.46 

ø (.) p (.) 2.641.628 0.1434 0.11458 0.9308 2 197.68 

ø (.) p (hab*sexo) 2.647.677 0.7483 0.08467 0.6878 5 191.99 

ø (.) p (sexo) 2.653.489 13.295 0.06332 0.5144 3 196.79 

ø (trans) p (sexo)  2.654.878 14.684 0.05907 0.4799 4 194.83 

ø (trans) p (hab*sexo) 2.655.265 15.071 0.05794 0.4707 6 190.60 

ø (trans+hab) p (.) 2.658.686 18.492 0.04883 0.3967 4 195.21 

 

Tabela 2. Valores referentes à estimativa de sobrevivência aparente (ø) Thamnophillus pelzelni baseados no Modelo 

Médio. Oito valores de sobrevivência foram gerados, referentes aos Transitórios e não transitórios, fêmeas e machos de 

cada estágio sucessional (intermediário e tardio). 
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Phi (ɸ) Referência Estimativa média Erro padrão Intervalo de Confiança 

1 Trans. Fêmea IC 0.3807 0.2365 0.7923-0.8146 

2 Não trans. Fêmea IC 0.5910 0.1246 0.3447-0.7988 

3 Trans. Macho IC 0.6097 0.1345 0.3403-0.8254 

4 Não trans. macho IC 0.3980 0.2501 0.0787-0.8365 

5 Trans. Fêmea MC 0.5996 0.1180 0.3636-0.7970 

6 Não trans. Fêmea MC 0.3869 0.2319 0.0849-0.8110 

7 Trans. macho MC 0.4093 0.2431 0.0880-0.8326 

8 Não trans. macho MC 0.6445 0.1239 0.3711-0.8241 


