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ABSTRACT. Population estimates of eared-dove Zenaida auriculata (DesMurs, 1847) (Aves Columbidae) in reproductive colonies of the Northeast of Brazil. Zenaida auriculata is a bird species under permanent hunting pressure, which
makes it necessary to establish monitoring methods that indicate its actual conservation status. In view of that, this work
presents an analysis of the application of two census methodologies in reproductive colonies in Northeastern Brazil. Both
techniques are approached as monitoring models for birds with colonial habits. However, from this experience with this
species, it was noticed that the square counting method to estimate ground-nesting may provide more realistic results,
both for the population quantification and for the reproductive dynamics of the species.
KEY WORDS. Census of birds, caatinga, species conservation, hunting.
RESUMO. Estimativas populacionais de avoantes Zenaida auriculata (DesMurs, 1847) (Aves Columbidae) em colônias reprodutivas no Nordeste do Brasil. Zenaida auriculata é uma espécie de ave que sofre permanente pressão de caça, razão pela qual
se torna necessário estabelecer métodos de monitoramento que indiquem o seu real estado de conservação. Assim, este
trabalho apresenta uma análise da aplicação de duas metodologias de censos em colônias reprodutivas no Nordeste do Brasil. Ambas são apresentadas como modelos de monitoramento de aves com hábitos coloniais. Entretanto, nesta experiência
com a espécie, verificou-se que o método de contagem dos quadrantes para estimativa dos ninhos de solo pode apresentar
resultados mais realistas não só do quantitativo populacional, mas de toda dinâmica reprodutiva da espécie.
PALAVRAS-CHAVE. Censos de aves, caatinga, monitoramento de avifauna, caça.

MATERIAL E MÉTODOS
A pomba Zenaida auriculata (DesMurs 1847), ocorre
das Antilhas à Terra do Fogo e descontinuamente em todo o
Brasil, inclusive no arquipélago de Fernando de Noronha.
Vive no campo limpo, cerrado, caatinga, campos de cultura e
pastoreio, podendo também ser observada em áreas urbanas
(Sick 1997). Essa espécie é conhecida por nomes diferentes
em cada região do país, como pomba-de-bando no Sul, pombaamargosa no Sudeste, pararê no Centro-oeste e avoante ou
arribaçã no Nordeste.
No domínio das caatingas (Andrade Lima, 1981) as
avoantes migram entre os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Piauí e Bahia, de acordo com o ritmo
das chuvas (Azevedo Júnior & Antas 1990a). Chegam ao final
das estações chuvosas (Nimer 1977), quando as plantas estão
frutificando e há disponibilidade de sementes, as quais irão
prover a energia necessária à reprodução, bem como alimentar
a prole em um intervalo de cerca de quatro meses (Bucher
1982). Nesse período, as avoantes são alvo de pressão da caça
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clandestina, para comércio de sua carne em bares e feiraslivres, também através da caça de subsistência pelas populações
humanas de baixa renda.
Todavia, a retirada de parcelas das populações de animais
silvestres através da caça sem provocar impactos negativos à
sua conservação exige considerar princípios de manejo, sem os
quais corre-se o risco de destinar uma espécie à extinção. Neste
sentido, diversas pesquisas sobre Z. auriculata vêm sendo
conduzidas, pelo Centro Nacional de Pesquisa para Conservação
das Aves Silvestres – CEMAVE, desde 1984, em parceria com
instituições de ensino e pesquisas do Nordeste. Como resultado
deste esforço foram anilhados 40.000 indivíduos determinando
suas rotas, áreas de movimentação e dieta (Azevedo Júnior et.
al. 1987, Azevedo Júnior & Antas 1990b). A sistematização
destas informações também tem orientado o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, no planejamento de ações para a proteção e o manejo
da espécie na região Nordeste.
Neste trabalho são apresentadas estimativas
populacionais de 19 colônias de Z. auriculata observadas no
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período de 1991 a 2005, com o objetivo de contribuir para o
aprimoramento de métodos que permitam estabelecer séries
temporais de coletas de dados utilizáveis no monitoramento e
manejo da espécie.

ÁREA DE ESTUDO
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Os trabalhos foram desenvolvidos em colônias
reprodutivas de Zenaida auriculata, instaladas, principalmente,
no domínio do Bioma Caatinga, com um registro de procriação
na Zona Costeira em Canguaretama, Rio Grande do Norte. Neste
sentido, todos os seis estados do Nordeste onde há histórico de
procriações da espécie, estão contemplados nesse estudo e os
locais são relacionados/apresentados na Tabela I e Figura 1.

Tabela I. Localização e resultados dos censos de Zenaida auriculata em 18 colônias no Nordeste Brasileiro.

CL = Colônia
* Todas as colônias estavam em atividade no período de 14 a 26 de maio de 2002

MATERIAIS E MÉTODOS
Para efeito de estudos, só foram avaliados ninhos
construídos no solo, mesmo tendo sido registrados alguns
em árvores ou arbustos, também citados por (Bucher 1982,
Azevedo Júnior & Antas 1990b, Donatelli et al. 1994). Desta
feita, utilizaram-se dois métodos de contagem, a saber:

Censos de adultos em vôo
Este método foi utilizado em 18 colônias, excetuando
São João do Cariri, Paraíba, pois esta área não apresentava
condições de observações adequadas, tais como relevo e boa
visibilidade para a realização dos censos.

Adaptado de Bibby et al. (1993), o denominado censo
direto em ponto fixo, considerou que os adultos em reprodução
movimentam-se intensamente nas primeiras horas do dia, em
busca de alimento e água fora da área da colônia, retornando
a esta no final do dia. Sob este aspecto há, pelo menos, três
registros de distancias distintos: Azevedo-júnior & Antas
(1990), relatam uma distância de 3 km para região Nordeste;
Bucher & Ranvaud (2002) citam distâncias de até 120 km
para região Sudeste; Todavia em 2001 observamos em Acauã
- PI, área de alimentação a uma distância de 56 km da colônia
reprodutiva.
Identificaram-se as linhas de movimentação das aves
durante seus deslocamentos no alvorecer e entardecer, das 5 h e
30 min e 6 h e 30 min e, das 16 h e 45 min às 17 h e 45 min, entre
os pombais e as áreas de bebida e forrageio. Assim, posicionouse um ou mais contadores - a uma distancia suficiente para evitar
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duplicidade de adição dos mesmos indivíduos censados - nas
linhas de passagens das avoantes, onde se realizou contagens
de três minutos com intervalos de dois minutos, durante todo o
período de movimentação, totalizando 36 minutos efetivos de
contagem em uma hora.
Em todas as colônias houve contagens e repetição
das contagens, buscando-se chegar a valores aproximados do
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real. A média dos valores foi extrapolada para o tempo total de
movimentação com uso da fórmula a seguir, adaptada de Bibby
et al. (1993), a qual vem sendo utilizada pelo CEMAVE desde
a década de 80. Considerando que um dos pares se desloca
enquanto o outro cuida do ninho ou da prole, o resultado final foi
multiplicado por dois para se estimar a população aproximada
de adultos.

Figura 1. Mapa de localização das colônias de reprodução de Zenaida auriculata, amostradas, entre 1991 e 2005.
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Ne = No x T
36
Onde:
Ne = Número estimado da população;
No = Número observado em 36 minutos; e,
T = Tempo estimado de passagem das aves para áreas
de alimentação ou dessedentação ou de retorno à colônia
reprodutiva, em minutos.

Contagem de ninhos, ovos e ninhegos nas
colônias
Para estimar a população das colônias de São João do
Cariri, Paraíba, Canguaretama, Rio Grande do Norte e Acauã,
Piaui (Tabela II) utilizou-se o método descrito por Bibby
et al. (1993) para contagens de ninhos de aves marinhas em
quadrados e/ou faixas distribuídas aleatoriamente na colônia,
sendo utilizada a fórmula:
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Onde:
n = número de ninhos da colônia (ou de ovos);
Ac = área da colônia;
Aa = área amostrada; e,
N = número de ninhos (ou de ovos) da amostra.
Estimou-se indiretamente o número de pares com base
nos números de ninhos ou ovos. Ao se considerar o número de
ninhos na área total, multiplicou-se por dois para chegar ao total
de adultos. O número total de ovos foi dividido por dois para se
chegar ao número de ninhos, levando-se em conta dois como o
número médio de ovos por ninho (Ihering 1935, Sick 1997).
Na colônia de São João do Cariri/PB, cuja área
correspondeu a 150 ha, os dados foram coletados no período de
24 de julho a 2 de agosto de 1994. Demarcou-se 22 quadrantes
de 5 m X 5 m (0,0025 ha cada), utilizando-se cordões de nylon
para facilitar a localização dos mesmos. Como a colônia era
dividida em duas propriedades, as quais foram definidas
como áreas A e B, demarcamos 11 na área A e 11 na área B,
totalizando uma área amostral de 0,055 ha. Cada ninho recebeu
uma marcação (copo descartável pequeno afixado próximo
ao ninho), indicando a quantidade de ovos e/ou ninhegos
existentes. Estes quadrantes foram vistoriados diariamente e
os dados anotados em uma planilha para cada ninho localizado
durante o período de estudo.

Tabela II. Estimativa de adultos e sucesso reprodutivo em 3 colônias pela contagem de ninhos. Onde: NC – número de ninhos
da colônia; NO - número de ovos da área amostral; EA – estimativa de adultos; NN – número de nascimentos e TN – taxa de
natalidade; NV – número de filhotes vivos até o final das observações; e, SR – Sucesso reprodutivo.

Na colônia de Canguaretama, Rio Grande do Norte,
os dados foram coletados em 22 de julho de 1998. A colônia
ocupava dois talhões de cultura de cana-de-açúcar de dimensões
aproximadas de 300 m X 200 m = 6 ha. Para as estimativas,
considerou-se uma amostra em cada talhão, com áreas de 300 m
X 12 m = 0,36 ha. As contagens foram realizadas em 12 faixas
paralelas (Bibby et al. 1993) de 300 m cada, separadas por
uma distância de 1 metro. As extremidades dos talhões foram
evitadas a fim de reduzir o efeito de borda sobre os resultados.
A Colônia de Acauã, Piauí, foi instalada na Fazenda Sítio
numa área de 149,5 ha de Caatinga, que é utilizada como área
de pasto natural para o gado. Os levantamentos foram realizados
em duas etapas e optou-se por essa estratégia, para dar tempo
de haver a eclosão dos ovos e para evitar o pisoteio na área e
uma possível superexposição dos ninhos e ninhegos à ação dos
predadores. A primeira aconteceu no período de 27 de março e
3 de abril de 2001, quando se instalou um experimento com 10
faixas aleatórias de 3 X 100 m, totalizando uma área amostral
de 0,03 ha. Cada ninho foi marcado com um copo descartável
pequeno, indicando que o mesmo estava ativo e a quantidade de

ovos existentes. Numa planilha registrou-se, além desses dados,
a ocorrência de sinais de predação ou de abandono.
A segunda etapa aconteceu no período de 15 a 21 de abril
do mesmo ano, quando já havia acontecido a eclosão dos ovos,
dando condições para uma reavaliação de cada ninho. Nesta
fase, se buscou averiguar a atividade dos ninhos, a quantidade
de ovos eclodidos e não eclodidos, ovos abandonados e/ou
predados, ninhegos e/ou adultos mortos e adultos presentes.
A determinação da taxa de natalidade (TN) e do sucesso
de nascimento (SN) foi realizada segundo Dajoz (1983), onde:
TN = número de nascimento/número de ovos e SN = número de
filhotes vivos até o final das observações/número de ovos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Contagens em pontos fixos
Os resultados das contagens em pontos fixos são
apresentados na Tabela I, onde observa-se que a maior colônia
registrada no período do presente estudo foi a de Pedra Preta/
Ornithologia 2 (1):28-33, julho 2007
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Jandaira, Rio Grande do Norte. Tomando áreas destes dois
municípios, este pombal teve sua população estimada em
780.000 indivíduos, seguido das colônias de Itapipoca e Aiuaba,
Ceará com 753.000 e 390.762 respectivamente.
Os resultados das estimativas mostram diminuição
e aumento populacional entre 1991 e 2005. Sendo que na
década de 90, na maioria das colônias trabalhadas, as contagens
apresentaram-se inferiores a 56.000 indivíduos. Estes resultados
são importantes como referências para o estabelecimento de
um projeto de monitoramento de tendências populacionais,
dada à escassez de resultados sistemáticos e padronizados
historicamente, a exemplo daqueles obtidos por Azevedo Júnior
et al. (1987) e Azevedo Júnior & Antas (1990b). Como também,
serem utilizados para definir políticas publica e orientar esforços
de proteção das áreas de procriação.

Contagens de ninhos, ovos e ninhegos
No Pombal de Acauã, registrou-se uma área de
forrageio distante cerca de 56 km da colônia. Esta informação
surpreende aos registros da literatura para o Nordeste, que é de
3 Km, segundo Azevedo Júnior & Antas (1990b ). Já Bucher
& Ranvaud (2006), citam que no Sudeste estas aves podem se
deslocar a uma distância de até 120 km.
A colônia de Z. auriculata, localizada no canavial do
município de Canguaretama, zona litorânea do Rio Grande do
Norte, corresponde ao registro mais à leste na faixa continental
do Nordeste. A localização da caatinga próximo ao litoral, nesse
estado, pode ter contribuído com a dispersão dessa colônia para
o litoral, como indica o mapa utilizado por Bucher (1982).
A colônia reprodutiva em Paramirim, Bahia, foi o
registro, amostrado, mais ao sul da população nordestina.
A não uniformidade no número de ninhos por unidade
de área nos pombais de São João do Cariri, Paraíba e Acauã,
Piauí, mostrados na Tabela II, vem corroborar com Azevedo
Júnior & Antas (1990b), os quais associam esta característica à
variação nas tipologias vegetacionais existentes nas diferentes
áreas avaliadas. Por outro lado, no pombal de Canguaretama,
provavelmente, em função da vegetação predominante ser de
monocultivo de Cana-de-açúcar, a distribuição dos ninhos foi
uniforme, bem como a quantidade de ovos e nascimentos.
A construção de ninhos no solo é considerada uma
adaptação com vistas a reduzir o tempo de nidificação (Bucher
1982). Para essa espécie, acaba sendo vantajoso em relação às
perdas por predação, já que o tempo de existência da colônia
(cerca de quatro meses, segundo Bucher op.cit.) não possibilita
o desenvolvimento de populações de predadores que sejam
capazes de promover perdas significativas. Entretanto, essa
estratégia não se aplica aos impactos da predação pela presença
humana constante verificada nos pombais.
Em Canguaretama, observou-se inúmeros espécimes
adultos mortos a tiros e filhotes pisoteados, podendo ser uma das
causas da mortalidade ali encontrados, cuja taxa foi cerca de 68
vezes maior que em Acauã. Os valores de sucesso reprodutivo
obtido em Canguaretama (47%) ficaram próximos daqueles
verificados por Murton et al. (1974) que corresponderam a
45%, enquanto que em Acauã obteve-se valores bem maiores
(cerca de 71%), talvez, pela marcante presença da fiscalização
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do IBAMA e equipes do CEMAVE na área, que de certa maneira
inibem a ação da caça furtiva (Tabela II).
Em relação à quantidade de ninhos por localidade
(Tabela II), observa-se que Acauã, Piauí, apresentou o maior
número de ninhos (cerca de 554.000), seguidos por São João
do Cariri (213.000), Paraíba, e Canguaretama, Rio Grande do
Norte (23.000). Desta forma, Acauã apresentou cerca de 0,14
ninhos/m2, São João do Cariri 6,18 ninhos/m2 e Canguaretama
0,01 ninhos/m2.
Sobre esta situação, Ihering (1935) afirma que nos
pombais da caatinga existe uma alta densidade de ninhos, e a
distância entre eles chega a 30-40 cm. Aguirre (1971, 1976)
encontrou 1,92 ninhos/m2 numa amostra de 25 m2. Em Campos
Sales, Ceará, Bucher (1982) verificou uma densidade de 0,42
ninhos/m2 em uma amostra de 100 m2. Os valores encontrados
nesta pesquisa se também comparados aos encontrados por
Bucher & Orueta (1977), na Argentina, mostram que são
comparáveis aos registrados por estes pesquisadores em ambas
as regiões trabalhadas. É bom lembrar que em cada unidade
pesquisada, foi necessário adaptar o método ao contexto, uma
vez que não há homogeneidade nestas paisagens. Sendo diferente
pesquisar uma colônia por anos seguidos na mesma unidade de
paisagem, insular por exemplo. Assim, se em Acauã, as faixas
foram aleatórias, em Canguaretama, evitou-se o efeito de borda,
já em São João do Cariri, os quadrantes foram distribuídos de
acordo com a densidade de ninhos.

CONCLUSÕES
Os censos de aves permitem que tenhamos uma
estimativa populacional aproximada do real. Ambos os
modelos trabalhados neste estudo, permitiram a estimativa dos
estoques populacionais dessa espécie. Entretanto, as contagens
de ninhos, ovos e ninhegos, apesar de mais demorada e de
carecer de maiores investimentos, mostraram-se mais eficientes
para um processo de monitoramento de espécies coloniais
com potencial cinegético. Não só porque podemos chegar a
uma estimativa populacional, mas também porque podemos
ter outras informações como sucesso reprodutivo, incremento
populacional e disponibilidade do recurso, caso estes sejam
medidos e analisados corretamente.
Por ser uma ave com potencial cinegético, Zenaida
auriculata tem sido vítima permanente da pressão de caça.
Curiosamente, ao ser eleita, pelos sertanejos, como uma
alternativa alimentar nos períodos de seca, é também um petisco
apreciado nos grandes centros urbanos. Assim, os estoques
populacionais equilibram-se numa linha muito tênue, onde
são ameaçadas constantemente por três modalidades de caça:
comercial que abastece bares, restaurantes e feira; esportiva
atendendo ao lazer de uma parcela da população local ocorrendo,
em geral, nos finais de semana; e, de subsistência cuja atividade
resume-se ao atendimento das necessidades diárias, geralmente
quando há pombais na região, não imprimindo esforço de ir em
busca desta iguaria.
Em virtude desta situação torna-se fundamental a
continuidade do programa de monitoramento da espécie, a
fim de garantir e subsidiar estratégias de manejo adequadas à
conservação da população nordestina de Zenaida auriculata.
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