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RESUMO 

 

Izar, P. Análise socioecológica da diversidade social de macacos-prego. (2016). 200 pp. 
Tese (Livre Docência) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

A socioecologia assume que os primatas ajustam o seu comportamento social às 

condições ecológicas, e prevê que a disponibilidade e distribuição de fontes de alimento, 

risco de predação e risco de infanticídio por machos afetam os padrões de organização 

social, estrutura social e sistema de acasalamento dos primatas. No entanto, a plasticidade 

e a variação do comportamento social podem ser limitadas por adaptações 

conservadoras. O estudo comparativo de espécies filogeneticamente próximas pode 

ajudar a identificar a contribuição relativa de determinantes das ecológicos para a 

variação de sistemas sociais de primatas. Eu comparei as características ecológicas e o 

comportamento social de três populações do gênero Sapajus, S. nigritus no Parque 

Estadual Carlos Botelho, uma área de Mata Atlântica no Estado de São Paulo, S. 

xanthosternos, na Reserva Biológica de Una, uma área de Mata Atlântica no Estado da 

Bahia e S. libidinosus na Fazenda Boa Vista, um habitat semiárido do Estado do Piauí. S. 

libidinosus e S. xanthosternos apresentaram maior percepção de risco de predação do que 

S. nigritus. Nas três populações estudadas, os macacos-prego alimentaram-se de frutos em 

fontes usurpáveis, mas de tamanho variável: pequena a intermediária no PECB, pequena 

a grande na FBV, e intermediária a grande na ReBio Una.  Como previsto pela 

socioecologia, as fêmeas da FBV competem diretamente por alimentos usurpáveis, são 

filopátricas e estabelecem uma hierarquia de dominância linear, com coalizões enviesadas 

por relações de parentesco. As fêmeas do PECB não competem diretamente por alimento, 

podem dispersar e não estabelecem relações hierárquicas. As relações entre fêmeas da 

ReBio Una não são suficientemente explicadas pelas características das fontes de alimento 

apenas, havendo um grau de tolerância muito maior do que o esperado e uma competição 

mais acentuada entre machos e fêmeas do que entre fêmeas, o que sugere um efeito do 

risco de predação. As relações de catação nas três populações também não são 

suficientemente explicadas pelos modelos, indicando que os benefícios da catação podem 

ser múltiplos e não apenas a aquisição de aliados em disputas hierárquicas. Também de 

acordo com a socioecologia, o tamanho e a coesão dos grupos variou de acordo com o 

balanço entre oferta de alimento e risco de predação, com tamanho máximo de grupo e 



 
 

 

coesão maiores nas populações da ReBio Una e da FBV, e menores no PECB, onde o risco 

de predação foi menor. A maior razão sexual encontrada na ReBio Una também favorece 

a hipótese de que machos são mais eficientes na proteção do grupo contra predadores. O 

sistema de acasalamento variou mais com variação na razão sexual dos grupos do que 

variação nas características ecológicas entre as áreas, favorecendo as hipóteses de que o 

sistema de acasalamento resulta da possibilidade de monopolização de fêmeas por um 

macho e de estratégias das fêmeas para evitar estratégias masculinas coercitivas.  

 

Palavras-chave: Sapajus; plasticidade fenotípica; sistemas sociais; sistema de 

acasalamento; ecologia comportamental  

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Izar, P. Socioecology analysis of capuchin monkeys social diversity. (2016). 200 pp. Thesis 
(Livre Docência) – Institute of Psychology, University of São Paulo, São Paulo. 
 

Socioecology models assume that primates adjust their social behavior to ecological 

conditions, and predict that food availability and distribution, predation risk and risk of 

infanticide by males affect patterns of social organization, social structure and mating 

system of primates. However, plasticity and variation of social behavior may be 

constrained by conservative adaptations and by phylogenetic inertia. The comparative 

study of closely related species can help to identify the relative contribution of ecological 

and of genetic determinants to primate social systems. We compared ecological features 

and social behavior of two species of the genus Sapajus, S. nigritus in Carlos Botelho State 

Park, an area of Atlantic Forest in São Paulo state, S. xanthosternos in Una Biological 

Reserve, an area of Atlantic Forest in the Bahia state, and S. libidinosus in Fazenda Boa 

Vista, a semi-arid habitat in Piauí state, Brazil. S. xanthosternos and S. libidinosus perceived 

higher predation risk than S. nigritus. In the three studied populations, capuchin monkeys 

fed on fruits in usurpable sources of variable size: small to intermediate in PECB, small to 

large in FBV, and intermediate to large in ReBio Una. As predicted by socioecology, 

females in FBV compete directly for usurpable foods, are philopatric, and establish a 

linear dominance hierarchy, with nepotistic coalitions. Females in PECB do not compete 

directly for food, can disperse, and do not establish hierarchical relationships. Females 

social relationships in REBIO Una are not sufficiently explained by features of food 

sources alone: they present greater tolerance than expected and compete significantly 

with males in food sources, suggesting an effect of predation risk. Grooming relations in 

the three populations are also not sufficiently explained by the models, indicating that the 

benefits of grooming can be multiple and not only the acquisition of allies in hierarchical 

disputes. Also according to socioecology, group size and cohesion varied according to the 

balance between food abundance and predation risk, with maximum group size and 

greater cohesion in ReBio Una and FBV, and lower values in PECB where predation risk 

was lower. The highest sex ratio found in ReBio Una also favors the hypothesis that males 

are more efficient in group protection against predators. The mating system varied more 

with variation in sex ratio of the groups than with variation in ecological features of the 



 
 

 

areas, favoring the hypothesis that mating systems result from male capacity of female 

monopolization and female strategies to avoid male coercive strategies. 

 

Keywords: Sapajus; phenotypic plasticity; social systems; mating system; behavioral 

ecology 
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APRESENTAÇÃO 

 

Um sistema social é uma propriedade emergente da repetição de padrões de 

interação social entre conjuntos particulares de indivíduos (Hinde, 1976). Como tal, 

reflete variação em fatores inerentes aos indivíduos, como morfologia (por exemplo, em 

formigas do gênero Cardiocondyla, interações agressivas ocorrem apenas entre machos 

ergatoides, enquanto machos alados deixam a colônia para acasalar (Heinze & Hölldobler, 

1993) e fisiologia (por exemplo, em saguis, Callithrix jacchus, níveis mais elevados do 

neuropetídeo oxitocina eliciam cuidado paterno e de arginina-vasopressina eliciam o 

cuidado materno (Taylor & French, 2015)), ou temperamento (por exemplo, fêmeas de 

babuínos Papio hamadryas ursinus podem ser simpáticas, arredias ou solitárias; as 

simpáticas apresentam interações amigáveis e frequentemente saúdam fêmeas 

subordinadas, as arredias são agressivas e só saúdam fêmeas dominantes e as solitárias 

interagem pouco, também saudando fêmeas mais dominantes (Seyfarth, Silk, & Cheney, 

2012)); bem como da própria dinâmica social, como relações hierárquicas (por exemplo, 

em macaco-prego Sapajus spp., indivíduos dominantes são os parceiros mais frequentes 

de coalizão em conflitos com imaturos, sugerindo um papel de proteção (Ferreira, Lee, & 

Izar, 2006)) ou de parentesco (por exemplo, fêmeas de macacos prego S. nigritus e S. 

libidinosus fazem mais catação em fêmeas aparentadas (Tiddi, Aureli, Schino, & Voelkl, 

2011; Verderane, Izar, Visalberghi, & Fragaszy, 2013)). Padrões de interação social 

também refletem motivações individuais (sensu Hogan, 2014), como competição para 

obtenção de recursos e ou cooperação para diminuição de riscos. Por exemplo, a oferta de 

alimentos em fontes discretas e monopolizáveis aumenta a competição agressiva numa 

diversidade de espécies, como o caranguejo europeu Carcinus maenas (Tanner, Salal, & 

Jackson, 2011) e o primata mico de cheiro Saimiri spp. (Boinski et al., 2002). Acesso a 

parceiro sexual também gera competição, por exemplo, fêmeas de suricata, Suricata 

suricatta (Clutton-Brock et al., 2006), e de saguis, Callithrix jacchus (Yamamoto et al., 

2014), competem agressivamente pela posição de dominante, cujo sucesso reprodutivo é 

maior, devido ao monopólio de oportunidades de acasalamento. Sexo, idade e papel social 

também afetam diferencialmente a vulnerabilidade de indivíduos aos riscos. Por exemplo, 

a percepção de risco de predação por fêmeas de cervos Cervus elaphus, mas não de 

machos, é afetada pelo tamanho do grupo (Lung & Childress, 2007) e a conectividade de 
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indivíduos em redes sociais aumenta a probabilidade de infecção por parasitas no lagarto 

social Egernia stokesii (Goglrey, Bull, James, & Murray, 2009) e no macaco japonês Macaca 

fuscata yakui (MacIntosh et al., 2012). Sistemas sociais, portanto, são sistemas flexíveis, 

contingentes à variação demográfica, que altera a composição individual (e fatores 

associados) do grupo social (Henzi, Forshaw, Boner, Barrett, & Lusseau, 2013; Strier, 

2009), e ao contexto ecológico, que altera a distribuição de recursos e de riscos que afetam 

as motivações sociais dos membros do grupo (Kamilar & Cooper, 2013). 

 Ainda assim, observam-se padrões recorrentes de interação social num 

determinado táxon, que permitem mesmo classificar espécies de acordo com o sistema 

social típico (Dunbar & Shultz, 2010; Strier, 1994). Assume-se que essa regularidade 

resulta de estratégias individuais adaptativas para lidar com problemas ecológicos no 

contexto social (Wrangham, 1980). Os mecanismos envolvidos na evolução de tais 

estratégias são objeto de discussão histórica na literatura de Comportamento Animal 

(Griffiths & Gray, 2001; Griffiths, 2002; Smith, 2000). Provavelmente atrelada à ênfase na 

herança genética como fonte de variabilidade e evolução, dominante no pensamento 

evolucionista desde o engendramento da Síntese Moderna da Teoria da Evolução (ou 

neodarwinismo) por Ernst Mayr e Theodosius Dobzhansky (de Queiroz, 2005), está a 

hipótese de que estratégias comportámentáis são “soluções comportamentais adaptativas 

a problemas sociais e ambientais recorrentes e previsíveis” (Kappeler, Barrett, Blumstein, 

& Clutton-Brock, 2013; p.1), isto é, resultado de evolução por seleção natural, por 

contribuir para a aptidão dos indivíduos. Essa hipótese também traz subjacente a noção 

de que fenótipos comportamentais semelhantes estão relacionados a um componente 

genético partilhado (Kasumovic, 2013), o que explicaria estratégias sociais robustas, 

típicas de espécie (Kappeler et al., 2013). Dentro dessa perspectiva, plasticidade 

comportamental é entendida como norma de reação fenotípica, isto é, resposta 

contingente de um genótipo (seja individual, populacional ou de uma espécie) frente a 

contextos ambientais distintos (DeWitt, Sih, & Wilson, 1998; Foster, 2013). Há um certo 

consenso sobre a plasticidade fenotípica atuar sobre processos evolutivos, tanto 

limitando, quanto promovendo mudanças (Pigliucci, 2005). Por um lado, há uma ideia de 

que plasticidade comportamental é promotora de mudança evolutiva, porque pode variar 

entre indivíduos de acordo com normas de reação associadas a diferentes genótipos, 

permitindo a ação da seleção natural (Renn & Schumer, 2013). Por outro, como 

plasticidade comportamental pode permitir um ajuste rápido do organismo a mudanças 
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ambientais, atuaria reduzindo o papel da seleção natural sobre genótipos (Rendall & Di 

Fiore, 2007).  

Acumulam-se evidências de que padrões fenotípicos resultam não apenas de 

herança genética, mas da interação entre mecanismos de herança genética e não-genética 

(como regulação epigenética (Champagne, 2010) e transmissão social de informação 

(Fragaszy et al., 2013)), e de plasticidade de desenvolvimento como facilitadora de 

processos evolutivos ao contribuir para variação funcional, originando inovações que 

podem afetar a evolvabilidade1 (Bolhuis, Brown, Richardson, & Laland, 2011; Laland et 

al., 2015; Pigliucci, 2007). Essas evidências levam a uma Síntese Estendida da Teoria da 

Evolução, que ainda não atingiu um consenso quanto à motriz da evolução: se seleção 

natural (Pigliucci, 2007) ou se “seleção natural mais processos construtivos internos e 

externos” (Laland et al., 2015, p. 9). É consenso, no entanto, que fenótipos não resultam 

apenas de correlatos genéticos, mas do processo de desenvolvimento. Um fenótipo não é 

previamente determinado pela constituição genética, mas reconstruído ao longo do 

desenvolvimento (Laland et al., 2015). Nesta tese, aplicarei a Síntese Estendida da Teoria 

da Evolução sensu Laland e colaboradores (2015) para reinterpretar a premissa central 

de selecionismo ecológico da Ecologia Comportamental ao analisar a co-variação entre 

características de sistemas sociais e de contexto ecológico de populações de um dos 

primatas Neotropicais mais cosmopolitas, o macaco-prego (gênero Sapajus; Lynch Alfaro 

et al., 2012 a).  

A Ecologia Comportamental é um ramo da Ecologia Evolutiva, o estudo da evolução 

e adaptação em contexto ecológico, que investiga evolução e adaptação do 

comportamento. A disciplina foi um desdobramento da Etologia, incorporando a ênfase 

no nível individual de ação da seleção natural que ocorreu nos anos 1960 e 1970 dentro 

da biologia evolutiva. A Etologia clássica estava comprometida com uma visão de que a 

seleção natural atua promovendo o bem da espécie, isto é seleção de grupo (Noble, 1998). 

Por exemplo, Huxley (1966) afirmou que a função de sinais ritualizados era promover a 

troca eficiente de informação, assim reduzindo o dano intra-específico, e Tinbergen 

(1964) definiu comunicação como emissão e recepção de sinais, de tal modo que o bem-

estar da espécie é promovido. Essa noção foi ultrapassada a partir dos avanços teóricos 

na análise evolucionista de forrageamento e comportamento social, como as teorias sobre 

                                                             
1 Do inglês, evolvability, que se refere à habilidade de uma população em responder à seleção natural ou 
artificial, isto é, quão rápido uma característica muda em função de uma dada pressão seletiva (Houle, 1992). 
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aptidão abrangente ou seleção de parentesco (Hamilton, 1964), altruísmo recíproco 

(Trivers, 1971), seleção sexual e investimento parental (Trivers, 1972). Também foram 

incorporados avanços da teoria do forrageamento ótimo (MacArthur & Pianka, 1966) e 

de modelos matemáticos como a Teoria dos Jogos (Maynard Smith, 1974). 

A Ecologia Comportamental adota a premissa de selecionismo ecológico, isto é, 

assume que pressões ecológicas selecionam um determinado comportamento, e essa é a 

questão de investigação (Smith, 2000). Para responder a tal questão, busca-se identificar 

uma correlação entre variação de variáveis ambientais, como distribuição do recurso e 

frequência de competição por tal recurso, e variação em comportamento. As previsões 

sobre correlações baseiam-se na hipótese de que os indivíduos foram selecionados por 

emitir respostas flexíveis, contingentes às condições ambientais, maximizando sua 

aptidão, isto é, estratégias comportamentais ótimas (por exemplo, Wrangham, 1980). 

Assim, a Ecologia Comportamental entende que a seleção natural atua sobre mecanismos 

de tomada de decisão, flexíveis frente a diferentes dilemas adaptativos, que maximizam a 

aptidão (Smith, 2000). Em congruência com a Síntese Estendida, a diversidade 

comportamental observada em espécies animais atuais é resultado da diversidade de 

ambientes sociais e ecológicos em que ocorrem, mais do que de variação em ambientes 

passados ou em genes (Smith, 2000). 

No entanto, historicamente, a questão que se colocou, em todas as abordagens da 

ecologia evolutiva, desde suas formulações iniciais ainda sob outras denominações (ver, 

por ex. (Crook & Goss-Custard, 1972), é que há fatores sistematicamente relacionados à 

variação comportamental que atuam como pressões seletivas para o que seriam padrões 

típicos de espécie. Por conseguinte, variáveis ecológicas podem atuar como causas 

proximais, de forma que mudanças ambientais, como diminuição na disponibilidade de 

recursos, podem afetar o comportamento no presente, mas também podem ser pressões 

seletivas ou causas evolutivas, se os seus efeitos persistem no tempo e causam herança 

genética diferencial (Koenig, 2002). Ainda assim, o grau em que a variação numa 

característica é consequência de variação genética (portanto, adaptação herdável, 

segundo a visão tradicional da Síntese Moderna) não foi diretamente relevante para a 

formulação e teste de modelos da ecologia comportamental (phenotypic gambit, Grafen, 

1984). 

A partir das concepções da Síntese Estendida de Laland e colaboradores (2015), 

assumirei, nesta tese, que a investigação da correlação entre variáveis ambientais e 
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variáveis comportamentais permite testar a premissa de selecionismo ecológico, uma vez 

que a evolução não é apenas produto unidirecional de seleção natural sobre variantes 

genéticas, mas da relação bidirecional entre processos de desenvolvimento e seleção 

natural (ver também Rolian, 2014). Assim, para testar hipóteses de modelos da 

socioecologia, que é a aplicação da Ecologia Comportamental para explicar a diversidade 

de sistemas sociais de primatas (van Schaik, 1989), apresento um estudo comparativo da 

ecologia e do sistema social de três populações de macacos-prego vivendo em áreas com 

marcadas diferenças ecológicas.  

Na introdução da tese apresento uma revisão sobre o status taxonômico do 

macaco-prego e suas implicações para este estudo, bem como uma revisão histórica dos 

modelos socioecológicos sobre sistemas sociais de primatas. No Capítulo1, apresento a 

caracterização ecológica das três áreas de estudo, com enfoque em oferta de alimento e 

risco de predação. No capítulo 2, abordo as previsões dos modelos de que os padrões de 

oferta de alimento afetam o regime de competição alimentar a que fêmeas de primatas 

estão submetidas e, por consequência, os padrões de relações sociais estabelecidas entre 

elas. No capítulo 3, comparo as caraterísticas de organização social (tamanho e coesão 

espaço temporal dos grupos, razão sexual) e de sistema de acasalamento das três 

populações, discutindo os efeitos de risco de predação e de oferta de alimento. Concluo a 

tese com uma discussão sobre as amplitudes e limites da flexibilidade social de macacos-

prego, enfatizando as evidências favoráveis e desfavoráveis aos modelos socioecológicos 

e apontando novos rumos de pesquisa.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 - De macaco-prego a macacos-prego 

 

“The division of a group of organisms into component species, their evolutionary 

relationships to each other, and the mapping of their geographic distributions are 

all essentially hypotheses, albeit based to a greater or lesser degree on factual 

information. A taxonomic arrangement is a hypothesis, just as is the distribution map 

of the component taxa. Getting the right hypothesis is of course fundamental for all 

aspects of the study of organisms but, most urgently today, is crucial for the 

conservation of biological diversity, which requires, above all, categorizing living 

beings and knowing where they live. ” (Rylands, Kierulff, & Mittermeier, 2005; 

P.87). 

 

O macaco-prego é um primata de tamanho médio, membros e cauda curtos e 

robustos, mandíbulas fortes, e com um característico tufo de pelos no alto da cabeça, como 

um topete, bem pronunciado nos machos adultos, que se encontra por toda a América do 

Sul, nas florestas altas da Amazônia e Mata Atlântica, na floresta semidecídua subtropical 

da Argentina, nas matas ciliares ou mais arbustivas do Cerrado e nos capões de mata 

xerofítica da Caatinga (Figura 1.1). Conforme a região de ocorrência, a sua pelagem 

assume diferentes colorações, de marrom bem claro a quase preto; o formato do topete 

também apresenta variações geográficas (Figura 1.2).  

Apesar de taxonomias elaboradas no início do século XX classificarem essas 

variações como espécies distintas de macaco-prego, a partir de 1957 e por cerca de quatro 

décadas, todos esses macacos foram considerados uma única espécie: Cebus apella (para 

uma revisão histórica da taxonomia, ver Rylands et al., 2005). A partir de uma revisão 

sistemática do grupo, com base em coloração da pelagem e formato do topete, feita por 

Torres-de-Assumpção (1983), que identificou cinco formas geograficamente distintas, 

Groves (2001) validou quatro espécies: C. apella (com seis sub-espécies), C. libidinosus 

(com quatro sub-espécies), C. nigritus (com três sub-espécies) e C. xanthosternos. A 

presença do  topete e  a morfologia  mais  robusta permitiu separar os macacos-prego  de  
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Figura 1.1: Mapa de distribuição do gênero Sapajus (©Kenneth Chiou). Gentilmente cedido por 
Jessica Lynch Alfaro. 
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Figura 1.2 – Variação na cor da pelagem e formato do topete de três espécies de Sapajus. Macho 
adulto de S. nigritus do Parque Estadual Carlos Botelho, SP, fotografia de Mariana Dutra Fogaça 
(a); macho sub-adulto de S. libidinosus da Fazenda Boa Vista, PI, fotografia de Marino Júnior 
Fonseca de Oliveira (b); macho sub-adulto de S. xanthosternos da Reserva Biológica de Una, BA, 
fotografia de Irene Delval (c).  
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outras três espécies do gênero, muito similares, mas com membros mais delgados e 

longos e sem o tufo de pelos na cabeça, os caiararas, cuja distribuição geográfica é mais 

restrita, da Amazônia à América Central: C. albifrons, C. olivaceus e C. capucinus. Em todas 

as taxonomias publicadas até 2001, as quatro espécies eram separadas em dois grupos: 

com tufo ou robustas e sem tufo ou gráceis (Rylands et al., 2005). Silva Jr. (2001)), a partir 

de uma revisão sistemática do grupo com base em pelagem e morfologia, encontrou 

diferenças suficientes em morfologia do crânio, mandíbula, dentição, silhueta e pelagem 

do rosto para separar macacos-prego e caiararas em dois subgêneros: Sapajus Kerr, 1792 

e Cebus Erxleben, 1777. Posteriormente, (Lynch Alfaro, Silva, & Rylands, 2012), numa 

análise filogenética baseada em modelo de difusão bayesiana dos genes mitocondriais 12S 

e citocromo b, sugeriram que macacos-prego e caiararas formam dois grupos 

monofiléticos e que a separação dos dois clados é antiga, estimada em 6,2 milhões de anos 

(final do Mioceno), apoiando a divisão de Cebus em dois gêneros distintos: Cebus e 

Sapajus. 

Em sua revisão com base em análises morfométricas, Silva Jr. (2001; 2002) sugeriu 

que o gênero Sapajus contém sete espécies relacionadas em três grupos geográficos: o 

grupo amazônico (S. apella e S. macrocephalus), o grupo do centro da América do Sul 

(Cerrado, Caatinga e norte da Mata Atlântica; S. cay, S. libidinosus, S. xanthosternos e S. 

robustus,) e S. nigritus na Mata Atlântica ao sul do Rio Doce. Os dados filogenéticos 

confirmam essa hipótese, indicando que Sapajus divergiu entre 2 e 0,4 milhões de anos 

atrás, com uma primeira diversificação na Mata Atlântica, sendo S. nigritus a espécie mais 

antiga, as espécies do centro da distribuição geográfica (Cerrado e Norte da Mata 

Atlântica) formando outro grupo (S. libidinosus, S. cay, S. robustus, S. xanthosternos), e as 

espécies amazônicas (S. macrocephalus e S. apella) outro grupo pouco diferenciado 

geneticamente (Lynch-Alfaro et al., 2012). É importante ressaltar, aqui, que as análises 

filogenéticas atuais usam os conceitos de espécie filogenética e genética, que diferem do 

conceito clássico de Máyr (“espécies são grupos de populáções náturáis que realmente ou 

potencialmente se reproduzem, e que são reprodutivamente isoladas de outros desses 

grupos”; Mayr, 1942), porque “não demanda[m] que cada espécie seja diagnosticada por 
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ápomorfiás” (Groves, 2012, p. 689), e entendem espécie como uma unidade reprodutiva 

coesa, e não necessariamente isolada reprodutivamente (Baker & Bradley, 2006)2.  

Apesar dos avanços, a taxonomia do grupo é ainda bastante controversa. A divisão 

entre os gêneros Sapajus e Cebus tem sido mais aceita, mas as classificações dentro de 

cada gênero são objeto de extensa discussão (ver, por ex. Rosenberger, 2012). Pela 

perspectiva da Síntese Moderna, elucidar se a variação entre populações de macacos-

prego reflete plasticidade comportamental de uma espécie (portanto, plasticidade 

fenotípica relacionada a normas de reação de um mesmo genótipo) ou reflete diferenças 

genéticas entre espécies (portanto, adaptações relacionadas a genótipos diferentes) seria 

crucial para o objetivo desta tese. Algumas evidências sugerem que, mesmo sob a 

perspectiva da Síntese Moderna, esta tese é válida. Duas análises filogenéticas de padrões 

comportamentais, usando a revisão taxonômica mais recente dos gêneros, mostram 

claramente diferenças entre Cebus e Sapajus, mas não entre as espécies de Sapajus (Lynch-

Alfaro et al., 2012c; Matthews, 2012). O mesmo padrão de resultado foi obtido em análise 

da morfologia facial e pós craniana (Wright et al., 2015). Indivíduos de diferentes espécies 

de Sapajus mantidos juntos em cativeiro interagem socialmente e se comunicam 

naturalmente, formando grupos sociais estáveis, com um padrão de sistema social típico 

do gênero, além de gerarem híbridos férteis (revisão em Izar et al., 2012). Uma 

característica bastante peculiar do gênero é o forrageamento extrativo, que inclui o uso 

de ferramentas, como pedras para quebrar recursos alimentares encapsulados (Fragaszy, 

Izar, Visalberghi, Ottoni, & de Oliveira, 2004). O uso de ferramentas tem sido identificado, 

na natureza, nas espécies que habitam os ambientes mais xerofíticos de Cerrado e 

Caatinga: S. libidinosus, S. xanthosternos e S. flavius, mas em semiliberdade e cativeiro não 

há diferença entre espécies no uso de ferramentas (Ottoni & Izar, 2008). Da mesma forma, 

populações de S. xanthosternos e de S. flavius que ocorrem na Mata Atlântica não usam 

ferramentas (Canale, Guidorizzi, Kierulff, & Gatto, 2009; Ferreira et al., 2009). Esses 

resultados sugerem que a variação entre populações de Sapajus no uso de ferramentas se 

deve à variação nas oportunidades encontradas para o desenvolvimento da habilidade de 

quebra em cada tipo de ambiente (Visalberghi, Fragaszy, Izar, & Ottoni, 2005), e não a 

diferenças cognitivas herdadas geneticamente (Ottoni & Izar, 2008).  

                                                             
2 Baker & Bradley (2006) consideram que as premissas dos conceitos de espécie filogenética e espécie genética 
diferem, mas nesses dois aspectos os conceitos são similares. Para uma discussão sobre o conceito moderno de 
espécie, ver de Queiroz (2005). 
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Pela perspectiva da Síntese Estendida, adotada nesta tese, a diversidade fenotípica 

observada entre populações de macacos-prego revela processos de desenvolvimento 

diversificados, o que implica necessariamente num papel de variáveis ambientais atuando 

sobre expressão fenotípica ao longo de todo o desenvolvimento, o que vai da concepção à 

senescência (Resende, 2011), desde expressão gênica até modulação de resposta 

comportamental. Portanto, mesmo que haja diferenças genéticas entre as diferentes 

populações e espécies de macacos-prego, a diversidade fenotípica resulta da interação 

entre genótipo e as variáveis ambientais. Encontrar correlação entre variação do contexto 

ambiental e variação de sistema social corroboraria as hipóteses dos modelos 

socioecológicos.  

 

1.2 - Histórico das abordagens ecológicas ao estudo de sistemas sociais 

 

1.2.1 –  Da Etologia à Socioecologia  

 

A Etologia floresceu na primeira metade do século passado, a partir da aplicação 

do conceito de homologia ao estudo do comportamento (Bornstein, 1980; Lorenz, 1974). 

Os primeiros etólogos desenvolveram a tese defendida por Darwin já em sua primeira 

obrá, “A origem dás espécies” (Darwin, 1859) e que o comportamento animal (incluindo 

o humano) é uma característica herdável, sujeita à evolução, e, portanto, é possível 

identificar a evolução de tal característica pela observação de gradações em espécies 

aparentadas, assim como para estruturas corporais. 

Essa primeira abordagem da Etologia, que veio a ser denominada Etologia Clássica, 

buscava a descrição de padrões motores típicos de uma espécie, inatos, não modificados 

por efeitos de aprendizagem, que permitiam a comparação filogenética (Lorenz, 1974). 

Muitos desses padrões são típicos de contextos de interação como cortejamento ou 

disputa territorial (Carvalho, 1998), assim, na Etologia Clássica, o estudo de interações 

sociais foi bastante focado na troca, entre pares de coespecíficos, de sinais comunicativos 

estereotipados, típicos da espécie (Crook & Goss-Custard, 1972).  

Nessa mesma época, desenvolviam-se os primeiros estudos de campo com 

primatas, cujos objetivos eram descrever a estrutura social de espécies próximas à 

humana, buscando entender a origem de nossos padrões comportamentais (Strier, 2007; 
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Matsuzawa & McGrew, 2008). Na década de 1960, já havia suficiente corpo de dados, não 

somente sobre primatas, mas também de alguns estudos sobre ungulados e aves, 

indicando que a estrutura social, como propriedade emergente das interações entre 

grupos de indivíduos, não podia ser concebida da mesma forma que uma estrutura 

corporal (Crook, 1970; Hinde, 1976).  

Em 1970, Crook propôs um desdobramento da Etologia clássica, denominado 

Etologia Social, cujo foco de investigação eram as relações entre comportamento social, 

ecologia e dinâmica de populações. Em sua primeira formulação, o autor propôs que a 

Etologia Social se desenvolvesse em três perspectivas interdependentes: a socioecologia, 

que buscava correlações entre tipos de organização social e variáveis ecológicas; a 

sociodemografia, que buscava relações entre organização social e dinâmica de 

populações, e a pesquisa de sistemas sociais, que seria o estudo dos processos 

comportamentais subjacentes à estrutura social.  

A Etologia Social, de acordo com sua origem na Etologia Clássica, embora enfocasse 

a flexibilidade comportamental, buscava investigar fatores sistematicamente 

relacionados a essa flexibilidade, de forma a identificar pressões seletivas para padrões 

de estrutura social típicos de espécie. Conforme Crook e Goss-Custard (1972), a Etologia 

Social se propôs a investigar estruturas sociais como sistemas adaptativos e adaptados.  

O estudo da estrutura social como um sistema dinâmico, a partir das três 

perspectivás expostás, está presente numá obrá fundámentál dá primátologiá, “Primáte 

Sociál Relátionships”, editádá por Robert A. Hinde (1983). Hinde pode ser considerado o 

pioneiro da pesquisa de sistemas sociais, tendo proposto uma metodologia para descrição 

e investigação de estrutura social (Hinde, 1976). Para o autor, a estrutura social é um 

sistema emergente das relações interindividuais estabelecidas pelos membros do grupo, 

que deve ser investigada por um estudo hierárquico que envolve, inicialmente, a descrição 

das interações entre os indivíduos, cuja repetição ao longo do tempo permite inferir a 

existência de uma relação interindividual, que pode ser descrita em termos de conteúdo, 

qualidade e frequência. Sua perspectiva, especialmente a metodológica, é central para o 

estudo moderno de espécies sociais (Lee, 1994). 

No entanto, a denominação Etologia Social foi pouco adotada. Isso talvez se deva 

pelá publicáção, não muito tempo depois, dá obrá “Sociobiology” de Edwárd Wilson 

(1975), que inaugurou uma nova disciplina também com o objetivo de investigar as bases 

evolutivas do comportamento social. Mais tarde, porque a aplicação dos conceitos da 
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Sociobiologia ao comportamento humano estigmatizou a disciplina, pesquisadores 

interessados na investigação da evolução e adaptação do comportamento passaram a 

adotar o nome Ecologia Comportamental (p. ex., Mysterud, 2004). Na primatologia, o 

termo Socioecologia continua sendo adotado por aqueles que buscam investigar a 

evolução dos sistemas sociais (Janson, 2000).  

Apesar das diferentes denominações, todas essas disciplinas partilham o enfoque 

da Etologia Social, investigando estrutura social como um sistema dinâmico que expressa 

interações entre fatores do meio ecológico e social, as quais influenciam a distribuição 

espacial e a tendência de agrupamento das populações, dentro de um limite de variação 

permitido pela tolerância comportamental da espécie (Crook, 1970). 

 

1.2.2–  Os primeiros modelos socioecológicos 

 

A socioecologia busca identificar as variáveis causais de sistemas sociais de 

primatas por meio de modelos hipotético-dedutivos derivados da Biologia Evolutiva 

(Kappeler & van Schaik, 2002). Na primeira década após a proposição da socioecologia, 

acumularam-se tentativas de identificar tais variáveis por meio de correlações entre 

categorias observadas de organização social e variáveis como ciclo de atividade, tipo de 

habitat e dieta (por ex., Eisenberg, Muckenhirn, & Rudran, 1972, para uma revisão, ver 

Janson, 2000). O crescimento das pesquisas de campo, gerando conhecimento sobre um 

número maior de espécies, somado aos desenvolvimentos da ecologia comportamental 

advindos do estudo de outras espécies sociais, e, principalmente, de conceitos da biologia 

evolutiva, como a seleção de parentesco (Hamilton, 1971) e a relação entre investimento 

parental e seleção sexual (Trivers, 1972), levaram a uma nova concepção. 

A partir de 1980, com a construção do primeiro modelo que buscava explicar as 

relações sociais de primatas (Wrangham, 1980), e não apenas padrões de agrupamento, 

a socioecologia passou a criar modelos baseados na ideia de maximização de benefícios 

em relação a custos da adoção de diferentes estratégias comportamentais.  

Uma premissa central da socioecologia, já presente nesse modelo, é que os fatores 

que limitám á áptidão (“fitness”) de máchos e de fêmeás são diferentes, devido às 

diferenças em sua fisiologia reprodutiva e em investimento parental (Trivers, 1972). A 

capacidade das fêmeas para produzir descendentes e garantir sua sobrevivência é 

limitada pelo acesso ao alimento. Assim, as relações sociais de fêmeas refletiriam 
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estratégias para obtenção do alimento (Wrangham, 1980). Os machos, por outro lado, têm 

sua capacidade de produzir descendentes limitada pelo acesso a fêmeas sexualmente 

receptivas, a não ser nos casos em que o macho precisa investir na capacidade de 

reprodução da fêmea e sobrevivência do filhote. Assim, as relações sociais de machos 

refletiriam estratégias para garantir acesso a parceiras sexuais (Wrangham, 1980). O 

sistema social seria, então, resultado da interação das estratégias individuais femininas e 

masculinas para garantir sucesso reprodutivo, mas, porque a estratégia de fêmeas é 

selecionada pela pressão de obtenção de alimento, os modelos abordaram principalmente 

a competição entre fêmeas por alimento e suas consequências para o sistema social de 

primatas (Isbell & Young, 2002).  

Nesse primeiro modelo, Wrangham (1980) buscou criar hipóteses para a evolução 

dos dois tipos básicos de sistemas sociais de primatas por ele identificados e classificados 

em female-bonded e non-female-bonded. O autor observou que a maioria das espécies 

conhecidas então era do tipo female-bonded, isto é, as fêmeas permaneciam em seu grupo 

natal, o que o autor considerou consequência da competição entre grupos por alimento. 

A competição por alimento entre fêmeas de primatas, por sua vez, seria consequência da 

distribuição (agregada ou dispersa) e a qualidade das fontes de alimento. Fontes de 

alimento de alta qualidade, agregadas em manchas no espaço, causariam competição 

entre grupos, levando a uma vantagem na cooperação entre fêmeas de um grupo para 

defesa de suas fontes alimentares. Como haveria um efeito negativo de competição 

intragrupo pro alimento, esse seria compensado, via seleção de parentesco, pela 

cooperação com fêmeas aparentadas, portanto a competição levaria à filopatria de 

fêmeas. Fêmeas de um mesmo grupo estabeleceriam fortes vínculos afiliativos entre si, 

uma vez que a cooperação entre fêmeas aparentadas aumentaria as chances de vencer a 

competição por alimento contra outros grupos e, portanto, aumentaria a aptidão 

abrangente. Nos grupos female-bonded as fêmeas também estabeleciam hierarquia de 

dominância. Fontes de alimento uniformemente distribuídas no habitat não levariam a 

competição por alimento, portanto não haveria vantagens para as fêmeas em formar 

alianças cooperativas para defender o recurso. Assim, as fêmeas dispersariam do grupo 

natal, estabelecendo relações sociais pouco diferenciadas e igualitárias. 

Novos estudos de campo revelaram que também a classificação dicotômica female-

bonded e non-female-bonded não era suficiente para explicar a diversidade de sistemas 

sociais de primatas. Por exemplo, foram observadas espécies com filopatria de fêmeas, 
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mas sem hierarquia de dominância. Além disso, vários estudos indicavam que primatas 

podem competir não só diretamente por alimento, mas também indiretamente (Janson & 

van Schaik, 1988; Milinski & Parker, 1991). A competição direta refere-se a uma aquisição 

desigual do alimento resultante da limitação imposta por um indivíduo sobre outro 

(Koenig, 2002), e que frequentemente envolve comportamento agonístico (Isbell & 

Young, 2002). A competição indireta ocorre quando um indivíduo reduz a aquisição de 

alimento do outro porque consume o recurso primeiro (Isbell & Young, 2002), sem 

interferência direta. Assim, uma segunda geração de modelos foi desenvolvida (revisão 

em Isbell & Young, 2002). 

O modelo posterior foi formulado por van Schaik (1989) e expandido por Sterck, 

Watts & van Schaik (1997) e difere do modelo de Wrangham por considerar que o risco 

de predação afeta as relações sociais entre fêmeas. Por essa perspectiva, a premissa de 

que a competição por alimentos entre grupos é prevalente para primatas só seria válida 

para espécies que evoluíram sob baixo risco de predação. Sob alto risco de predação, os 

grupos seriam mais coesos e a competição intragrupo seria uma pressão seletiva mais 

importante que entre grupos. Além disso, esse modelo já levou em conta que a competição 

por alimento pode ser direta ou indireta, dependendo da distribuição e qualidade do 

alimento. Fontes de alimento agregadas e de um tamanho que permitisse a alguns 

membros do grupo excluir outros levariam a competição direta intra-grupo. Fontes de 

alimento de baixa qualidade, ou dispersas, ou tão grandes que sustentassem todos os 

membros do grupo, levariam a competição indireta por alimento. A competição entre 

grupos também pode ser direta ou indireta. A competição direta entre grupos seria 

afetada pela distribuição de alimento e pela densidade populacional da espécie de 

primata, enquanto a competição indireta seria função apenas da densidade populacional 

e não afetaria as relações sociais entre fêmeas.  

De acordo com Sterck et al. (1997), a combinação dos quatro tipos de competição 

alimentar levaria a quatro síndromes comportamentais. Residente-nepotista ocorreria 

quando há forte competição direta intragrupal e fraca intergrupal, as fêmeas 

permaneceriam no grupo natal, organizando-se numa hierarquia de dominância, 

despótica, nepotista, linear e estável (essa síndrome corresponde à categoria female-

bonded). Dispersora–igualitária ocorreria quando há fraca competição intra e intergrupal, 

as fêmeas poderiam dispersar e não formariam hierarquias estáveis ou coalizões (essa 

síndrome corresponde à categoria non-female-bonded). Residente – igualitária ocorreria 
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quando há forte competição direta intergrupal e fraca intragrupal, as fêmeas 

permaneceriam no grupo natal, com poucas relações agonísticas e pouca cooperação 

entre parentes. Residente – nepotista - tolerante ocorreria quando há forte competição 

direta intra e intergrupal, as fêmeas permaneceriam no grupo natal, formando coalizões 

e hierarquia estável, com dominantes mais tolerantes que em organizações despóticas.  

Além disso, Sterck et al. (1997) reconheceram que, para algumas espécies, um fator 

adicional poderia afetar o padrão de relações sociais entre fêmeas, o risco de infanticídio 

por machos, como proposto por (Hrdy, 1979). O risco de infanticídio explicaria por que 

algumas espécies, em que o padrão de distribuição do alimento levaria à expectativa de 

um padrão da síndrome Dispersora-igualitária, com grandes grupos multi-macho multi-

fêmea, formariam pequenos grupos uni-macho.  

Mais uma vez, estudos de campo revelaram discrepâncias entre as previsões do 

modelo (Sterck, Watts, & van Schaik, 1997) e os padrões de sistema social observados na 

natureza, o que levou a uma nova concepção da socioecologia sobre sistemas sociais e 

sobre fatores causais da variação observada (Janson, 2000).  

 

1.2.3 –  A Socioecologia no século XXI  

 

A partir dos anos 2000, a ideia de um único fator ecológico como causa de todo o 

sistema social de primatas pareceu não mais se sustentar (Janson, 2000; Kappeler & van 

Schaik, 2002; Thierry, 2008).  

A socioecologia buscou, então, modelar, a partir das hipóteses oriundas da teoria 

da evolução, os fatores causais associados a três elementos que compõem o sistema social 

de primatas: a organização social, que se refere ao tamanho, razão sexual e coesão espaço 

temporal do grupo; a estrutura social, que se refere ao conjunto de relações sociais não 

reprodutivas; e o sistema de acasalamento, que compreende tanto as relações de 

acasalamento como o resultado genético destas relações (revisão em Kappeler & van 

Schaik, 2002).  

Por essa perspectiva, a competição por alimento entre fêmeas ainda é considerada 

um fator causal central em todos os três elementos do sistema social de primatas. Como 

já discutido, com base na teoria de investimento parental e seleção sexual de Trivers 

(1972), considera-se que o sucesso reprodutivo de fêmeas é limitado por acesso a 

alimento, e o de machos, pelo acesso a fêmeas sexualmente receptivas. Assim, espera-se 
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que o número de fêmeas no grupo seja limitado pela competição por alimento 

(Wrangham, 1980; van Schaik 1989, Isbell, 1991; Sterck et al., 1997) e que o número de 

machos num grupo seja função da distribuição espacial (número) e temporal (sincronia) 

de fêmeas reprodutivas (Clutton-Brock, 2004). Essa previsão tem sido confirmada por 

vários estudos (Lindenfors, Fröberg, & Nunn, 2004; Ostner, Nunn, & Schulk, 2008, 

Gogarten & Koenig, 2013). Portanto, a competição por alimento entre fêmeas 

determinaria a razão sexual e também limitaria o tamanho de um grupo, porque grupos 

maiores esgotam as fontes de alimento mais rapidamente e precisam deslocar-se mais em 

busca de novas fontes, aumentando o custo diário de navegação (Strier, 1989; Isbell, 1991; 

Izar, 2004; Snaith & Chapman, 2007; Teichroeb & Sicotte, 2008), assim diminuindo o 

sucesso reprodutivo de fêmeas ( Borries, Larney, Lu, Ossi, & Koenig, 2008; Ryan, Starks, 

Milton, & Getz, 2008; Van Belle & Estrada, 2008). 

A competição por alimento também afetaria o sistema de acasalamento, porque a 

capacidade de um macho monopolizar as fêmeas sexualmente receptivas é 

correlacionada com o tamanho e grau de sobreposição da área de vida de fêmeas (Komers 

& Brotherton, 1997; Lukas & Clutton-Brock, 2013), e com o número de machos num grupo 

(Kutsukake & Nunn, 2006).  

Finalmente, como já explicado, considera-se que a competição por alimento 

afetaria também as relações sociais entre fêmeas. De acordo com o modelo de Sterck et 

al., (1997), a combinação do nível de competição direta e indireta, intra e entre grupos, 

levaria a quatro síndromes de relações sociais entre fêmeas, no que se refere à tendência 

em permanecer no grupo natal e a estabelecer relações de dominância e relações 

afiliativas nepotistas. Vários estudos de campo têm apoiado a relação prevista entre 

distribuição do alimento e regime de competição entre fêmeas (Barton, Byrne, & Whiten, 

1996; Boinski et al., 2002; Borries et al., 2008; Hanya et al., 2008; Pruetz & Isbell, 2000). 

No entanto, a maior parte dos estudos não confirmou as síndromes sociais previstas, 

particularmente o viés nepotista para relações afiliativas e a relação entre catação e 

coalizões (Cheney, 1992; Di Bitetti, 2000; Henzi et al., 2013). 

O risco de predação, embora seja considerado como a principal pressão seletiva 

para a vida em grupo em primatas diurnos (Dunbar, 1996; van Schaik, 1983; Shultz, Opie, 

& Atkinson, 2011), parece ter pouco efeito como causa de padrões de relações sociais de 

primatas. Vários estudos sugerem que primatas apresentam outras estratégias que não 

aumento de tamanho e/ou coesão de grupo para lidar com variação atual no risco de 
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predação (Boinski et al., 2003; Mcgraw & Zuberbühler, 2008). Há evidência apenas de um 

efeito sobre razão sexual, com uma proporção maior de machos em relação ao esperado 

pelo número de fêmeas, para algumas populações, em função do risco de predação (Hill & 

Lee, 1998; van Schaik & Hörstermann, 1994; Stanford, 2002). Assim, pode-se esperar um 

efeito do risco de predação sobre variações no sistema de acasalamento.  

Por fim, o conflito sexual também passou a ser considerado como um fator 

importante que afeta os sistemas sociais de primatas (revisão em Kappeler & van Schaik, 

2004). O conflito sexual, como elemento de seleção sexual, está presente quando há 

diferença entre máchos e fêmeás nos “interesses” reprodutivos (Parker, 1979) e, 

normalmente, resulta em escolhas reprodutivas de fêmeas que representam evitação de 

estratégias masculinas, mais do que preferência por benefícios diretos ou indiretos 

proporcionados pelo macho selecionado (Chapman, Arnqvist, Bangham, & Rowe, 2003). 

Por essa perspectiva, padrões de acasalamento poderiam refletir estratégias de fêmeas 

para confundir a paternidade (por exemplo, acasalamento promíscuo), ou para 

concentrá-la, como forma de defesa contra as estratégias masculinas de coerção sexual, 

como assédio e infanticídio (Nunn & van Schaik, 2000). Como consequência de variação 

na pressão do conflito sexual, espécies que apresentam a mesma organização social 

podem apresentar um sistema de acasalamento diferente, de acordo com estratégias 

reprodutivas comportamentais  (Izar, Stone, Carnegie, & Nakai, 2009) e fisiológicas 

(Ostner et al., 2008) das fêmeas. O conflito sexual afetaria também a organização social de 

primatas, e não apenas o sistema de acasalamento, uma vez que a dispersão de fêmeas 

pode ser uma resposta ao risco de infanticídio por machos (Fedigan & Jack, 2009; Robbins, 

Stoinski, Fawcett, & Robbins, 2009), o que também limita o número de fêmeas num grupo 

social, como demonstrado, por exemplo, para bugios (Crockett & Janson, 2000).  

Outro avanço importante na socioecologia foi o reconhecimento de que muitas 

discrepâncias entre os padrões observados na natureza e as categorias de sistema social 

previstas nos modelos devem-se ao fato de que os modelos foram construídos post-hoc. 

Assim, as categorias sociais previstas foram baseadas nos sistemas sociais das espécies 

mais estudadas, as quais são, em sua maioria, primatas do Velho Mundo, especialmente 

os cercopitecoides (Strier, 1994; 2003; 2009; Thierry, 2008; Chapman & Rothman, 2009). 

Além de criár o “mito do primátá típico” (Strier, 1994), esse viés de amostragem poderia 

ser responsável pela identificação da correlação entre filopatria de fêmeas, viés de 

parentesco em relações afiliativas e formação de hierarquia de dominância, independente 
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de variáveis ecológicas, consistente com sinal filogenético (Di Fiore & Rendall, 1994; 

Rendall & Di Fiore, 2007). A partir dessas ideias, alguns estudos sugeriram que filogenia 

explicaria mais a variação de sistemas sociais de primatas do que ecologia, mesmo em 

outras famílias, como em lêmures (Ossi & Kamilar, 2006). Esses estudos, no entanto, não 

analisaram variáveis ecológicas relevantes para o modelo, considerando apenas 

características muito amplas, como tipo de vegetação predominante ou sazonalidade do 

clima. De fato, em revisão de base de dados para 213 espécies, Kamilar e Cooper (2013) 

encontraram baixo sinal filogenético para variáveis de sistema social de primatas.  

Diante desse quadro, e dado o tempo de divergência entre Platyrrhini e Catarrhini, 

de cerca de 40 milhões de anos (Chatterjee, Ho, Barnes, & Groves, 2009), estudos que 

investiguem as hipóteses socioecológicas sobre pressões seletivas para sistemas sociais 

de primatas em populações de primatas Novo Mundo oferecem uma contribuição 

especialmente relevante, pela independência filogenética (Janson, 2000; Kappeler & van 

Schaik, 2002; Lorenz, 1974; Strier, 1994). Particularmente, os diferentes modelos que 

enfocam a relação ente fatores ecológicos e relações sociais entre fêmeas divergem em 

pontos importantes que ainda merecem investigação: a importância do risco de predação 

como causa proximal de variação nas relações entre fêmeas, a premissa de que a vida em 

grupo necessariamente incorre em competição por alimento para fêmeas e quais as 

causas de dispersão de fêmeas de seu grupo natal (Isbell & Young, 2002; Izar, 2004). Além 

disso, ainda não está claro se a competição direta por alimento entre grupos realmente 

afeta as relações sociais entre fêmeas de um grupo em primatas (Koenig, 2000; Lu, Koenig, 

& Borries, 2008; Verderane et al., 2013). 

 

1.2.4 –  Objetivos 

 

Considerando-se, então, que há hipóteses da socioecologia, sobre a relação entre 

variáveis ecológicas e sistemas sociais de primatas, pouco testadas, especialmente com 

independência filogenética da maior parte dos estudos já realizados com Catarrhini, o 

objetivo desta tese é testar as previsões dos modelos socioecológicos a partir da 

comparação de três populações de macacos-prego, S. libidinosus da Fazenda Boa Vista 

(FBV), uma área de ecótono Cerrado-Caatinga na região nordeste do Brasil, S. nigritus do 

Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), uma área de Mata Atlântica de Planalto na região 

sudeste, e S. xanthosternos da Reserva Biológica de Una (ReBio UNA), uma área de Mata 
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Atlântica na região nordeste. Para essas populações, compararei dados de risco de 

predação, disponibilidade de alimento, comportamento alimentar, regimes de competição 

por alimento, tamanho de grupo, razão sexual, padrões de acasalamento, dispersão e 

relações sociais entre fêmeas.  

 As três áreas apresentam características diferenciadas quanto à fisionomia da 

vegetação, que refletem o bioma e o gradiente latitudinal e correspondente variação 

climática. Também apresentam distintos graus de preservação e de influência antrópica. 

Esses dados gerais levam à hipótese de que as três áreas apresentam diferenças quanto 

às variáveis ecológicas relevantes para os modelos socioecológicas, características de 

oferta de alimento e risco de predação e, assim, à previsão de que o sistema social das 

populações estuadas apresentará variação consoante à variação ecológica. 
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2. CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA DAS POPULAÇÕES 
ESTUDADAS 

 

Neste capítulo, apresento a descrição das áreas de estudo e das populações 

estudadas, bem como os métodos de amostragem e resultados quanto a um índice de 

interferência antrópica, ao risco de predação, à disponibilidade de alimento e quanto a 

medidas comportamentais correlacionadas a disponibilidade de alimento: orçamento de 

atividades e área de vida. 

Essa pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto 

de Psicologia da USP (processo CEUA 5685020315) e pelo ICMBio.  

 

 

2.1 Áreas de estudo 

 

2.1.1 O Parque Estadual Carlos Botelho 

 

O Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) é uma área de 37.793,63 ha localizada na 

Serra de Paranapiacaba (Figura 2.1), dentro do domínio da Floresta Atlântica, entre os 

municípios de São Miguel Arcanjo, Sete Barras, Tapiraí e Capão Bonito, no estado de São 

Paulo, nas coordenadas geográficas 24o00’ á 24o15’ de látitude Sul e 47o45’ á 48o10’ de 

longitude Oeste. Faz limites com o Parque Estadual de Intervales, o Parque Estadual 

Turístico do Alto Ribeira e a Estação Ecológica de Xitué, constituindo uma das maiores 

áreas remanescentes de Mata Atlântica contínua, com 116.836,99 hectares. 

O PECB foi criado pelo Decreto Estadual n° 19.499, em 1982, que unificou quatro 

reservas florestais: Carlos Botelho e Capão Bonito, criadas em 1941, e Travessão e Sete 

Barras, criadas em 1957 (Dias, 2005). De acordo com Dias et al. (1995), “possui á máior 

parte de sua cobertura vegetal representada por floresta não perturbada ou com 

perturbáções pouco significátivás” (p. 127), provávelmente pelá constituição como 

unidade de conservação desde 1941 (Dias, 2005). 

A altitude do PECB varia entre 30 e 1.003 m acima do nível do mar. O clima é 

mesotérmico úmido (Cfa-Köppen), sem inverno seco (Presotto, 2009). A precipitação 
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anual média é de 1683,2 mm, com altos níveis de precipitação entre setembro e março 

(precipitação média de 174 mm), e uma precipitação média de 78 mm em julho, o mês 

mais seco (Dias, Custodio-Filho, Franco, & Couto, 1995). O diagrama climático revela a 

ausência de déficit hídrico. Dados climáticos coletados em campo por sete anos, entre 

2001 e 2008, mostram uma temperatura média anual de 18,93 ± 3,99oC, com mínima de 

3oC e máxima de 30oC, e pluviosidade anual média de1619,01 ± 245,63 mm, com altos 

níveis de precipitação entre outubro e março (200,14 ± 89,64 mm) e níveis mais baixos 

entre abril e setembro (79,54 ± 50,25 mm). 

 

 

Figura 2.1 – Localização do Parque Estadual Carlos Botelho. Fonte: Plano de Manejo.  

 

Entre novembro de 2002 e dezembro de 2007, a disponibilidade de frutos no PECB 

variou ciclicamente ao longo do ano. A biomassa de frutos (estimada pelo método de 

armadilhas de frutos, ver adiante) correlacionou-se com pluviosidade (rxy = 0.613; 

P<0.05) e temperatura (rxy = 0.622; P<0.05), de forma que houve maior disponibilidade 

de frutos entre Outubro e Março do que entre Abril e Setembro (Figura 2.2) .  

O estudo foi realizado no Núcleo São Miguel Arcanjo do PECB (Figura 2.3), 

localizado no topo das montanhas de Paranapiacaba, a uma altitude que varia entre 720 

e 890 m, na região do Planalto da Guapiara, pertencente ao Planalto Atlântico (Domingues 
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& Silva, 1988). O relevo é caracterizado por morros paralelos e morrotes baixos (Pfeifer, 

Carvalho, Silva, Rossi, & Mendicino, 1986). Os rios formam uma densa rede de drenagem 

pertencente à bacia hidrográfica do Rio Paranapanema. 

 

Figura 2.2 – Variação mensal em biomassa e pluviosidade médias no Parque Estadual Carlos 
Botelho (N=5 anos).  

 

A cobertura vegetal do PECB é de Floresta Ombrófila Densa (Figura 2.3), e na 

região do estudo inclui as formações, de acordo com características de estrutura florestal 

e composição florística, Floresta Ombrófila Densa Montana, Floresta Ombrófila Densa 

Sub-Montana e Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana (Dias, 2005). Em estudo florístico 

e fitossociológico, Dias (2005) identificou, no Núcleo São Miguel Arcanjo do PECB, 250 

espécies componentes do estrato arbóreo, de 59 famílias, a maior parte (65%) destas 

pertencendo às famílias Myrtaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Fabaceae, Sapindacae e 

Sapotaceae. A diversidade de espécies encontrada no PECB foi a maior entre as áreas de 

Floresta Ombrófila Densa já estudadas, incluindo a estação ecológica Juréia-Itatins, Serra 

do Mar na região de Salesópolis e Ilha do Cardoso. 

No PECB ocorrem três espécies de primatas, o muriqui, Brachyteles arachnoides, o 

bugio, Alouatta guariba, e o macaco-prego, Sapajus nigritus. Existem sete espécies de 

Carnivora potencialmente predadoras de primatas Panthera onca, Puma concolor, Puma 

yagouaroundi, Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Leopardus wiedii e Eira barbara 
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(Silveira et al., 2010). Há apenas um grande predador aéreo, Spizaetus tyrannus e mais 

nove espécies menores de Accipitridae (Izar, 2004).  

 
Figura 2.3 – Vegetação do Parque Estadual Carlos Botelho. Fotografia de Érica Silva Nakai.  

 

A densidade populacional de S. nigritus no PECB foi estimada em 2.3 ind/km2 (Izar, 

2004). 

 

2.1.2 A Fazenda Boa Vista 

 

A Fazenda Boa Vista (FBV) é uma reserva particular, adjacente à Reserva Biológica 

Serra da Água Branca, compreendendo uma área de 1.250 ha, localizada em área de 

ecótono Cerrado-Caatinga, na bacia do Rio Parnaíba, no município de Gilbués, ao Sul do 

estádo do Piáuí, entre ás coordenádás geográficás 9º 39’ de látitude Sul e 45º 25’ de 

longitude Oeste (Figura 2.4). Os municípios de Gilbués e de Monte Alegre do Piauí 

constituem um dos quatro núcleos de desertificação do Brasil (todos na região Nordeste), 



37 
 

 

em função, principalmente, do agravamento da erosão, de natureza geológica, pelas 

atividades humanas de mineração e sobrepastoreio (Soares, Oliveira, & Filho, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.4: À esquerda, localização da área de estudo no município de Gilbués. À direita (acima), 
vista da fazenda BV, (abaixo) imagem de satélite da BV, com destaque para os morros que 
circundam a região no centro da Figura (as setas indicam os nomes de identificação de cada 
encosta). Fonte: Verderane, 2010. 

 

A FBV é uma planície com altitude de 420 m acima do nível do mar, pontuada por 

cristas, pináculos e mesas de arenito que se elevam entre 20 e 100 m (Figura 2.5). As 

encostas de arenito são muito erodidas, resultando em grotas profundas, que apresentam 

cursos d’águá temporários e se estendem áté á plánície (Visalberghi et al., 2007). As 

planícies também apresentam grotas profundas, resultado de erosão pela ação da água e 

do vento (Soares et al., 2011; Visalberghi et al., 2007).  

O clima é semi-árido quente, com chuvas de verão (BSh – Köppen). De acordo com 

dados coletados em nossa base de pesquisa, entre junho de 2006 e dezembro de 2010, a 

precipitação anual média foi de 1156,0 mm, com precipitação média durante o período de 

seca (de maio a setembro) de 66,1 mm, e no período chuvoso (de outubro a abril) de 

1011,3 mm. A temperatura média máxima no período amostrado foi 33,1±2,2 oC e a 

mínima 21,1±1,5 oC. Embora seja uma área com duas estações bem definidas, seca, de 
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maio a setembro, e chuvosa, de outubro a abril, no período estudado a oferta de frutos não 

variou sazonalmente, não havendo correlação entre biomassa de frutos e pluviosidade na 

FBV (Figura 2.5). 

 

Figura 2.4 – Paisagem da Fazenda Boa Vista, destacando relevo e vegetação. Fotografia de Lucas 
Peternelli dos Santos.  

 

A vegetação é heterogênea e apresenta fisionomias distintas de acordo com a 

topografia. Segundo Verderane (2010), as planícies são cobertas principalmente por 

chapadas, caracterizadas pelo predomínio de árvores de médio porte, como sapucaia 

(Eschweilera nana), pequi (Caryocar brasiliense) e jatobá (Hymenaea courbaril), e pela 

grande abundância de palmeiras com caule subterrâneo. Árvores de porte médio 

predominam também nas grotas. Nas planícies também se encontram áreas de brejo, 

próximás á cursos d’águá permánentes, cujá vegetáção é cárácterizádá pelá gránde 

abundância das palmeiras buriti (Mauritia fluxuosa) e piaçava (Orbignya sp.). Nos morros, 

há predomínio de arbustos e árvores de médio (p. ex., faveiras: Parkia pendula) e pequeno 

porte (p. ex., ata: Annona sp.) nas encostas, e de vegetação herbácea e arbustiva, com 

algumas espécies de bromeliáceas e cactáceas, nos topos. Os morros são também 

cárácterizádos pelá báixá ábundânciá de pálmeirás e pelá presençá de “cáldeirões” (áreás 
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de erosão no solo em que é possível encontrar água de chuva, retida, durante a estiagem). 

Também ocorrem trechos antropizados, com plantação de árvores frutíferas como 

manguezais, e pequenas roças de milho (obs. pessoal).  

 

Figura 2.5 – Variação mensal em biomassa (barras) e pluviosidade (linha) médias na Fazenda Boa 
Vista (N=5 anos).  

 

Na FBV ocorrem três espécies de primatas, Alouatta caraya, Callithrix jacchus e 

Sapajus libidinosus (obs. pess.). Ao longo de nosso estudo, foram identificadas duas 

espécies de carnívoros potencialmente predadores de primatas, Puma concolor e Eyra 

barbara, além dos predadores potenciais aéreos Gernoaethus melanoleucus, Polyborus 

plancus e Herpetotheres cachinnans, e a cobra Boa constrictor (Verderane, 2010). Além 

disso, na região da FBV a caça ainda é uma prática da população local, e cachorros e 

humanos podem ser percebidos como uma ameaça (obs. pessoal). 

A densidade populacional de S. libidinosus na FBV foi estimada em 2.3 ind/km2 

(Verderane et al., 2013). 

 

2.1.3 A Reserva Biológica de Una 

 

A Reserva Biológica de Una (ReBio Una) é uma área de 18.500 ha dentro do 

domínio da Floresta Atlântica, localizada no município de Una, Bahia, nas coordenadas 

15º 10’ de látitude Sul e 39º 03’ de longitude Oeste (Figurá 2.6, Suscke, 2014).  
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Figura 2.6 – Localização da Reserva Biológica de Una. Fonte: Suscke, 2014 

 

Na ReBio Una o clima segundo Köppen é do tipo Af, quente e úmido, sem estação 

seca definida, com temperatura média de 24-25º C e precipitação anual de 2000 mm 

(Suscke, 2014). A disponibilidade de frutos varia ao longo ano, com uma redução entre 

maio e setembro (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 – Variação mensal em biomassa (barras) e pluviosidade (linha) médias na Reserva 
Biológica de Una (N=2 anos). Fonte: Suscke, 2014. 
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A Cobertura Vegetal da ReBio Una é classificada como Floresta Ombrófila Densa de 

Terra Baixa ou floresta de tabuleiro (Figura 2.8). Embora a ReBio Una seja uma unidade 

de conservação de proteção integral, apenas cerca de 7.000 ha estão cobertos por 

florestas. Assim como no PECB, a riqueza de espécies da família Myrtaceae é alta, mas as 

famílias Euphorbiaceae e Sapotaceae são mais diversas do que em outras áreas de Mata 

Atlântica, assemelhando-se mais a área da Amazônia. A paisagem é um mosaico de 

floresta madura, secundária e áreas antropizadas com plantio de cacau e jaqueiras 

(Suscke, 2014).  

Na ReBio Uma ocorrem quatro espécies de primatas, o mico-leão-de-cara-dourada 

(Leontopithecus chrysomelas), o sagui (Callithrix kuhlii), o sauá (Callicebus melanochir) e 

o macaco-prego do peito amarelo S. xanthosternos (Suscke, 2014). Os predadores 

potenciais de S. xanthosternos que ocorrem na ReBio Una são a onça-parda (Puma 

concolor), o gato-do-mato (Leopardus sp.), a irara (Eira barbara), a jibóia (Boa 

constrictor), o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus), o gavião-pato (Spizaetus 

melanoleucus), o gavião-de-penacho (Spizaetus ornatos) e a harpia (Harpia harpyja; 

Suscke et al., 2016). O risco de predação para os macacos-prego também é aumentado 

pela caça por humanos e cachorros (Suscke, 2014).  

A densidade de S. xanthosternos na ReBio Una foi estimada em 4,4 ind/Km2 

(Kierulff, Canale, & Gouveia, 2005). 

 

2.2 Grupos de estudo e período de observação 

 

Nesta tese apresento dados coletados no PECB, entre abril de 2002 e dezembro de 

2010, na FBV, entre maio de 2006 e dezembro de 2010, e na ReBio Una, entre outubro de 

2011 e março de 2013. Os resultados aqui relatados são parte de minha pesquisa de pós-

doutoramento no PECB (Izar, 2004), das teses de doutorado de meus orientandos Michele 

P. Verderane, na FBV (Verderane, 2010), Marcos Tokuda (Tokuda, 2012), no PECB, Olívia 

Mendonça-Furtado (Mendonça-Furtado, 2012), na FBV e no PECB, Andréa Presotto 

(Presotto, 2009), no PECB, Priscila Suscke, na ReBio Una (Suscke, 2014), e das 

dissertações de mestrado de Érica Nakai (Nakai, 2007), Juliana T. Taira (Taira, 2007), 

Mariana Dutra Fogaça (Mariana Dutra Fogaça, 2009), Lucas Peternelli dos Santos 

(Peternelli-dos-Santos, 2009) e Caio M. Moreira (Moreira, 2010) no PECB. 
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Figura 2.8 – Vegetação da Reserva Biológica de Una. Fotografia de Irene Delval. 

 

Para o PECB, uso dados coletados para três grupos sociais de S. nigritus: Laranja, 

estudado entre novembro de 2001 e setembro de 2003, com 1130 horas de observação; 

Pimenta, estudado de fevereiro de 2004 a março de 2006, e de março de 2007 a agosto de 

2010, com 2092 horas de observação; e Testa, estudado de janeiro de 2009 a agosto de 

2010, com 459 horas de observação. O grupo Laranja variou em tamanho e composição, 

de 13 indivíduos (dois machos adultos, quatro fêmeas adultas, cinco jovens e dois 

infantes) a 17 (dois machos adultos, quatro fêmeas adultas, nove jovens e dois infantes). 

O grupo Pimenta variou em tamanho e composição, de 21 indivíduos (dois machos 

adultos, dois machos subadultos, sete fêmeas adultas, oito jovens e dois infantes) a 14 (um 

macho adulto, um macho subadulto, três fêmeas adultas, sete jovens e dois infantes). Os 

dois grupos foram habituados entre Junho e Outubro de 2001 (Izar, 2004). Os grupos 

eram seguidos sistematicamente entre 5 e 20 dias por mês, do amanhecer ao anoitecer. O 

grupo Testa era composto por 21 indivíduos (cinco machos adultos, 8 fêmeas adultas, 6 

juvenis e 2 infantes). Nos três grupos, todos os indivíduos adultos, mas apenas alguns 

imaturos, eram reconhecidos individualmente, com base no formato do topete e algumas 

características de cor e tamanho.  
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Para a FBV, uso dados coletados para dois grupos sociais de S. libidinosus, Zangado, 

estudado entre Maio de 2006 e abril de 2008, totalizando 1466 horas de observação, e 

Chicão, estudado entre fevereiro de 2007 e abril de 2008, totalizando 542 horas de 

observação. O grupo Zangado variou em tamanho e composição entre 14 e 8 indivíduos: 

5 adultos (1 macho e 4-3 fêmeas), 4-0 machos subadultos, 4 juvenis (1 macho e 3 fêmeas) 

e 3-2 infantes. O tamanho e composição do grupo Chicão variou entre 17 e 19 indivíduos 

(2 machos adultos, 6 fêmeas adultas, 4 machos subadultos, 4 juvenis e 5 infantes. Os dois 

grupos foram habituados completamente aos observadores humanos antes do início das 

observações sistemáticas. Os grupos eram seguidos do amanhecer ao anoitecer, por 4 a 

17 dias por mês. Todos os indivíduos do grupo, incluindo os imaturos, eram reconhecidos 

individualmente, com base no formato do topete e algumas características de cor e 

tamanho.  

Para a ReBio Una, uso dados coletados para um grupo social de S. xanthosternos, 

Príncipe, estudado entre dezembro de 2011 a março de 2013, totalizando 2126 horas de 

observação. O grupo Príncipe variou em tamanho e composição de 32 a 37 indivíduos 

(seis machos adultos, dez fêmeas adultas, quatro machos subadultos, uma fêmea 

subadulta e 11 juvenis e 5 infantes). O grupo foi completamente habituado antes do início 

das observações sistemáticas, com o uso de rádio colares e telemetria (Suscke, 2014). O 

grupo era seguido sistematicamente entre 9 e 13 dias por mês, do amanhecer ao 

anoitecer. Todos os indivíduos adultos eram reconhecidos individualmente.  

 

2.3 Coleta de dados ecológicos e comportamentais 

 

2.3.1 Índice de Interferência Humana 

 

Considera-se que a interferência humana no habitat pode causar alterações 

importantes nas variáveis ecológicas que afetam o comportamento social de primatas. Por 

exemplo, a presença humana é consistentemente associada à eliminação dos grandes 

predadores carnívoros (Treves & Karanth, 2003). Uma redução no risco de predação 

poderia levar a uma diminuição da proporção de machos adultos em grupos sociais de 

primatas. A introdução de manchas de alimento altamente produtivas, como pomares e 

cultivos, altera a oferta e distribuição de alimento. O aumento da oferta de alimento em 
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manchas discretas pode levar a um aumento na competição direta por alimento (Sterck, 

1999).  

Assim, para as três áreas, foi calculado o Índice de Interferência Humana (IIH) 

(Bishop, Hrdy, Teas, & Moore, 1981) , que leva em conta quatro variáveis de influência 

humana sobre o habitat de primatas: (a) descrição da área de vida, (b) perseguição aos 

animais, (c) habituação dos animais a humanos, (d) presença de predadores naturais. O 

IIH é uma média dessas quatro variáveis, medidas numa escala categórica variando de 1 

(interferência mínima) a 4 (Tabela 2.1). O cálculo do IIH para as áreas de estudo foi feito 

a partir de uma avaliação qualitativa das variáveis propostas, com base nas minhas 

observações pessoais e dos demais pesquisadores.  

 

2.3.2 Risco de predação 

 

Em estudos sobre primatas, observar eventos de predação é bastante raro (Isbell, 

1994), tanto pela presença de observadores humanos (aos quais os primatas estão 

habituados, mas os predadores não), quanto porque estratégias evoluídas por reduzir os 

risco de predação são eficientes (Hill & Dunbar, 1998). No entanto, é a percepção da 

probabilidade de um ataque predatório que mantém as estratégias antipredatórias atuais 

de um animal, incluindo aquelas relacionadas ao sistema social, como tamanho e 

composição de grupo (Hill & Dunbar, 1998). Assim, nas três áreas de estudo foi avaliada 

a percepção de risco de predação pelos macacos, por meio do registro de todas as 

ocorrências de vocalizações de alarme dos macacos estudados, incluindo o estímulo 

eliciador, sempre que possível. O risco de predação potencial para os macacos, em cada 

área de estudo, pode ser previsto em função da composição da guilda de predadores 

(maior na ReBio Una, seguida do PECB e da FBV), mas também pela cobertura vegetal, 

uma vez que os registros de ataques predatórios por aves de rapina a primatas 

Neotropicais indicam que estes ocorrem em áreas mais abertas, descobertas de copa e 

folhagem (Boinski et al., 2003; Eason, 1981). Nesse caso, esperaríamos um risco de 

predação maior na FBV, seguida de Una, e do PECB. 

Para comparar a taxa mensal de alarmes emitidos pelos macacos-prego em cada 

população estudada (frequência observada de alarmes dividida pelo número de horas de 

observação dos grupos estudados), empreguei uma análise de modelos generalizados 

lineares mistos (GLMM), com distribuição gama, em que área de estudo foi considerada 
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um efeito fixo e grupo social foi considerado um efeito aleatório, para evitar erros de 

pseudoreplicação. Para verificar possíveis diferenças entre as áreas foi feita uma análise 

de contrastes par a par com correção de Sidak.  

 

Tabela 2.1: Índice de Interferência Humana proposto por Bishop et al (1981) 

 

Variável 
Intensidade 

1 2 3 4 

Descrição da 

área de uso 

Habitat intacto:  

 

Sem habitações 

humanas, 

atividades 

econômicas, 

atividades pastoris 

e cães  

Perturbação 

moderada: 

Exploração moderada 

a extensa do habitat 

(por exemplo, 

extração de madeira), 

algum gado pode estar 

presente  

Mosaico: 

 

Inclui áreas 

produzidas por 

humanos com áreas 

do tipo 1 ou 2 

Urbano: 

 

Os animais vivem em 

associação íntima com 

atividades e 

habitações humanas 

Perseguição 

aos animais 

 

Sem perturbação: 

Contato entre 

humanos e animais 

é raro  

Perturbação 

mínima: 

Os animais são 

perseguidos ou 

ameaçados apenas 

quando entram em 

plantações 

Perseguição 

contextual: 

Os animais são 

ameaçados quando 

roubam alimentos e 

quando entram em 

habitações humanas 

Perseguição intensa: 

Os animais são 

ameaçados 

frequentemente e têm 

dificuldade de evitar a 

perseguição 

Habituação a 

humanos no 

início do 

estudo 

Selvagem: 

Animais fogem 

quando humanos 

aparecem 

 

Semi-habituação: 

Animais se afastam se 

humanos se 

aproximam 

Habituação: 

Animais acostumados 

a humanos, mas não 

permitem 

aproximação 

Comensalismo: 

Animais permitem a 

presença e 

proximidade humana 

Presença de 

predadores 

naturais 

Comunidade de 

predadores 

intacta 

Parcela da 

comunidade 

original: 

Poucos indivíduos da 

comunidade original, 

devido à caça ou à 

destruição do habitat 

Parcela muito 

empobrecida: 

 

Maior parte dos 

predadores eliminada, 

cães domésticos 

podem ameaçar os 

animais 

Ausência de 

predadores 
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2.3.3 Disponibilidade de frutos 

 

Nas três áreas de estudo, a disponibilidade de frutos foi estimada com base na 

metodologia de armadilhas de frutos, indicada para a comparação entre habitats 

(Chapman & Wrangham, 1994). Por esse método, a biomassa de frutos amostrada pela 

área total amostrada (área superficial da armadilha multiplicada pelo número de 

armadilhas) é usada como índice da biomassa disponível por unidade de área de uso dos 

animais estudados.   

No PECB, 153 armadilhas foram distribuídas a cada 50 metros, ao longo de uma 

trilha de 7 km de comprimento que percorre toda a variação altitudinal da área de estudo. 

As armadilhas eram bandejas de alumínio de fabricação industrial (do tipo utilizado para 

congelar alimentos), fixadas no solo com pequenas estacas de madeira (Figura 2.9).  

Na FBV, 100 armadilhas foram distribuídas ao longo de uma trilha de 3 km de 

comprimento, que atravessava as diferentes fisionomias da área (brejo, chapada, encosta, 

topo de morro). As armadilhas foram colocadas a cada 30 metros, amarradas ao tronco 

de árvores distando um metro da trilha, alternando as laterais esquerda e direita. As 

armadilhas eram sacos feitos de tela de nylon e costurados num aro de arame, todas com 

o mesmo diâmetro, párá mánter o controle exáto dá “áreá” de coletá (Figurá 2.10).  

Esse mesmo tipo de armadilha foi utilizado na ReBio Una (Figura 2.11), em que 

199 coletores foram distribuídas, em pontos sorteados, ao longo de transecções dentro da 

área de vida do grupo estudado, distribuídos proporcionalmente nos três tipos de 

vegetação - floresta madura; floresta secundária e cabruca (plantação de cacau 

sombreada por árvores nativas). Em todas as áreas o conteúdo das armadilhas era 

coletado e pesado a cada duas semanas. Se alguma armadilha fosse perdida numa 

amostragem, a área de amostragem era recalculada descontando a área perdida 

(Chapman et al., 1994). 

Para comparar a variação na biomassa mensal estimada em cada área estudada 

(biomassa em quilogramas por hectare), empreguei duas análises de modelos 

generalizados lineares mistos (GLMM), com distribuição gama, em que área de estudo e 

estação do ano (seca ou chuvosa) foram consideradas um efeito fixo e ano de observação 

foi considerado um efeito aleatório, para evitar erros de pseudoreplicação, uma vez que 

cada área foi amostrada por anos consecutivos, em períodos diferentes. Para verificar 

possíveis diferenças entre as áreas foi feita uma análise de contrastes par a par com 
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correção de Sidak. Na primeira análise, foi considerada a biomassa total disponível na 

ReBio Una. Na segunda análise, foi considerada a biomassa ofertada em cada tipo de 

vegetação da ReBio Una (floresta madura, floresta secundária, cabruca). Assim, na 

primeira análise foram considerados dois graus de liberdade, e na segunda, quatro.  

 

 

Figura 2.9 – Coletor de frutos usado no PECB. Fotografia de Erica Nakai.  

 

 

 

 

Figura 2.10 – Coletor de frutos usado na FBV. Fotografia de Michele P. Verderane.  
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2.3.4 Tamanho das fontes de alimento discretas 

 

Uma fonte de alimento é definida como uma área em que os animais podem se 

alimentar e se mover continuamente (White & Wrangham, 1988). Portanto, nesta tese, 

duas ou mais árvores com as copas unidas foram consideradas como uma fonte (Figura 

2.12).  

 

Figura 2.11 – Coletor de frutos usado na ReBio Una. Fonte: Suscke, 2014 

 

A população de S. libidinosus da FBV usa ferramentas para obtenção de alimento 

(Fragaszy et al., 2004). Os macacos usam seixos rolados de quartzo como uma martelo 

para quebrar frutos resistentes, especialmente de palmeiras, posicionados sobre outra 

pedra, ou tronco, que funciona como uma bigorna (Visalberghi et al., 2007). Esse conjunto 

de bigorna e martelo é um sítio de quebra (Figura 2.13), e pode ser considerado como 

uma fonte discreta de alimento (Verderane et al., 2013). Na FBV, sítios de quebra 

separados por menos 30 cm também foram considerados uma única fonte, porque um 

macaco poderia se mover de uma pedra para outra com um único salto (Verderane et al., 

2013).  

A característica de uma fonte de alimento que determina se gerará competição 

direta, agressiva, entre os indivíduos pela sua posse, é o intervalo de tempo para seu 

esgotamento (Isbell, Pruetz, & Young, 1998). Quanto maior uma fonte, mais tempo leva 

para ser esgotada, mais membros do grupo podem usurpá-la ou partilhá-la. Um tempo de 

esgotamento curto indica uma pequena fonte de alimento, ou curto tempo de 

processamento ou que a fonte já foi visitada. Assim, para medir as fontes de alimento 

empregamos o método Focal de Árvore de Alimentação (Strier, 1989), que é o intervalo 

de tempo entre a entrada do primeiro indivíduo do grupo e a saída do último indivíduo 
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que se alimentou naquela fonte. Também registramos o número de indivíduos que se 

alimentaram, que é uma medida de subunidade de forrageamento.   

 

Figura 2.12: Quatro indivíduos de um grupo de S. libidinosus da FBV alimentam-se ao mesmo 

tempo em duas árvores com a copa adjacente, caracterizando uma fonte de alimento discreta. 
Fotografia de minha autoria.  
 
 

De acordo com Marshall & Wrangham (2007), a distribuição das fontes de alimento 

de reserva (fallback foods), isto é, aquelas que garantem o suprimento alimentar em 

contexto de baixa oferta do alimento preferido, tem os efeitos mais relevantes sobre níveis 

de competição por alimento intra grupo Wragham (1980). Assim, ao analisarmos o 

tamanho das fontes de alimento, investigamos o efeito de estação do ano, já que no PECB 

e na ReBio Una a oferta de frutos no habitat é menor durante os meses mais secos do ano.  

Para comparar o tamanho das fontes alimentares usadas pelos macacos-prego em 

cada população estudada, empreguei uma análise de modelos generalizados lineares 

mistos (GLMM) para as variáveis dependentes tempo de permanência na fonte alimentar 

e número de indivíduos que se alimentaram na fonte, com distribuição gama, em que área 

de estudo e estação do ano foram consideradas como efeitos fixos e grupo social foi 

considerado um efeito aleatório, para evitar erros de pseudoreplicação. Para verificar 

possíveis diferenças entre as áreas foi feita uma análise de contrastes par a par com 

correção de Sidak.  
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Figura 2.13: Sítio de quebra na FBV. Fêmea adulta de S. libidinosus quebrando um fruto com 

martelo de pedra sobre bigorna de tronco, com um macho jovem observando. Fotografia de 
Marino Júnior Fonseca de Oliveira.  
 

 

2.3.5 Orçamento de atividades  

 

Em todas as áreas de estudo, dados sobre orçamento de atividades e dieta foram 

coletados por amostras de varredura (Altmann, 1974). No PECB, foram feitas varreduras 

de 1 minutos a intervalos de 5 minutos, na FBV, varreduras de 10 minutos a intervalos de 

10 minutos, e na ReBio Una, varreduras de 5 minutos a cada quinze minutos. O intervalo 

de amostragem foi definido em cada área a partir de testes para verificar o número de 

indivíduos do grupo amostrados. Nas três áreas foi adotado o mesmo etograma e, a cada 

varredura, foi registrada (1) a atividade de cada um dos indivíduos do grupo avistados 

(forrageamento: procura, manipulação e ingestão de alimento; deslocamento: 

movimentação do animal de forma a mudar de localização, em direção vertical ou 

horizontal, por galhos ou pelo solo, em postura quadrúpede, bípede ou por saltos; 

descanso: animal parado, sentado de olhos fechados ou deitado; outros: incluindo 

interações sociais, vigilância, interações com outras espécies) e (2) o item alimentar.  

Como, em todas as áreas de estudo, um número diferente de indivíduos do grupo 

era amostrado a cada varredura, para o cálculo do orçamento de atividade as varreduras 
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foram normalizadas pelo número de indivíduos amostrados. Assim, se em uma varredura 

foram observados dez indivíduos, cinco estavam deslocando, três estavam forrageando e 

dois estavam descansando, os comportamentos foram contabilizados 

proporcionalmente: 0,5; 0,3 e 0,2 (Izar & Resende, 2007). Assim, o tempo dedicado pelas 

fêmeas ao forrageamento por diferentes itens alimentares foi calculada mensalmente em 

relação ao número total de indivíduos por varredura dedicada ao consumo de frutos, 

flores, partes vegetativas (base foliar de bromélia, meristema apical de palmeiras, broto 

de bambu e pecíolo; Figuras 2.14, 2.15 e 2.16), invertebrados e indeterminados. 

 

 

Figura 2.14: Macho adulto de S. nigritus alimentando-se da base foliar de bromélia, no PECB. 
Fotografia de Marcos Tokuda.  

 

Para comparar o orçamento de atividades dos macacos-prego em cada população 

estudada, empreguei uma análise de modelos generalizados lineares mistos (GLMM) para 

as variáveis dependentes dedicada a forrageamento, descanso, deslocamento e outros, 

com distribuição gama, em que área de estudo e estação do ano foram consideradas como 

efeitos fixos e grupo social foi considerado um efeito aleatório, para evitar erros de 

pseudoreplicação. Para verificar possíveis diferenças entre as áreas foi feita uma análise 

de contrastes par a par com correção de Sidak. As mesmas análises foram feitas para as 
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varáveis dependentes relacionadas à proporção da atividade de forrageamento dedicada 

a frutos, flores, partes vegetativas das plantas, invertebrados e outros.  

 

 

Figura 2.14: Macho adulto de S. nigritus extraindo meristema apical (palmito) de palmeira Euterpe 

edulis, no PECB. Fotografia de Mariana Dutra Fogaça.  

 

2.4 Resultados 

 

2.4.1 Índice de Interferência Humana 

 

De acordo com a avaliação dos pesquisadores, o IIH do PECB é menor do que da 

FBV e da ReBio Una (Tabela 2.2). O PECB é uma área coberta por floresta pouco 

perturbada, o contato dos macacos-prego com os seres humanos é raro, não havendo 

perseguição. No início do estudo, sua reação à presença humana era variável, mas 

geralmente apenas se afastavam (obs. pessoal). Os predadores naturais ocorrem em baixa 

densidade, especialmente os carnívoros, mas são mais protegidas do que nas outras duas 

áreas de estudo (Tabela 2.2).  
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Figura 2.16: Três indivíduos jovens de S. nigritus alimentando-se de pecíolo de folhas de palmeira 

Euterpe edulis, no PECB. Fotografia de Juliana Tieme Taira.  

  

 

Tabela 2.2 - Índice de Interferência Humana de Bishop calculado para três áreas de estudo 

Medidas FBV PECB UNA 

Alteração antrópica do habitat 3 1 3 

Caça 2 1 3 

Habituação a humanos 1 2 1 

Presença de predadores 3 2 3 

Média 2.25 1.5 2.5 

Fontes: Izar et al., 2012; Suscke, 2014 

 

Na FBV, o habitat é um mosaico de áreas bastante preservadas, especialmente nas 

áreas dos morros, e áreas perturbadas pela exploração humana, incluindo extração de 

madeira, criação de gado, roças e áreas com habitações (Figura 2.17). Os macacos-prego 

pode ser ocasionalmente perseguidos quando usam as plantações de milho e, no início do 
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estudo, evitavam o contato humano, provavelmente devido à caça no passado recente. Os 

predadores naturais são representadas por poucos indivíduos, particularmente as 

espécies de carnívoros, e os macacos podem ser perseguidos por cães domésticos (Izar et 

al., 2012). 

Na ReBio Una, assim como na FBV, o habitat apresenta áreas de vegetação 

preservada e áreas antropizadas. Os grupos de macacos-prego podem ser perseguidos por 

humanos, por se alimentarem nas plantações e/ou devido à pressão de caça. Os macacos 

evitam o contato com humanos, e a habituação do grupo para o estudo foi um processo 

bastante longo e difícil, exigindo inclusive a colocação de rádio-colares para viabilizar a 

pesquisa (Suscke, 2014). Como no PECB, a maioria das espécies de predadores naturais 

de Sapajus ocorre em baixa densidade (Suscke, 2014). A caça é o fator que diferencia o IIH 

da rebio Una e da FBV, que é praticamente o mesmo. Na FBV, a caça aos macacos foi 

proibida pelo proprietário da área, Marino Gomes de Oliveira, no início dos anos 2000 

(Oliveira, comunicação pessoal). Na ReBio Una, apesar do status de Unidade de 

Conservação Federal e da ilegalidade da prática, a caça ainda é bastante frequente 

(Suscke, 2014). 

 

 
Figura 2.17: Indivíduo de S. libidinosus deslocando-se no solo, próximo a uma habitação humana, 
na FBV. Fotografia de Noemi Spagnoletti.  
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2.4.2 Risco de predação 

 

A percepção de risco de predação pelas populações estudadas diferiu 

significativamente entre as três áreas (GLMM, F=22,58; gl1=2, p=0,000; gl2=43). Na ReBio 

Una, os macacos emitiram uma taxa mensal de 0,44 ± 0,18 alarmes/hora, na FBV 0,24 ± 

0,14 alarmes/hora e no PECB, 0,06 ± 0,09 alarmes/hora. A emissão de alarmes no PECB 

foi significativamente menor que nas outras duas áreas de estudo (Figura 2.18). A variável 

aleatória grupo social explicou 6% da variação na taxa de alarmes.  

 

 

 

 

Figura 2.18 – Média e intervalo de confiança da taxa mensal de vocalização de alarme 
(eventos/hora) nas três áreas de estudo. Contraste entre pares significativos com ajuste 
sequencial de Sidak: PECB-FBV (-0,172; t=-2,98; p=0,034); PECB-ReBio Una (-0,423; t=-3,10; 
p=0,034).  
 

 

 

No PECB e na FBV, predadores aéreos foram a principal causa de emissão de 

alarmes pelos macacos-prego, enquanto humanos ou cachorros foram a principal causa 

na ReBio Una. Perturbação antrópica foi a segunda causa de alarme na FBV. Carnívoros 

eliciaram alarmes na ReBio Una e no PECB, mas não na FBV (Tabela 2.3). 
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Tabela 2.3 – Contexto de emissão de vocalização de alarme pela três populações de macacos-prego 
 

Estímulo FBV PECB UNA 

aves 51% 60% 26% 

carnívoros 0 20% 33%* 

Humanos e/ou animais 

domésticos 
36%  41% 

Outros** 13% 20%  

* Na ReBio Una foram quantificados como predadores terrestres, incluindo cobra.  

**Não identificados, cobras, mamíferos não predadores 

 

2.4.3 Disponibilidade de frutos 

 

A biomassa anual total de frutos na FBV foi maior (3818 ± 1079 kg/ha; N= 4 anos) 

do que no PECB (2682 ± 949 kg/ha; N = 5 anos) e em UNA (1596 ± 254 kg/ha; N= 2 anos). 

Houve efeito de população e de estação (seca ou chuvosa) sobre a biomassa mensal de 

frutos coletada (F = 5,613; gl1=5; gl2=104; p=0,000; Figura 2.19). A variável aleatória ano 

de observação explicou 12 % da variação na biomassa de frutos. 

 

 

Figura 2.19 – Média e intervalo de confiança da biomassa mensal de frutos (kh/ha) nas três áreas 
de estudo (F=7,84; gl=2; p=0,001), nas estações seca e chuvosa (F=9,74; gl=1; p=0,002). Contraste 
entre pares significativos com ajuste sequencial de Sidak: PECB-FBV (-107,09; t=-2,49; p=0,030); 
ReBio Una - FBV (-164,60; t=-3,28; p=0,007). Chuvosa- seca (-0,172; t=-2,98; p=0,034). 
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Fazendo a análise considerando as três fisionomias de vegetação da ReBio Una 

separadamente, a diferenças entre áreas permanece (F=8,35; gl1=9; gl2=132; p=0,000), 

mas não há efeito de estação. Observa-se que a área de plantação de cacau e jacas, a 

cabruca, é mais similar à FBV (Figura 2.20).  

 

 

 

Figura 2.20 – Média e intervalo de confiança da biomassa mensal de frutos (kg/ha) nas três áreas 
de estudo, considerando-se as três fisionmias de vegetação da ReBio Una. Contraste entre pares 
significativos com ajuste sequencial de Sidak: FBV-Una madura (189,24; t=-3,76; p=0,010); Una 
Cabruca-Una madura (271,96; t=-3,24; p=0,022). 

 

 

2.4.4 Tamanho das fontes de alimento 

 

No PECB foram registradas 1741 árvores de alimentação entre os anos de 2001 e 

2005, na FBV foram registradas 1355 árvores de alimentação entre 2006 e 2008 e na 

ReBio Una foram registradas 1362 árvores de alimentação entre 2011 e 2012. No PECB, 

as fontes de alimento sustentaram em média 3 indivíduos por 9 minutos, na FBV, 4 

indivíduos por 16 minutos e em Una 7 indivíduos por 15 minutos. 

O tempo de permanência nas árvores usadas como fonte de alimento pelos 

macacos-prego diferiu entre as três área de estudo e entre estações (F=23,86; gl1=5; 

gl2=4453; p=0,000). O tempo de permanência nas fontes de alimento foi menor no PECB 
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do que nas outras duas áreas, e maior na estação seca do que na chuvosa (Figura 2.21). A 

variável grupo social explicou 6% da variação no tempo de permanência nas árvores.  

O número de indivíduos do grupo que se alimentaram na mesma fonte diferiu entre 

as três área de estudo, entre estações e também houve interação entre área e estação 

(F=191,35; gl=5; gl2=4457; p=0,000). As fontes do PECB sustentaram menos indivíduos 

que as fontes das duas outras áreas, e as fontes da ReBio Una sustentaram mais indivíduos 

que nas outras duas áreas. Tanto no PECB quanto na FBV, as fontes sustentaram um maior 

número de indivíduos na estação chuvosa, e na ReBio Una, na estação seca (Figura 2.22). 

A variável aleatória grupo social explicou 0,9% da variação no número de indivíduos do 

grupo que se alimentou numa fonte.  

 

 

 

Figura 2.21 – Média e intervalo de confiança do tempo de permanência (minutos) dos macacos em 
árvores de alimentação nas três áreas de estudo (F=49,71; gl1=2; gl2=4453;p=0,000), e nas 
estações seca e chuvosa (F=6,39; gl1=1; gl2=4453;p=0,012). Contraste entre pares significativos 
com ajuste sequencial de Sidak: PECB-FBV (-5,51; t=-6,25; p=0,000); PECB-ReBio Una (-5,47; t=-
5,44; p=0,000). Chuvosa- seca (-1,117; t=-2,41; p=0,016). 

 

 

Nas três áreas de estudo, o número de indivíduos do grupo que se alimentaram na 

fonte foi positivamente correlacionado com o tempo de permanência desses indivíduos 

na fonte (PECB: R2=0,25, p=0,000, Figura 2.23; FBV: R2=0,42; p=0,000, Figura 2.24; ReBio 

Una R2=0,61, p=0,000, Figura 2.25). 
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Figura 2.22 – Média e intervalo de confiança do número de indivíduos de macacos-prego em fontes 
de alimentação nas três áreas de estudo (F=426,90; gl1=2; gl2=4457;p=0,000), e nas estações seca 
e chuvosa (F=5,15; gl1=1; gl2=4453;p=0,023), interação (F=9,72; gl1=2; gl2=4457;p=0,000). 
Contraste entre pares significativos com ajuste sequencial de Sidak: PECB-FBV (-0,29; t=-3,07; 
p=0,002); PECB-ReBio Una (-4,24; t=-14,89; p=0,000); FBV-UNA (-3,94; t=-15,77; p=0,000).  
 
 

 

 

Figura 2.23 – Regressão linear entre número de inivíduos e tempo de alimentação em fonte 
usurpável no PECB. 
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Figura 2.24 – Regressão linear entre número de inivíduos e tempo de alimentação em fonte 
usurpável na FBV.  
 
 
 

 

 
Figura 2.25 – Regressão linear entre número de inivíduos e tempo de alimentação em fonte 
usurpável na ReBio Una.  
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2.4.5 Orçamento de atividades e dieta  

 

A proporção do orçamento de atividades dedicada ao forrageamento foi diferente 

nas três áreas de estudos, de acordo com as estações e com a interação entre área e 

estação (F=38,61; gl1=5; gl2=76; p=0,000). Os macacos do PECB forrageiam mais do que 

os da FBV e da ReBio Una, e os macacos da FBV forrageiam mais do que os da ReBio Una. 

Tanto no PECB quanto na ReBio Una, os macacos forragearam mais na estação seca, e na 

FBV não houve diferença (Figura 2.26). A variável grupo social explicou 3,5 % da variação 

na proporção de forrageamento.  

 

 

Figura 2.26 – Média e intervalo de confiança da proporção do orçamento de atividades dedicada 
a forrageamento pelos macacos-prego nas três áreas de estudo (F=60,66; gl1=2; gl2=76; p=0,000), 
e nas estações seca e chuvosa (F=20,78; gl1=1; gl2=76;p=0,000), interação (F=3,76; gl1=2; 
gl2=76;p=0,028). Contraste entre pares significativos com ajuste sequencial de Sidak: PECB-FBV 
(21,30; t=2,74; p=0,000); PECB-ReBio (Una 27,05; t=3,29; p=0,000); FBV-UNA 5,75; t=-1,90; 
p=0,004).  

 

A proporção do orçamento de atividades dedicada ao deslocamento foi diferente 

nas três áreas de estudos e de acordo com as estações (F=14,92; gl1=5; gl2=76; p=0,000). 

Os macacos da ReBio Una deslocam-se mais do que os do PECB e os da FBV e, e os macacos 

da FBV deslocam-se mais que os do PECB. Em todas as populações, os macacos 

deslocaram-se mais na estação chuvosa (Figura 2.27). A variável grupo social explicou 13 

% da variação na proporção de deslocamento.  
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Figura 2.27 – Média e intervalo de confiança da proporção do orçamento de atividades dedicada 
a deslocamento pelos macacos-prego nas três áreas de estudo (F=24,96; gkl1=2; gl2=76; 
p=0,000), e nas estações seca e chuvosa (F=4,61; gl1=1; gl2=76;p=0,000). Contraste entre pares 
significativos com ajuste sequencial de Sidak: PECB-FBV (-5,34; t=-2,11; p=0,038); PECB-ReBio 
Una (-26,99; t=-4,07; p=0,000); FBV-UNA (=-21,65; t=-3,86; p=0,000).  
 
 

A proporção do orçamento de atividades dedicada ao descanso foi diferente nas 

três áreas de estudos (F=6,3; gl1=5; gl2=76; p=0,000). Os macacos do PECB descansaram 

menos do que os da ReBio Una e os da FBV (Figura 2.28). A variável grupo social explicou 

14 % da variação na proporção de descanso. 

 

 

 

Figura 2.28 – Média e intervalo de confiança da proporção do orçamento de atividades dedicada 
a descanso pelos macacos-prego nas três áreas de estudo (F=24,96; gl1=2; gl2=76; p=0,000). 
Contraste entre pares significativos com ajuste sequencial de Sidak: PECB-FBV (-6,34; t=-2,74; 
p=0,023); PECB-ReBio Una (-8,54; t=-2,29; p=0,049).  
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A proporção do orçamento de atividades dedicada a outras atividades, incluindo 

interações sociais e vigilância diferiu entre as três área de estudo, entre estações e 

também houve interação entre área e estação (F=18,62; gl=5; gl2=57; p=0,000). Os 

macacos do PECB dedicaram menos tempo a outras atividades do que os das duas outras 

áreas, e os macacos da ReBio Una dedicaram mais tempo do que os das outras duas áreas. 

De forma geral, outras atividades ocuparam uma maior proporção do orçamento de 

atividades na estação seca, mas a diferença entre o PECB e a FBV só ocorreu na estação 

seca e entre a ReBio Una e a FBV, somente na chuvosa (Figura 2.29). Ano explicou 4% da 

variação. 

 

 

Figura 2.29 – Média e intervalo de confiança da proporção do orçamento dedicada a outras 
atividades pelos macacos-prego nas três áreas de estudo (F=23,42; gl1=2; gl2=57;p=0,000), e nas 
estações seca e chuvosa (F=11,14; gl1=1; gl2=57;p=0,003), interação (F=10,97; gl1=2; 
gl2=57;p=0,000). Contraste entre pares significativos com ajuste sequencial de Sidak: PECB-FBV 
(-1,71; t=-2,66; p=0,010); PECB-ReBio Una (-9,20; t=-4,13; p=0,000); FBV-UNA (-7,49; t=-3,29; 
p=0,003). Chuvosa-seca (2,93; t=3,10; p=0,003). 

 

 

Quanto à dieta, a proporção de forrageamento dedicada a frutos foi diferente nas 

três áreas de estudo (F=3,84; gl1=5; gl2=76; p=0,000). Os macacos do PECB forragearam 

menos por frutos do que os da FBV (Figura 2.30). A variável grupo social não afetou 

variação na proporção de forrageamento por frutos. 

Quanto à proporção de forrageamento dedicada a invertebrados, a variável 

aleatória ano explicou 83% da variação observada. Ainda assim, houve efeito de área de 

estudo (F=11,13; gl1=5; gl2=76; p=0,000). Os macacos do PECB forragearam menos por 

invertebrados do que os das outras duas populações, e os macacos da ReBio Una 
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forragearam mais por invertebrados do que os das outras duas populações (Figura 2.31). 

Nessa análise, na proporção de forrageamento por invertebrados. 

 

 

 
Figura 2.30 – Média e intervalo de confiança da proporção de forrageamento dedicada a frutos 
pelos macacos-prego nas três áreas de estudo (F=5,21; gl1=2; gl2=76; p=0,008). Contraste entre 
pares significativos com ajuste sequencial de Sidak: PECB-FBV (-11,03; t=-3,16; p=0,007). 

 

 

 
 
Figura 2.31 – Média e intervalo de confiança da proporção de forrageamento dedicada a 
invertebrados pelos macacos-prego nas três áreas de estudo (F=22,02; gl1=2; gl2=76; p=0,000). 
Contraste entre pares significativos com ajuste sequencial de Sidak: PECB-FBV (-15,78; t=-4,46; 
p=0,000); PECB-ReBio Una (-30,64; t=-6,52; p=0,000); FBV-UNA (-14,86; t=-3,609; p=0,001). 
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A proporção de forrageamento dedicada a folhas e outras partes vegetativas foi 

diferente nas três áreas de estudo (F=12,89; gl1=5; gl2=76; p=0,000). Os macacos do PECB 

forragearam mais por esses recursos do que os da FBV e os da ReBio Una (Figura 2.32). A 

variável aleatória ano foi importante e explicou 35% da variação na proporção de 

forrageamento por folhas e outras partes vegetativas. 

 

 

Figura 2.32 – Média e intervalo de confiança da proporção de forrageamento dedicada a folhas e 
outras partes vegetativas pelos macacos-prego nas três áreas de estudo (F=56,19; gl1=2; gl2=76; 
p=0,000). Contraste entre pares significativos com ajuste sequencial de Sidak: PECB-FBV (66,66; 
t=6,86; p=0,000); PECB-ReBio Una (23,05; t=3,56; p=0,001). 

 

 

2.5 Discussão 

 

2.5.1 Risco de Predação  

 

Nas três áreas de estudo, nunca observamos um ataque predatório bem sucedido 

aos macacos estudados. Isso pode ser resultado da presença dos observadores humanos 

próximos aos macacos (Bianchi & Mendes, 2007; Isbell & Young, 1993; Shultz, Noë, 

McGraw, & Dunbar, 2004), e/ou pode indicar que as estratégias anti-predatórias dos 

macacos são eficientes (Hill & Dunbar, 1998). A segunda hipótese é apoiada por algumas 

observações de tentativas de ataque por predadores observadas na ReBio Una (Suscke et 

al., 2016) e no PECB (Izar, 2004; Fogaça, dados não publicados). Na ReBio Una, entre 
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fevereiro de 2013 e março de 2015, foram observados sete eventos de encontro entre o 

grupo de S. xanthosternos e harpia (Harpia harpyja), todos com duração aproximada de 

uma hora, sempre resultando em alarme e vigilância pelos machos, proteção dos infantes 

pelas mães. Em uma das ocasiões, após o encontro um infante desapareceu do grupo 

(Suscke et al, 2016). No PECB, em abril de 2007, Mariana D. Fogaça observou um gavião 

pega-macaco (Spizaetus tyrannus) realizar diversas tentativas de predar um infante dos 

macacos estudados por cerca de duas horas. Os macacos (duas fêmeas com filhote, dois 

jovens e o macho dominante do grupo) emitiram vocalizações de alarme e se esconderam 

dento da copa de uma palmeira Attalea dubia, onde permaneceram até que o gavião voou 

para longe. Em 2002, três encontros com felinos (Leopardus pardalis e Felis sp) foram 

observados, todos durante o dia, resultando em perseguição ao potencial predador pelo 

macho dominante e proteção dos filhotes pelas fêmeas (Izar, 2004). Com base na taxa de 

predação, portanto, poder-se-ia dizer que as três populações estivessem submetidas ao 

mesmo risco de predação. No entanto, observamos uma diferença marcante na percepção 

de risco de predação pelas três populações, sendo que S. nigritus no PECB emitiu, 

respectivamente, quatro e oito vezes menos vocalizações de alarme do que S. libidinosus 

na FBV e S. xanthosternos na ReBio Una.  

Essas observações estão de acordo com a hipótese de que o risco de predação, mais 

do que a taxa real de mortalidade devido à predação, afeta o comportamento de primatas 

em várias dimensões, como a comunicação, o uso do espaço e a organização social 

(Mcgraw & Zuberbühler, 2008; Suscke & Izar, submetido). Fatores ambientais que podem 

levar a uma variação no risco de predação percebido por primatas são: o grau de 

preservação da guilda de predadores (Cowlishaw, 1997), a disponibilidade de refúgios, 

incluindo cobertura vegetal (Boinski et al., 2003) e o grau de antropização, que pode levar 

tanto a uma diminuição no risco natural de predação pela eliminação dos predadores 

(Treves & Karanth, 2003), quanto a um aumento em função da pressão de caça (Croes et 

al., 2007). Tais hipóteses levaram a previsões distintas quanto à variação da percepção de 

risco de predação pelas três populações estudadas: pela primeira, previmos que o risco 

de predação seria similar no PECB e na ReBio Una, maior do que na FBV; pela segunda, 

previmos que o risco de predação seria similar no PECB e na ReBio Una, menor do que na 

FBV. Quanto à terceira hipótese, temos várias evidências de que tanto na FBV, quanto na 

ReBio Una, a pressão de caça é importante e seres humanos são associados a risco de 

predação. Em ambas as áreas o processo de habituação foi muito difícil (Kierulff et al., 
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2005; Verderane, 2010), o que é considerado um efeito da pressão de caça (Izar, 1999); 

grande parte das vocalizações de alarme foi causada pela detecção de humanos ou 

animais domésticos, especialmente cachorros; o padrão de exploração da área de vida 

sugere a evitação ativa de áreas mais próximas às habitações humanas e a adoção de 

comportamento críptico e vigilante após detecção da presença de humanos (Izar et al., 

2012; Suscke, 2014). Por essa hipótese, portanto, esperaríamos uma percepção de risco 

de predação maior na ReBio Una, seguida da FBV, maior do que no PECB.  

Nossos resultados corroboram a terceira hipótese e mudam a interpretação dada 

por Izar et al. (2012) aos fatores associados à diferença na percepção de risco entre as 

populações do PECB e da FBV, que enfatizava o papel da menor cobertura vegetal 

propiciada pela fisionomia do ecótono Cerrado/Caatinga, em comparação com a Floresta 

Atlântica. Ainda que esse possa ser um fator preponderante na comparação de ambientes 

mais primitivos e livres de influência antrópica, no presente, a pressão de caça parece ser 

o fator mais forte na determinação da variação em percepção de risco de predação por 

macacos-prego.  

 

2.5.2 Oferta e distribuição de alimento 

 

Tradicionalmente, considera-se que encontrar recursos alimentares 

suficientes ao longo de todo ano constitui um desafio maior para primatas que vivem 

ambientes com vegetação xerofítica e sazonalidade marcada do que para os que vivem 

florestas tropicais (Milton, 2007; Moura & Lee, 2004). Os resultados da comparação 

da biomassa de frutos estimada para as três áreas de estudo, no entanto, mostram um 

quadro bastante diferente, com uma oferta total anual de frutos na FBV 50% maior 

do que no PECB e o dobro da encontrada para a ReBio Una. Além disso, nas duas áreas 

de Mata Atlântica ocorre uma redução na oferta de frutos durante os meses mais secos 

do ano (que não constituem estação seca de fato, pois não há déficit hídrico), mas não 

há sazonalidade na oferta de frutos na FBV. Assim, a oferta de frutos a cada mês na 

FBV é significativamente maior do que nas outras duas áreas de estudo.  

Por um lado, este resultado pode ser mais um efeito da antropização do 

ambiente, uma vez que na FBV há pequenas manchas de cultivo de milho e pomares 

de manga, recursos apreciados pelos macacos-prego (Spagnoletti, Cardoso, Fragaszy 

& Izar, submetido; Peternelli-dos-Santos, 2014). Na ReBio Una, a oferta de frutos na 
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área mais antropizada da cabruca, que contém plantações de cacau e jaqueiras em 

meio à floresta em regeneração, foi similar à da FBV, diferente das florestas madura e 

secundária, confirmando a ideia de que plantios humanos podem aumentar a oferta 

de alimento para primatas no habitat (Anderson, Rowcliffe, & Cowlishaw, 2007). No 

entanto, o recurso alimentar que representa uma diferença marcante na oferta de 

alimento para os macacos das três populações são os frutos das palmeiras Orbygnia 

sp. e Attalea sp., que são fonte de água, do mesocarpo e também do endosperma, que 

é extraído com o uso de ferramentas de pedra (Fragaszy et al., 2004). Essas palmeiras 

apresentam elevada densidade populacional na FBV e frutificam ao longo de todo o 

ano, com um aumento justamente na estação seca (Spagnoletti et al., 2012). De forma 

geral, os recursos alternativos explorados por S. libidinosus na FBV, durante a estação 

seca, são frutos (Verderane et al., 2013; Wright et al., 2009) de alto valor nutricional 

(Peternelli-dos-Santos, 2015). A comparação entre as três populações mostrou que a 

proporção de frutos na dieta é maior para S. libidinosus na FBV do que para S. nigritus no 

PECB e S. xanthosternos na ReBio Una, especialmente durante a estação seca, quando há 

uma diminuição na oferta de frutos nas duas áreas de Mata Atlântica, mas não na FBV. 

 Nas outras duas áreas de estudo, os recursos alternativos explorados pelos 

macacos são principalmente partes vegetativas das plantas, base foliar de bromélias 

e meristema e pecíolo da folha da palmeira Euterpe edulis no PECB (Fogaça, 2014; 

Peternelli-dos-Santos, 2015), e invertebrados na ReBio Una. Na ReBio Una, a dieta dos 

macacos difere de acordo com o tipo de vegetação dentro de sua área de vida, assim, na 

cabruca, em que a disponibilidade de frutos é semelhante à FBV, dedicam mais tempo ao 

forrageamento por frutos, mas nas florestas madura e secundária, que perfazem a maior 

parte da reserva, e cuja oferta de frutos é inferior ao PECB, passam mais tempo 

forrageando por invertebrados.  

Invertebrados e folhas são recursos ricos em proteína, mas macacos-prego 

priorizam a ingestão de energia não proteica em sua dieta (Izar, 2008; Janson, Stiles, 

& White, 1986; Peternelli-dos-Santos, 2015). Ambos os recursos são encontrados em 

abundância e distribuídos de maneira mais uniforme no habitat do que as árvores de 

frutos. No PECB, assim como em outras áreas de floresta tropical, a flora epifítica é muito 

rica e abundante, incluindo bromélias (Brown & Zunino, 1990; Vieira & Izar, 1999), que 

podem ocorrer em 75% das árvores (Izar, 1999). Entre novembro de 2001 e dezembro 

de 2002, os macacos-prego alimentaram-se de bromélias em cerca de 80% de sua área de 
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vida, enquanto frutos foram encontrados em 34,5% da área de vida (Izar, 2004). De fato, 

em épocas em que não encontram frutos e se alimentam principalmente de recursos 

alternativos como as bromélias e partes vegetativas de palmeiras, os macacos exploram 

sua área de vida navegando por rotas fixas e familiares, em contraste com o uso de 

caminhos novos e mais curtos, como atalhos, para visitar repetidamente manchas de 

árvores de frutos quando são encontradas (Presotto & Izar, 2010).  

O elevado consumo de folhas por S. nigritus no PECB, resultado inusitado em 

comparação a outras populações de Sapajus (Izawa, 1979; Janson, 1988), contrasta 

com os resultados obtidos para o muriqui (Brachyteles arachnoides), que no PECB 

inclui mais frutos e menos folhas em sua dieta do que outras populaçõ es (O. de 

Carvalho, Ferrari, & Strier, 2004; Talebi, Bastos, & Lee, 2005). Por outro lado, assim 

como os macacos-prego, as antas (Tapirus terrestres) apresentam uma dieta muito 

menos frugívora no PECB, em comparação com outras populações (Bueno et al., 

2013). Bueno e colaboradores (2013) sugerem que a competição com muriquis 

diminui a oferta de frutos para as antas, e é possível que o mesmo ocorra com os 

macacos-prego. Muriquis são competidores importantes de macacos-prego no PECB. 

Entre junho de 2001 e setembro de 2004, observamos 70 encontros dos dois grupos 

estudados, Laranja e Pimenta, com espécies consideradas competidoras, pela 

sobreposição da dieta: os muriquis, bugios (Alouatta guariba) e quatis (Nasua nasua). 

Registramos o contexto (competição por alimento, deslocamento), o tamanho dos 

grupos e o resultado da interação (vencedor, perdedor, neutro) e usamos uma Análise 

Discriminante para verificar se os fatores espécie, contexto e tamanho de grupo 

afetavam o resultado da interação. O resultado do encontro (vitória, derrota, neutro) 

dependeu da espécie competidora. Os macacos-prego só foram derrotados em 

encontros com muriquis, no entanto, esse resultado dependia de tamanho de grupo: 

o grupo maior ganhava os encontros, grupos de tamanho similar resultavam em 

encontro neutro. O contexto não afetou o resultado. Em encontros com bugios e 

quatis, não havia diferença quanto à espécie ou tamanho de grupo, o resultado 

dependia apenas de contexto: macacos-prego ganhavam quando o encontro se dava 

em árvore com frutos, mas fora desse contexto os encontros eram neutros (Nakai, 

Taira, & Izar, 2005). 

Outros resultados sugerem que os macacos-prego da população da FBV 

ocupam um habitat com maior oferta de alimento do que a população do PECB e, em 
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menor extensão, da ReBio Una, ou que sofrem menores efeitos de competição por 

alimento: o orçamento de atividades. Os macacos do PECB passam mais tempo 

forrageando e menos tempo descansando do que as outras duas populações, um 

padrão que tem sido associado à baixa oferta de alimento para primatas (Bronikowski 

& Altmann, 1996; Ferreira et al., 2008; Pazol & Cords, 2005). Os macacos da ReBio 

Una dedicam maior proporção das atividades ao deslocamento, o que também pode 

estar associado a menor oferta de alimento ou a maiores efeitos de competição 

indireta no grupo (Chapman & Chapman, 2000; Gillespie & Chapman, 2001; Isbell, 1991; 

ver capítulo 3).  

Um dado importante que corrobora a conclusão de que a oferta de alimento na 

FBV é maior do que nas outras duas populações e no PECB, a menor, é o intervalo 

observado entre crias: 30,2 ± 6,4 meses para S. nigritus no PECB (Izar et al., 2009), 

27,2 meses para S. xanthosternos na ReBio Una (Suscke, 2014) e 22.2 ± 1.48 para S. 

libidinosus na FBV (Izar et al., 2012). A condição nutricional de primatas fêmeas afeta 

sua fecundidade (Heesen, Rogahn, Ostner, & Schulke, 2013; Koenig, Borries, Chalise, 

& Winkler, 1997; Lee & Hauser, 1998), que pode diminuir em decorrência de menor 

ingestão de alimento (Borries, Larney, Lu, Ossi, & Koenig, 2008), ou ingestão de 

alimento de baixa qualidade nutricional (Pope, 2000). O intervalo entre crias 

observado no PECB é o mais longo já registrado para o gênero Sapajus na literatura 

(Izar et al., 2009). Por outro lado, na FBV, foram observados dois casos de gêmeos 

(Figuras 2.33 e 2.34) bem sucedidos (Fragaszy, Izar, et al., 2016), o que é um evento 

muito raro em primatas de vida livre, e um caso de adoção de um sagui ( Callithrix 

jacchus), criado desde recém-nascido até a vida adulta (Figura 2,35), que foi atribuído 

à abundância de alimento disponível para fêmeas naquela população (Izar, Verderane, 

et al., 2006).  

O único resultado inconsistente com o apresentado até aqui é a densidade 

populacional de macacos–prego encontrada nas três áreas de estudo. A densidade 

populacional de primatas tem sido geralmente correlacionada com oferta de alimento 

(Peres, 1994; Raichlen, Gordon, & Sechrest, 2011; Snaith & Chapman, 2007) . Portanto, 

é um resultado inesperado encontrar a mesma densidade populacional na FBV e no 

PECB, menor que a observada na ReBio Una, e todas bastante baixas em comparação 

a outras áreas (Moura, 2007; Pinto, Lasky, Bueno, Keitt, & Galetti, 2009) . 
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Figura 2.33 - Fêmea de S. libidinosus da FBV carregando suas duas filhas gêmeas, grupo 
Chicão, em 2009. Fotografia de Marino Júnior Fonseca de Oliveira.  

 
Figura 2.33 - Fêmea subadulta de S. libidinosus da FBV carregando suas duas irmãs gêmeas, 
grupo Zangado, em 2009. Fotografia de Luiz Carlos M. Biondi. 
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Figura 2.35 - Fêmea adulta de S. libidinosus da FBV segurando infante de sagui Callithrix 
jacchus, em posição de amamentação. Fotografia de Jeanne Shirley. 
 
 
 
2.5.3 Tamanho das fontes de alimento usurpáveis 

 

Uma possível causa para a baixa densidade populacional encontrada na FBV 

seria a prática de caça de subsistência, uma tradição na região da Caatinga (Alves, 

Mendonça, Confessor, Vieira, & Lopez, 2009), que ocorria na FBV até por volta do ano 

2000 (M.G. de Oliveira, comunicação pessoal). A caça de subsistência é um fator 

importante de ameaça à viabilidade de primatas Neotropicais, especialmente face à 

fragmentação de seus habitats (Benchimol & Peres, 2013). De fato, ao longo de dez 

anos de estudo sistemático da população da FBV, desde 2006, temos observado um 

crescimento populacional, inclusive com a formação de um terceiro grupo social, a 

partir da fissão do grupo Chicão, em fevereiro de 2016. No início do estudo, os grupos 

Zangado e Chicão totalizavam 33 macacos-prego e, hoje, os três grupos totalizam 40 

macacos, um crescimento de quase 20%, apesar, no mesmo período, ter ocorrido a 

morte e/ou desaparecimento de 17 macacos dos grupos estudados. O crescimento da 

população a partir da proibição da caça na FBV corrobora nossa hipótese para a baixa 

densidade populacional na área. Não se pode descartar, no entanto, outra possível 
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ameaça à viabilidade populacional de macacos-prego na FBV, que é o uso do fogo na 

agricultura, uma prática comum no semi-árido brasileiro (Mamede & de Araújo, 

2008). Entre 2006 e 2016, observamos pelo menos seis grandes queimadas na área 

de estudo, que claramente afetaram o padrão de ocupação da área de vida dos grupos 

estudados, em função da queimada de manchas de frutos regularmente usadas pelos 

macacos como alimento (observação pessoal).  

Nas três áreas de estudo, o tempo de permanência numa fonte de frutos foi 

correlacionado com o número de indivíduos que se alimentaram nessa fonte, sempre 

menor que o tamanho total do grupo, portanto criando a possibilidade de competição 

pela posse do recurso (Isbell, 1991). As fontes de alimento do PECB sustentaram um 

número menor de membros do grupo, por um menor tempo, do que as fontes da FBV 

e de UNA, e as fontes da FBV sustentaram um menor número de indivíduos do que as 

fontes da ReBio Una.  

O tamanho das fontes de frutos usadas pelos macacos-prego do PECB variou 

muito, mas, em sua maioria, as fontes podem ser consideradas pequenas. O resultado 

para uma amostragem mais ampla corrobora o encontrado no primeiro estudo, com 

o grupo Laranja, entre 2001 e 2002 (Izar, 2004), em que mais da metade das árvores 

teve tempo de residência inferior a cinco minutos. Na atual comparação, 75% das 

fontes do PECB tiveram tempo de residência de até 10 minutos, na FBV 75 % das 

fontes tiveram tempo de residência de até 20 minutos, e na ReBio Una, de até 17 

minutos. 

 

2.6 CONCLUSÕES: AS PREVISÕES SOCIOECOLÓGICAS 
 

Neste capítulo, discutimos as características ecológicas relevantes para os modelos 

socioecológicos para sistemas sociais de primatas nas três populações estudadas. A partir 

dos resultados obtidos, podemos prever as características dos sistemas sociais dessas 

populações. 

 

2.6.1 –  Regime de competição por alimento e relações sociais entre fêmeas  

 

De acordo com os modelos socioecológicos, as relações sociais estabelecidas entre 

fêmeas de uma população de primatas refletiriam o grau e o tipo de competição por 
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alimento que enfrentam (Isbell & Young, 2002). O tipo de competição por alimento que 

fêmeas de primatas enfrentam num habitat seria determinado pela forma como o recurso 

alimentar limitante do seu sucesso reprodutivo distribuído no habitat, uniformemente ou 

em manchas discretas (Wrangham, 1980). Essa distribuição, associada ao tamanho do 

recurso, é que determina se um alimento pode ou não ser partilhado por mais de um 

indivíduo, e, principalmente, usurpado por outro indivíduo (Isbell, Pruetz, & Young, 

1998). Recursos alimentares usurpáveis geram competição direta pela sua posse. 

Recursos não-usurpáveis podem gerar competição indireta, se ocorre uma assimetria 

entre indivíduos na sua aquisição, porque um indivíduo esgota o recurso antes da chegada 

do outro (van Schaik, 1989).  

Em todas as três populações estudadas, os macacos-prego alimentam-se de frutos 

em fontes usurpáveis, mas de tamanho variável, pequena a intermediária no PECB, 

pequena a grande na FBV, e intermediária a grande na ReBio Una. Assim, esperaríamos 

encontrar competição direta entre fêmeas do mesmo grupo nas três populações, mas em 

intensidade diferente. Na FBV, esperaríamos a maior intensidade de competição direta, 

porque as fontes sustentam menos fêmeas do que o total de cada grupo, mas por um longo 

tempo, ensejando conflitos agonísticos pela posse da fonte. No PECB, esperaríamos a 

menor intensidade de competição direta entre as fêmeas, por que as fontes sustentam 

uma proporção menor do total de fêmeas dos grupos e são esgotadas muito rapidamente, 

não compensando a competição por sua posse (Boinski et al., 2002). Na ReBio Una, 

esperaríamos intensidade de competição direta intermediária, porque as fontes 

sustentam uma fração maior (70-80%) do total de fêmeas do grupo do que na FBV, por 

tempo suficiente para ensejar conflitos agonísticos pela posse da fonte. 

Em função da maior oferta de alimento, esperaríamos encontrar menor 

competição indireta intragrupo na FBV, em comparação com as duas outras populações, 

e maior competição na ReBio Una do que no PECB, devido ao grande tamanho do grupo 

(Isbell, 1991).  

Para Sterck et al. (1997), a competição direta entre grupos seria consequência da 

distribuição do alimento e densidade populacional, e competição indireta entre grupos 

seria decorrente apenas de densidade populacional, assim, esperaríamos competição 

direta entre grupos maior na ReBio Una, seguida da FBV e do PECB, e competição indireta 

entre grupos similar na FBV e no PECB, menor do que na ReBio Una. Para Isbell, 

competição entre grupos, direta e indireta, seria uma função negativa da abundância de 
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alimento. Assim, esperaríamos maior competição entre grupos no PECB, seguido da ReBio 

Una e menor na FBV. 

De acordo com os regimes de competição por alimento previstos, esperaríamos 

encontrar, na FBV e na ReBio Una, a síndrome social caracterizada como Residente-

Nepotista, com filopatria de fêmeas, cujas relações de dominância estariam organizadas 

numa hierarquia linear e rígida, com viés nepotista nas relações afiliativas de catação e 

coalizão. No PECB, pela baixa competição direta intra grupo e maior entre grupos, 

esperaríamos ou a síndrome social caracterizada como Residente-Nepotista-Tolerante, 

com filopatria de fêmeas, mas as relações de dominância são mais relaxadas, devido à 

competição entre os grupos. 

Essas previsões serão mais detalhadas e testadas no capítulo 3.  

 

2.6.2 Organização social e Sistema de acasalamento 

 

A diferença observada na abundância de alimento levaria a uma diferença 

proporcional em tamanho máximo de grupo (Chapman & Chapman, 2000). Assim, 

esperaríamos tamanho máximo de grupo na FBV, seguido da ReBio Una, e do PECB.  

A diferença observada na percepção de risco de predação pelos macacos das três 

populações estudadas levaria, de acordo com o modelo de Sterck et al. (1997), a maior 

coesão espaço-temporal dos grupos na FBV e na ReBio Una do que no PECB. O tamanho 

mínimo de grupo no PECB seria menor que na FBV e ReBio Una. Além disso, em função da 

diferença na percepção de risco de predação, também esperaríamos encontrar maior 

razão sexual na ReBio Una, seguida da FBV e do PECB, porque em primatas os machos têm 

um papel maior na defesa contra predadores do que as fêmeas (Hill & Lee, 1998; van 

Schaik & Hörstermann, 1994; Stanford, 2002).  

Diferenças na razão sexual deveriam afetar o sistema de acasalamento 

aumentando a possibilidade de acasalamento poliginiândrico, tanto pela diminuição do 

grau de monopolização de fêmeas por um único macho, quanto em função de estratégias 

de fêmeas para reduzir o risco de infanticídio (Fedigan & Jack, 2009b; Izar et al., 2009; 

Robbins et al., 2009). A ocorrência de infanticídio pelo macho dominante de macacos-

prego, em contextos de menor probabilidade de paternidade, já tem sido documentada no 

gênero Sapajus (Izar et al., 2009; Izar, Ramos-da-Silva, Resende, & Ottoni, 2007; Ramírez-

Llorens, Di Bitetti, Baldovino, & Janson, 2008).  
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Essas previsões serão testadas no capítulo 4.  
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3. REGIME DE COMPETIÇÃO POR ALIMENTO E 
RELAÇÕES SOCIAIS DE FÊMEAS 

 

Neste capítulo, examino se as previsões dos modelos quanto à relação entre 

distribuição e tamanho de fontes de alimento e regime de competição por alimento, e 

entre regime de competição por alimento e relações sociais estabelecidas entre as fêmeas, 

conforme apresentadas na discussão do capítulo anterior, são cumpridas. 

Conforme já discutido nos capítulos anteriores, a combinação dos regimes de 

competição social a que as fêmeas de uma população de primatas estão submetidas 

levaria a categorias distintas de relações sociais entre fêmeas. Para Sterck et al (1997), 

baixa competição direta intra grupos leva a relações igualitárias, com coalizões raras ou 

ausentes. Nessa condição, a competição direta entre grupos afetaria ou não a dispersão 

de fêmeas do grupo natal, e, consequentemente, relações afiliativas entre elas. Na 

ausência de competição direta entre grupos, fêmeas dispersariam, e permaneceriam no 

grupo com relações afiliativas sob competição direta entre grupos. Sob alta competição 

direta intragrupo e baixa entre grupos, as fêmeas deveriam permanecer no grupo natal, 

formar hierarquia de dominância linear, despótica e nepotista, com coalizões e catação 

entre parentes. A previsão dos modelos socioecológicos sobre a relação entre competição 

por alimento e relações de catação associadas à hierarquia de dominância vem do modelo 

clássico de Seyfarth (Seyfarth, 1977), baseado na hipótese de que a atratividade de um 

parceiro de catação depende dos benefícios que ele pode oferecer. Se parentes são 

parceiros valiosos, haverá correlação entre catação e parentesco. Em espécies com 

hierarquia de dominância, dominantes também são parceiros importantes para coalizão, 

assim, pode-se esperar uma alta frequência de catação aos animais dominantes. 

A combinação de competição direta intragrupo com competição direta entre 

grupos levaria a uma diminuição do despotismo e aumento da tolerância nas relações de 

dominância, também com filopatria de fêmeas. Por esse modelo, a dispersão de uma 

fêmeas em espécies com filopatria de fêmeas, só aconteceria na forma de fissão de um 

grupo grande em dois grupos menores, mantendo fêmeas aparentadas num mesmo grupo 

(Isbell & Young, 2002). 

Para Isbell (1991), sob baixa competição competição intra e entre grupos, as 

fêmeas dispersariam do grupo natal, estabeleceriam hierarquia de dominância fraca, 
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instável e não linear. Sob competição direta e indireta entre e intra grupos, as fêmeas 

permaneceriam no grupo natal e estabeleceriam hierarquia de dominância linear 

nepotista, afetando também a distribuição das relações afiliativas. Sob alta competição 

direta entre grupos e baixa intra grupo, as fêmeas permaneceriam no grupo natal, mas 

estabeleceriam hierarquia de dominância fraca e instável. Por esse modelo, a dispersão 

de uma fêmea aconteceria sempre que as chances de sucesso reprodutivo dentro do grupo 

fossem menores que fora do grupo (Isbell & Vuren, 1996). 

 

3.1 Indicadores de competição por alimento 

 

3.1.1 Competição direta por alimento 

 

Para acessar a intensidade da competição direta por alimento a que as fêmeas das 

três populações estudadas estavam submetidas, quantificamos a taxa mensal de agressão 

conspícua envolvendo fêmeas em fontes de alimento, considerada a melhor medida em 

estudos com primatas (Isbell, 1991). Para tanto, registramos, pelo método de todas as 

ocorrências (Altmann, 1974), as interações agonísticas conspícuas diádicas (agressão 

física de fato, perseguição (Figura 3.1), exibição de ameaça com vocalização, exibição de 

submissão com vocalização; cf. Izar, 1994) entre os membros dos grupos e entre grupos 

distintos. Não contabilizamos para a presente comparação, interações agonísticas sutis do 

tipo deslocamento ativo e passivo (Izar & Sato, 1997). Essa estratégia foi adotada para 

compensar diferenças na possibilidade de visualização dos animais estudados nas três 

áreas de estudo. Sempre que possível, a identidade dos indivíduos interagindo foi 

registrada, o resultado da interação (vencedor e perdedor), assim como o contexto da 

interação (alimento, parceiro social, sítio de dormida). Só foram contabilizados, para a 

comparação, episódios envolvendo fêmeas em contexto de alimentação. Consideramos 

que o contexto era alimentar quando pelo menos um dos dois participantes estava 

envolvido com alimento no início da interação (Verderane et al., 2013; Isbell & Pruets, 

2000). Também foram registrados episódios de coalizão, em que dois ou mais indivíduos 

se uniram contra outro numa interação agonística (Figura 3.2). 
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Figura 3.1 – Macho adulto dominante perseguindo fêmea adulta de S. libidinosus da Fazenda Boa 
Vista. Fotografia de Marino Júnior Fonseca de Oliveira.  

 
Figura 3.2 – Duas fêmeas adultas de S. libidinosus da Fazenda Boa Vista, em fonte de alimento 
(sítio de quebra), exibindo ameaça para outro indivíduo do grupo. Fotografia de Marino Júnior 
Fonseca de Oliveira.  
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Como cada grupo foi observado por tempo diferente, o número de episódios foi 

normalizado pela total de horas de observação do grupo por mês. Essa foi a variável 

dependente para uma análise de modelos mistos lineares generalizados, em que 

população de estudo e estação do ano foram considerados efeitos fixos, e grupo social e 

ano de observação como efeito aleatórios, para evitar erros de pseudoreplicação.  

 

3.1.2 Competição indireta por alimento 

 

A competição indireta por alimento dentro de um grupo é medida pela distância 

diária percorrida e pelo tamanho da área de vida, uma vez que o efeito dessa competição 

é encontrar uma fonte já esgotada, que obriga o indivíduo que não se alimentou a 

deslocar-se mais em busca de alimento. A correlação entre tamanho de grupo e distância 

diária percorrida é indicativa de competição indireta por alimento intragrupo, e com área 

de vida, de competição indireta por alimento entre grupos (Chapman & Chapman, 2000; 

Gillespie & Chapman, 2001; Isbell, 1991).  

Assim, para comparar a intensidade da competição indireta entre as três 

populações estudadas, usei dados de área de vida explorada e distância diária percorrida 

por mês. Para tanto, a cada amostragem de varredura (duração e intervalos de 

amostragem descritos no capítulo 2) for registrada a localização do grupo, 

aproximadamente no seu cento, por meio do registro das coordenadas com aparelho GPS 

Garmin 60 CSX. Esse dado foi usado para calcular a área explorada mensalmente e a 

distância diária percorrida pelos macacos, com o auxílio do programa ArcGis 9.1. Para 

estimar a variação da intensidade da competição por alimento enfrentada pelos macacos 

entre as três populações em função da oferta de alimento, e não de tamanho de grupo, os 

valores de área de vida e de distância diária percorrida foram normalizados por tamanho 

do grupo, gerando valores per capita.  

Para comparar a área explorada mensalmente per capita pelos grupos de macacos-

prego em cada população estudada, empreguei uma análise de modelos generalizados 

lineares mistos (GLMM), com distribuição gama, em que área de estudo e estação do ano 

foram consideradas como efeitos fixos e grupo social foi considerado efeito aleatório, para 

evitar erros de pseudoreplicação. Para verificar possíveis diferenças entre as áreas foi 

feita uma análise de contrastes par a par com correção de Sidak. Para comparar a distância 

diária percorrida por mês per capita pelos macacos-prego em cada população estudada, 
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empreguei uma análise de modelos generalizados lineares mistos (GLMM), com 

transformação logarítmica dos valores de distância em metros, em que área de estudo e 

estação do ano foram consideradas como efeitos fixos e grupo social foi considerado efeito 

aleatório, para evitar erros de pseudoreplicação. Para verificar possíveis diferenças entre 

as áreas foi feita uma análise de contrastes par a par com correção de Sidak.  

 

3.2 Dispersão e Relações sociais entre fêmeas 

 

Os dados sobre interações sociais afiliativas e eventos de dispersão de fêmeas 

foram registrados também com base no método todas as ocorrências (Altmann, 1974), 

registrando, sempre que possível, os parceiros de interação.  

Relações sociais foram avaliadas a partir da comparação de métricas de Análises 

de Redes Sociais, do inglês Social Network Analysis (SNA), que são um conjunto de análises 

quantitativas baseadas na teoria dos grafos (Izar, Japyassú, & Alberts, 2005; Newmann, 

2003). “Métodos estatísticos tradicionais não permitem uma análise quantitativa do papel 

social de cada indivíduo, ou da importância de cada relação diádica, dentro da estrutura 

social de um grupo” (Izar et al., 2005, p. 249). Pela SNA, uma rede social é analisada como 

um conjunto de vértices, ou nós (os elementos do conjunto), que podem ser pessoas, 

instituições, objetos, comportamento, etc., e de arcos, ou arestas, que são as relações entre 

esses nós (Izar et al., 2005). O papel de um nó na rede pode ser avaliado por métricas 

como a força, que é a soma de todas os seus arcos; o grau, que é o número de arcos 

diretamente relcaionados ao nós; a centralidade eignvector, que indica o quão central um 

indivíduo é a indivíduos também centrais; o alcance, que é a soma de todos os arcos que 

ligam indiretamente um indivíduo A a todos os indivíduo B a que é conectado 

indiretamente; e o coeficiente de agrupamento (clustering), que indica o quanto um 

indivpiduo está fortemente conectado a um subconjunto de nós fortemente conectados 

entre si (Kasper & Voelkl, 2009). A própria rede social pode ser avaliada quanto à sua 

modularidade e agrupamento, que reflete o quanto os nós estão coesos numa única 

unidade social, ou organizam-se em sub-grupos mais conectados entre si do que com o 

total de indivíduos. Um grau de modularidade superior a 0,3 é considerado indicativo de 

uma divisão adequada da população (Newman, 2004). Para identificação dos indivíduos 

dentro de cada subgrupo, é construído um diagrama de cluster hierárquico, cuja 
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adequação à matriz de interações é avaliada pelo coeficiente de correlação cofonética, que 

deve ser superior a 0,8 (Whitehead, 2009). 

Para analisar as relações de dominância de cada grupo das três populações 

estudadas, empreguei o método da Árvore de Dominância, com o software Domina (Izar, 

Ferreira, & Sato, 2006). Esse método é indicado para o caso de grupos pequenos, com 

menos de dez fêmeas, e com baixa frequência de interações, como é o caso da maioria dos 

grupos estudados, que não atendem às exigências de métodos estatísticos de 

determinação de linearidade de dominância. A relação de dominância entre pares de 

indivíduos é decidida com base no número de vitórias em interações agonísticas, 

desconsiderando-se a frequência absoluta, e no princípio da transitividade, se A domina 

B, e B domina C, então A domina C. As relações são hierárquicas quando os indivíduos de 

um grupo podem ser ordenados de acordo com o resultado das interações, de forma que 

se um indivíduo A domina um indivíduo B, B não pode dominar um indivíduo X qualquer 

que domine A. A hierarquia pode ser parcial ou linear e é uma estrutura irreflexiva, 

assimétrica e transitiva. Na hierarquia linear, é possível determinar a relação de 

dominância entre todos os indivíduos do grupo. Na hierarquia parcial há díades que não 

são comparáveis e os indivíduos do grupo não formam uma hierarquia linear. Com base 

numa matriz inicial de frequência absoluta de interações agonísticas, é construída uma 

matriz de dominância binária, e é possível traçada a árvore de dominância (Izar et al., 

2006). A distorção da hierarquia é avaliada com base no número de empates acima de 

zero, que geram violações no princípio da irreflexividade e transitividade, e o grau de 

linearidade com base no número de empates em 0 que não podem ser resolvidos pelo 

princípio da transitividade.  

Para analisar as relações de catação, empreguei o software SocProg (Whitehead, 

2009), indicado para calcular medidas de redes sociais e empregar testes estatísticos 

apropriados para matrizes, com permutações. As redes de catação das três populações 

foram comparadas quanto à sua modularidade. Pelos modelos socioecológicos, esperam-

se diferenças de diversidade ou concentração das relações de catação entre fêmeas (di 

Bitetti, 2000), o que é revelado pelo grau de modularidade, de acordo com a intensidade 

de competição direta por alimento intra (se maior, relações mais concentradas, rede mais 

modular) ou entre grupos (se maior, relações mais diversificadas, rede menos modular). 

As métricas de SNA para nós também foram comparadas entre as três áreas de estudo. As 

métricas são relativizadas por tamanho de grupo e e tempo de observação, permitindo 



83 
 

 

uma comparação mais adequada do que dos valores absolutos de interação. Para isso, 

empreguei modelos generalizados lineares mistos para verificar a hipótese nula de que 

os indivíduos não diferem nas métricas de redes sociais em função da população de estudo 

e em função do sexo dos indivíduos. Considerando redes só de fêmeas, analisei também o 

efeito de posição hierárquica. Com o teste de unidirecionalidade/reciprocidade 

(Hemelrijk, 1990), verifiquei a hipótese de que a rede de catação seria mais unidirecional 

e menos recíproca quanto maior a linearidade da hierarquia de dominância entre fêmeas. 

Os modelos assumem um viés nepotista para relações de catação, o que, levaria a uma 

frequência maior de catação entre fêmeas (em função do parentesco, se são fêmeas 

filopátricas) do que entre fêmeas e machos e entre machos. Assim, para testar a hipótese 

nula de que não há diferença no grau de interação entre díades fêmea-fêmea, macho-

fêmea e macho-macho, com o teste de matrizes Mantel T. Também foi testada a hipótese 

de que a reciprocidade nas relações assimétricas de catação varia com sexo (Hemelrijk, 

1990).  

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Competição direta por alimento 

 

A taxa mensal de interações agonísticas em fontes de alimento envolvendo fêmeas 

de um mesmo grupo social variou conforme a população estudada, com estação e com a 

interação entre os dois efeitos (F=7,29; gl=5; gl2=48; p=0,000). A taxa de agonismo 

mensal envolvendo fêmeas do mesmo grupo na FBV (0,36 ± 0,31, n=39) foi 

significativamente maior do que a observada no PECB (0,03 ± 0,04, N=66) e na ReBio Una 

(0,06 ± 0,04, N=16), na estação seca (Figura 3.3). Grupo social explicou 6% e ano de estudo 

não teve efeito sobre a variação observada. 

A competição direta entre grupos de macacos-prego observada na três áreas foi 

baixa, ausente em vários meses, impossibilitando a comparação por meio de teste 

estatístico: no PECB entre novembro de 2001 e dezembro de 2002 a taxa foi de 0,026 

eventos por hora de observação e entre abril de 2007 e julho de 2008, 0,014 eventos/hora, 

resultando numa média de 0,03 eventos/hora. Na FBV, a competição direta entre grupos 
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observada foi três vezes menor que no PECB, de 0,011 eventos por hora de observação, e 

dez vezes superior à taxa observada na ReBio Una, de 0,001 eventos por hora de 

observação. 

 

 

 
Figura 3.3 – Média e intervalo de confiança da taxa de interações agonísticas (eventos/hora de 
observação) intragrupo envolvendo fêmeas de macacos-prego nas três áreas de estudo (F=12,91; 
gl1=2; gl2=20; p=0,000) e nas estações seca e chuvosa (F=4,33; gl1=1, gl2=111; p=0,04). Contraste 
entre pares significativos com ajuste sequencial de Sidak na estação seca: FBV-PECB (0,25; 
t=5,676; p=0,000); FBV-ReBio Una (0,16; t=2,32; p=0,04). Estação seca–estação chuvosa (0,06; 
t=2,08; p=0,04). 
 

 
 

3.3.2 Competição indireta por alimento 

 

No PECB, os grupos de S. nigritus estudados percorreram, em média, uma distância 

diária de 3006 ± 925 m. Na FBV, os grupos de S. libidinosus estudados percorreram, em 

média, uma distância diária de 1909 ± 433 m. Na ReBio Una o grupo de S. xanthosternos 

estudado percorreu, em média, uma distância diária de 3409 ± 207 m (Figura 3.4). 

Normalizando esses valores pelo número de indivíduos em cada grupo, com exceção dos 

infantes (por serem ainda dependentes de amamentação e, portanto, não constituírem 

um competidor por alimento), verificamos que a distância diária per capita média 

percorrida por mês pelos macacos-prego variou de acordo com a população estudada e 

com interação entre população e estação seca ou chuvosa (F=16,51; gl=5; gl2=67; 
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p=0,000). No PECB, a distância diária percorrida per capita foi maior (379,7 ± 156,7 

m/indivíduo/dia) do que na FBV (195,9 ± 69,5 m/indivíduo/dia), na estação seca, e do 

que na ReBio Una (103,3 ± 6,3 m/indivíduo/dia) nas duas estações; distância diária 

percorrida per capita na ReBio Una foi menor que na FBV nas duas estações (Figuras 3.5 

e 3.6). Grupo social explicou 16% e ano de estudo explicou 0,9% da variação observada. 

 

 
Figura 3.4 – Diagrama de extremos e quartis para distância diária média mensal (metros) 
percorrida pelos grupos de macacos-prego nas três áreas de estudo. 
 

 

A área de vida total dos grupos estudados nas três populações variou conforme 

o grupo, e conforme a área de estudo. No PECB, a área de vida estimada para o grupo 

Laranja, entre novembro de 2001 e dezembro de 2002 foi de 509 ha (46 ha per capita), 

para o grupo Pimenta, entre fevereiro de 2004 de dezembro de 2007 foi de 460 ha 

(33 ha per capita), e entre janeiro de 2009 a abril de 2010, foi de 312 ha (22 ha per 

capita), e nesse mesmo período, para o grupo Testa, de 422 ha (20 ha per capita; 

média PECB = 425,75±83, ha; Figura 3.7). Na FBV, a área de vida do grupo Zangado, 

entre 2006 e 2007, foi estimada em 360 ha (27 ha per capita) e a do grupo Chicão em 

307 ha, entre 2007 e 2009 (23 ha per capita; Figura 3.8). Em Una, a área de vida do 

grupo Príncipe foi estimada em 712 ha, entre 2011 e 2013 (25 ha per capita; Figura 

3.9; Suscke, 2014).  
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Figura 3.5 – Média e intervalo de confiança do logn de distância diária média mensal per capita 
(metros) percorrida pelos macacos-prego nas três áreas de estudo (F=36,19; gl1=2; gl2=46; 
p=0,000) e nas estações seca e chuvosa (F=5,32; gl1=1, gl2=74; p=0,007). Contraste entre pares 
significativos com ajuste sequencial de Sidak na estação seca: PECB-FBV (0,80; t=4,75; p=0,000). 
Contraste entre pares significativos com ajuste sequencial de Sidak nas duas estações: PECB- 
ReBio Una (1,10; t=8,50; p=0,000); FBV-ReBio Una (0,59; t=4,48; p=0,000).  
 

 

 
 
Figura 3.6 – Diagrama de extremos e quartis para distância diária média mensal per capita 
(metros) percorrida pelos macacos-prego nas três áreas de estudo.  
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a      b      

Figura 3.7 - Área de vida do grupo Pimenta entre 2003 e 2007 (a) e dos grupos Pimenta, Testa e 
Pitoco (b, fonte: Tokuda, 2012), entre 2009 e 2010, no PECB . 

 

 
 
Figura 3.8 - Área de vida dos grupos Zangado e Chicão, na FBV, no período de maio de 2006 a abril 
de 2008.  

 



88 
 

 

 

 
Figura 3.9 - Área de vida do grupo Príncipe, na ReBio Una, no período de dezembro de 2011 a 
março de 2013. 
 

O tamanho da área de vida usada mensalmente por indivíduo em cada grupo de 

macacos-prego estudado diferiu entre as três área de estudo, mas não houve efeito de 

estação (F=10,81; gl=5; gl2=95; p=0,000). Os macacos da FBV exploraram áreas de vida 

menores que os das outras duas populações (Figura 3.10). Ano não teve efeito sobre a 

variação no tamanho da área explorada, mas grupo social explicou 9% da variação . 

 

3.3.3 Hierarquia de dominância 

 

No PECB, analisamos as relações de dominância entre fêmeas de três grupos de S. 

nigritus, Laranja (2001 e 2002), Pimenta e Testa (dados de 2009 e 2010), para os quais 

conseguimos observar interações agonísticas envolvendo fêmeas em fontes de alimento. 

Para o grupo Laranja, foi possível ordenar as quatro fêmeas numa hierarquia linear 

(Figura 3.11), com duas relações empatadas em zero, exigindo a aplicação do princípio de 

transitividade para resolvê-las. Não houve nenhum empate acima de zero, portanto, os 

princípios de irreflexividade e transitividade não foram desobedecidos. Para o grupo 

Pimenta, as cinco fêmeas foram ordenadas numa hierarquia de dominância parcial 
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(Figura 3.12), com cinco relações empatadas em zero, exigindo a aplicação do princípio 

de transitividade para resolvê-las. Duas fêmeas ocuparam o terceiro posto na hierarquia 

e não estabeleceram relações entre si. Assim, as cinco fêmeas foram ordenadas em quatro 

postos. Não houve nenhum empate acima de zero, portanto, os princípios de 

irreflexividade e transitividade não foram desobedecidos. O índice de linearidade de 

Landau foi de 0,14. Para o grupo Testa, as sete fêmeas só foram ordenadas em linhagens 

de uma hierarquia de dominância parcial, com cinco linhagens (Figura 3.13), devido a 

interações de três fêmeas adultas dominando duas fêmeas sub-adultas. Duas das fêmeas 

não dominaram e não foram dominadas por ninguém. Houve 17 relações empatadas em 

zero, que não puderam ser resolvidas com o princípio de transitividade. Não houve 

nenhum empate acima de zero, assim, os princípios de irreflexividade e transitividade não 

foram desobedecidos. As sete fêmeas foram ordenadas em apenas dois postos, com cinco 

fêmeas ocupando o primeiro. O índice de linearidade de Landau foi de 0,12. 

 

 

 

 

 
Figura 3.10 – Média e intervalo de confiança do tamanho da área de vida per capita (ha) nas três 
áreas de estudo (F=25,36; gl1=2; gl2=95; p=0,000). Contraste entre pares significativos com ajuste 
sequencial de Sidak: PECB-FBV (7,29; t=6,93; p=0,000); ReBio Una-FBV (4,91; t=3,63; p=0,001). 
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Figura 3.11 – Árvore de Dominância para relações agonísticas entre fêmeas do grupo Laranja, 

PECB, entre novembro de 2001 e dezembro de 2002. Arcos não ponderados, a direção indica 

dominância. A barra à esquerda indica a posição (level) de cada indivíduo na ordem hierárquica.  

 

 

 

 
 

 
Figura 3.12 – Árvore de Dominância para relações agonísticas entre fêmeas do grupo Pimenta, 

PECB, entre janeiro de 2009 e março de 2010. Arcos não ponderados, a direção indica dominância. 

A barra à esquerda indica a posição (level) de cada indivíduo na ordem hierárquica.  
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Figura 3.13 – Árvores de Dominância para relações agonísticas entre fêmeas do grupo Testa, 

PECB, entre novembro de 2001 e dezembro de 2002. Arcos não ponderados, a direção indica 

dominância. A barra à esquerda indica a posição (level) de cada indivíduo na ordem hierárquica.  
 

 

Na FBV, analisamos as relações de dominância entre fêmeas dos dois grupos 

estudados de S. libidinosus, Zangado e Chicão, cada um em dois períodos entre 2006 e 

2008, em função da mudança na composição dos dois grupos (devido à migração de 

quatro machos subadultos do Zangado para o Chicão), e nos anos de 2009 e 2010. Para o 

grupo Chicão, no período 1, foi possível ordenar as seis fêmeas numa hierarquia parcial 

(Figura 3.14), havendo cinco relações empatadas em zero, exigindo a aplicação do 

princípio de transitividade para algumas relações para resolvê-las. Não houve nenhum 

empate acima de zero, portanto, os princípios de irreflexividade e transitividade não 
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foram desobedecidos. O índice de linearidade de Landau foi de 0,62. Em função dos 

empates, as seis fêmeas foram ordenadas em quatro postos, com duas fêmeas no terceiro 

posto e duas fêmeas no quarto posto. A hierarquia foi bastante similar no segundo período 

(Figura 3.15), com sete fêmeas ordenadas em cinco postos, havendo apenas quatro 

relações empatadas em zero, exigindo a aplicação do princípio de transitividade para 

resolvê-las. As duas fêmeas mais dominantes continuaram as mesmas, mas Teninha 

passou do terceiro para o último posto. Não houve nenhum empate acima de zero, 

portanto, os princípios de irreflexividade e transitividade não foram desobedecidos. O 

índice de linearidade de Landau foi de 0,87. 

 

 
Figura 3.14 – Árvore de Dominância para relações agonísticas entre fêmeas do grupo Chicão, FBV, 

entre janeiro de 2007 e abril de 2008. Arcos não ponderados, a direção indica dominância. A barra 

à esquerda indica a posição (level) de cada indivíduo na ordem hierárquica.  
 

 
Figura 3.15 – Árvore de Dominância para relações agonísticas entre fêmeas do grupo Chicão, FBV, 

entre janeiro de 2007 e abril de 2008. Arcos não ponderados, a direção indica dominância. A barra 

à esquerda indica a posição (level) de cada indivíduo na ordem hierárquica.  
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Para o grupo Chicão, nos anos de 2009 e 2010, foi possível ordenar as seis fêmeas 

numa hierarquia parcial (Figura 3.16), havendo 26 relações empatadas em zero, exigindo 

a aplicação do princípio de transitividade para resolvê-las. Três fêmeas não dominaram e 

não foram dominadas por ninguém. As duas fêmeas mais dominantes permaneceram as 

mesmas desde a amostragem de 2007  

 

 

 
Figura 3.16 – Árvores de Dominância para relações agonísticas entre fêmeas do grupo Chicão, FBV, 

entre 2009 e 2010. Arcos não ponderados, a direção indica dominância. A barra à esquerda indica 

a posição (level) de cada indivíduo na ordem hierárquica.  

 

 

Para o grupo Zangado, no período 1, foi possível ordenar as seis fêmeas numa 

hierarquia linear (Figura 3.17), havendo dez relações empatadas em zero, exigindo a 

aplicação do princípio de transitividade para algumas relações para resolvê-las. Não 

houve nenhum empate acima de zero, portanto, os princípios de irreflexividade e 

transitividade não foram desobedecidos. O índice de linearidade de Landau foi de 0,28. 

No segundo período, a hierarquia passou a apresentar um empate no quarto posto, 

gerando duas linhagens parciais a partir dali (Figura 3.18). Houve apenas seis empates 

em zero, exigindo a aplicação do princípio da transitividade para resolvê-los. Não houve 

nenhum empate acima de zero, portanto, os princípios de irreflexividade e transitividade 

não foram desobedecidos. O índice de linearidade de Landau foi de 0,54. 
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Figura 3.17 – Árvore de Dominância para relações agonísticas entre fêmeas do grupo Zangado, 

FBV, entre abril e julho de 2006. Arcos não ponderados, a direção indica dominância. A barra à 

esquerda indica a posição (level) de cada indivíduo na ordem hierárquica.  

 

 

 

 
 

Figura 3.18 – Árvore de Dominância para relações agonísticas entre fêmeas do grupo Zangado, 

FBV, entre julho de 2006 e abril de 2008. Arcos não ponderados, a direção indica dominância. A 

barra à esquerda indica a posição (level) de cada indivíduo na ordem hierárquica.  

 

 

 

Para o grupo Zangado, nos anos de 2009 e 2010, foi possível ordenar as sete fêmeas 

em duas linhagens de uma hierarquia parcial (Figura 3.19), havendo 15 relações 

empatadas em zero, exigindo a aplicação do princípio de transitividade para resolvê-las. 

Duas fêmeas (Moça Branca e Moça Chita) ocuparam a primeira posição, sem relações 

entre elas, mas dominando um número diferente de fêmeas do grupo. O índice de 

linearidade de Landau foi de 0,18. 
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Figura 3.19 – Árvores de Dominância para relações agonísticas entre fêmeas do grupo Zangado, 

FBV, entre 2009 e 2010. Arcos não ponderados, a direção indica dominância. A barra à esquerda 

indica a posição (level) de cada indivíduo na ordem hierárquica.  

 

 

Na ReBio Una, as relações agonísticas entre as dez fêmeas do grupo Príncipe, em 

fontes de alimento, foram raras, com 41 empates em zero e apenas quatro fêmeas com 

relações de dominância, ordenadas em três postos, com mais um empate no segundo 

posto (Figura 3.20). Seis das quatro fêmeas não dominaram e não foram dominadas por 

ninguém. O índice de linearidade de Landau foi de 0,01. 

 

 

 
 

Figura 3.20 – Árvore de Dominância para relações agonísticas entre fêmeas do grupo Príncipe, 

ReBio Una, entre dezembro de 2011 e março de 2013. Arcos não ponderados, a direção indica 

dominância. A barra à esquerda indica a posição (level) de cada indivíduo na ordem hierárquica.  
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3.3.4 Coalizões  

  

No PECB, entre novembro de 2001 e dezembro de 2012, coalizões foram raras, 

observadas em 11% dos conflitos agressivos nos quais os participantes foram 

identificados (N=124), e nenhuma envolveu duas ou mais fêmeas contra um outro 

indivíduo. A maior parte das coalizões envolveu o macho dominante ou uma fêmea 

adulta apoiando um jovem contra outro indivíduo. Também foram observadas 

algumas coalizões entre uma fêmea adulta e o macho dominante contra um macho 

subordinado ou jovem (Izar, 2004). Nos anos de 2009 e 2010, para o grupo Pimenta, 

foi observada uma única coalizão, entre duas fêmeas adultas (OLI e PRA) contra uma 

terceira (RUI), em 77 eventos de interação agonística em que foi possível registrar 

todos os participantes. Também para o grupo Testa foi observada uma única coalizão, 

entre duas fêmeas adultas (AN e RQ) contra uma terceira (K), em 69 eventos de 

interação agonística em que foi possível registrar todos os participantes (dados de 

Tokuda, 2012). 

Na FBV, a taxa de coalizão em eventos agonísticos foi similar à do PECB, mas a 

participação de fêmeas foi muito maior. Entre abril de 2006 e maio de 2008, no grupo 

Zangado, foram observadas 115 coalizões (12% dos episódios de interação agonística 

em que foi possível registrar todos os participantes), e 110 envolveram fêmea, 

apoiando ou sendo apoiada, 61 com macho e 49 com outra fêmea. N grupo Zangado, é 

possível afirmar que em 61,5% dos episódios ocorreu coalizão entre fêmeas 

aparentadas. No grupo Chicão, foram observadas 297 coalizões (25% dos episódios 

de interação agonística em que foi possível registrar todos os participantes), e 2 29 

envolveram fêmea, apoiando ou sendo apoiada, 167 com macho e 62 com outra fêmea 

(dados de Verderane, 2010).  

Em Una, entre dezembro de 2011 e março de 2013, para o grupo Príncipe, 

foram observadas 278 coalizões (42% dos episódios de interação agonística  em que 

foi possível registrar todos os participantes) e 212 envolveram fêmea, como 

apoiadora ou sendo apoiada, 98 com um macho, 57 com outra fêmea e as demais com 

imaturos (a maioria contra um macho; dados de Suscke, 2014).  
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3.3.5 Relações de catação 

 

 No PECB, os indivíduos da rede de catação do grupo Pimenta apresentaram uma 

taxa média de 0,67 ± 0,59 interações por indivíduo. As fêmeas tiveram maiores valores de 

eigenvector que o macho dominante (Figura 3.21). As fêmeas continuaram bem 

conectadas entre si, mesmo na rede excluindo os machos (Figura 3.22). Ainda assim, a 

hipótese nula de que não há diferença na frequência de interação intraclasse em 

comparação com entre classes de sexo não foi rejeitada (teste Mantel: t = -0,727; p 

bilateral = 0,4674; p bilateral com 1000 permutações = 0,2650; correlação de matrizes = 

-0,1942; frequência média de interações: F-F = 0,42 ± 0,17; F-M =1,50 ± 1,68; M-F = 0,38 

± 0,18; M-M = 0,00 ± 0,00). Não houve reciprocidade em nenhum tipo de relação. A rede 

de catação apresentou modularidade de 0,59, com divisão em dois agrupamentos, um com 

o macho dominante e uma fêmea, e o outro com quatro fêmeas, e coeficiente de correlação 

cofonética de 0,94, sugerindo uma correlação confiável da associação dentro de cada 

agrupamento (Figura 3.23).  

 

 

 

 

Figura 3.21 – Diagrama da rede social de catação do grupo Pimenta, PECB. Círculos fêmeas, 

quadrados machos; espessura do arco reflete frequência de interação, seta indica direção da 

relação; tamanho do símbolo proporcional ao valor de eigenvector do nó.  
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Figura 3.22 – Diagrama da rede social de catação das fêmeas do grupo Pimenta, PECB. Espessura 

do arco reflete frequência de interação, seta indica direção da relação; tamanho do símbolo 

proporcional ao valor de eigenvector do nó.  

 

 

Figura 3.23 – Representação da análise de cluster hierárquico das relações de catação do grupo 

Pimenta, PECB, mostrando dois agrupamento (BN OL e RU CE EL PRA).  

 

 

No grupo Testa, os indivíduos da rede de catação apresentaram uma taxa média de 

0,36 ± 0,25 interações por indivíduo. O macho dominante TE e a fêmea BH tiveram os 

maiores valores de eigenvector da rede, que incluiu todos ao machos e fêmeas do grupo 
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(Figura 3.24). Mas a conexão de algumas fêmeas se deu por meio da ligação com machos. 

A rede de catação só de fêmeas apresenta três fêmeas conectadas e três desconectadas 

(Figura 3.25). A frequência de interação intraclasse foi menor que entre classes de sexo 

(teste Mantel: t = -1,636; p bilateral = 0,1018; p bilateral com 1000 permutações = 0,036; 

coeficiente de correlação de matrizes = -0,37; frequência média de interações: F-F = 0,10 

± 0,17; F-M =1,08 ± 0,74; M-F = 0,33 ± 2,00; M-M = 0,00 ± 0,00). As relações entre fêmeas 

foram recíprocas como classe, mas não entre díades (teste Mantel Z (reciprocidade 

absoluta); p = 0,04; coeficiente de correlação = 0,63; teste Hemelrijk Rr (reciprocidade 

relativa); p = 0,057; coeficiente de correlação = 0,55), mas não as relações entre fêmeas e 

machos ou entre machos.  A rede de catação apresentou modularidade de 0,69, com 

divisão em dois agrupamentos, um com três indivíduos (um macho e duas fêmeas), e o 

outro com cinco (o macho dominante e quatro fêmeas), e coeficiente de correlação 

cofonética de 0,87, sugerindo uma correlação confiável da associação dentro de cada 

agrupamento (Figura 3.26).  

 

 

 

 
 

Figura 3.24 – Diagrama da rede social de catação do grupo Testa, PECB. Círculos fêmeas, 

quadrados machos; espessura do arco reflete frequência de interação, seta indica direção da 

relação; tamanho do símbolo proporcional ao valor de eigenvector do nó.  
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Figura 3.25 – Diagrama da rede social de catação das fêmeas do grupo Testa, PECB. Espessura do 

arco reflete frequência de interação, seta indica direção da relação; tamanho do símbolo 

proporcional ao valor de eigenvector do nó.  

 

 
Figura 3.26 – Representação da análise de cluster hierárquico das relações de catação do grupo 

Testa, PECB, mostrando dois agrupamento (K RO BG e RQ AN BH TE RT).  

 

 

Na FBV, os indivíduos da rede de catação do grupo Zangado apresentaram uma 

taxa média de 5,00 ± 3,33 interações por indivíduo. As fêmeas tiveram valores de 

eigenvector similares ao macho dominante (Figura 3.27). As fêmeas continuaram bem 
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conectadas entre si, mesmo na rede excluindo o macho dominante (Figura 3.28). A 

hipótese nula de que não há diferença na frequência de interação intraclasse em 

comparação com entre classes de sexo não foi rejeitada (teste Mantel: t = -1,34; p bilateral 

= 0,1791; p bilateral com 1000 permutações = 0,175; coeficiente de correlação de 

matrizes = -0,40; frequência média de interações: F-F = 3,25 ± 1,69; F-M =8,40 ± 0,00; M-

F = 8,60 ± 0,00). As relações entre fêmeas apresentaram reciprocidade absoluta, mas não 

relativa (teste Mantel Z (reciprocidade absoluta); p = 0,033;  coeficiente de correlação = 

0,52; teste Hemelrijk Rr (reciprocidade relativa); p = 0,273; coeficiente de correlação =  

0,20), as relações entre macho e fêmeas não foram recíprocas. A rede de catação 

apresentou modularidade de 0,32, com divisão em dois agrupamentos, um com o macho 

dominante e as duas fêmeas mais dominantes, e o outro com três fêmeas, e coeficiente de 

correlação cofonética de 0,94, sugerindo uma correlação confiável da associação dentro 

de cada agrupamento (Figura 3.29).  

 

 

 

 
 

 

Figura 3.27 – Diagrama da rede social de catação do grupo Zangado, FBV. Círculos fêmeas, 

quadrado macho; espessura do arco reflete frequência de interação, seta indica direção da relação; 

tamanho do símbolo proporcional ao valor de eigenvector do nó.  
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Figura 3.28 – Diagrama da rede social de catação das fêmeas do grupo Zangado, FBV. Espessura 
do arco reflete frequência de interação, seta indica direção da relação; tamanho do símbolo 
proporcional ao valor de eigenvector do nó.  

 
Figura 3.29 – Representação da análise de cluster hierárquico das relações de catação do grupo 

Zangado, FBV, mostrando dois agrupamento (MB ZA MC e CT EM DN).  
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No grupo Chicão, os indivíduos da rede de catação apresentaram uma taxa média 

de 3,44 ± 4,18 interações por indivíduo. As fêmeas tiveram maiores valores de eigenvector 

que os machos, e o macho dominante CHO teve um dos menores valores (Figura 3.30). As 

fêmeas continuaram bem conectadas entre si, mesmo na rede excluindo os machos 

(Figura 3.31). Ainda assim, a hipótese nula de que não há diferença na frequência de 

interação intraclasse em comparação com entre classes de sexo não foi rejeitada (teste 

Mantel: t = 0,226; p bilateral = 0,8215; p bilateral com 1000 permutações = 0.8870; 

coeficiente de correlação de matrizes = 0,03; frequência média de interações: F-F = 6,10 ± 

6,83; F-M =3,20 ± 3,89; M-F = 3,17 ± 3,52; M-M = 0,20 ± 0,21). As relações entre fêmeas 

foram recíprocas (teste Mantel Z (reciprocidade absoluta); p = 0,0415;  coeficiente de 

correlação = 0,56; teste Hemelrijk Rr (reciprocidade relativa); p = 0,0335; coeficiente de 

correlação = 0,33), as relações entre fêmeas e machos foram recíprocas, somente entre 

classes, não entre díades, com maiores valores de correlação (teste Mantel Z 

(reciprocidade absoluta); p = 0,0215; coeficiente de correlação = 0,75; teste Hemelrijk Rr 

(reciprocidade relativa); p = 0,018;  coeficiente de correlação = 0,62), mas as relações 

entre machos não foram recíprocas).  A rede de catação apresentou modularidade de 0,36, 

com divisão em quatro agrupamentos, mas o coeficiente de correlação cofonética de 0,77 

impede a análise das associações dentro de cada agrupamento.  

 

 
Figura 3.30 – Diagrama da rede social de catação do grupo Chicão, FBV. Círculos fêmeas, quadrado 

macho; espessura do arco reflete frequência de interação, seta indica direção da relação; tamanho 

do símbolo proporcional ao valor de eigenvector do nó.  
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Figura 3.31 – Diagrama da rede social de catação das fêmeas do grupo Chicão, FBV. Espessura do 
arco reflete frequência de interação, seta indica direção da relação; tamanho do símbolo 
proporcional ao valor de eigenvector do nó.  

 

Na ReBio Una, os indivíduos da rede de catação do grupo Príncipe apresentaram 

uma taxa média de 3,90 ± 3,67 interações por indivíduo. As fêmeas tiveram valores de 

eigenvector similares aos machos (Figura 3.32). As fêmeas continuaram bem conectadas 

entre si, mesmo na rede excluindo os machos (Figura 3.33). A hipótese nula de que não há 

diferença na frequência de interação intraclasse em comparação com entre classes de 

sexo não foi rejeitada (teste Mantel: t = 1,565; p bilateral = 0,1176; p bilateral com 1000 

permutações = 0,1070; coeficiente de correlação de matrizes = 0,1450; frequência média 

de interações: F-F = 5,61 ± 5,27; F-M =3,97 ± 2,48; M-F = 2,02 ± 2,69; M-M = 2,43 ± 2,22). 

As relações entre fêmeas foram recíprocas (teste Mantel Z (reciprocidade absoluta); p = 

9,9998e-13; coeficiente de correlação = 0,67); teste Hemelrijk Rr (reciprocidade relativa); 

p = 0,001; coeficiente de correlação = 0,37), as relações entre machos e fêmeas também 

foram recíprocas (teste Mantel Z (reciprocidade absoluta); p = 0,0005; coeficiente de 

correlação = 0,72; teste Hemelrijk Rr (reciprocidade relativa); p = 0,001; coeficiente de 

correlação = 0,38), e as relações entre machos não foram recíprocas. A rede de catação 

apresentou modularidade de apenas 0,23, não caracterizando a formação de 

agrupamentos nesta rede.  
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Figura 3.32 – Diagrama da rede social de catação do grupo Príncipe, ReBio Una. Círculos fêmeas, 

quadrado macho; espessura do arco reflete frequência de interação, seta indica direção da relação; 

tamanho do símbolo proporcional ao valor de eigenvector do nó.  
 

 
 
Figura 3.33 – Diagrama da rede social de catação das fêmeas do grupo Príncipe, ReBio Una 
Espessura do arco reflete frequência de interação, seta indica direção da relação; tamanho do 
símbolo proporcional ao valor de eigenvector do nó.  

 
 

A força de cada indivíduo nas redes de catação variou de acordo com a população 

estudada e de acordo com o sexo dos indivíduos (F=8,46; gl1=5; gl2=44; p=0,000). A força 

das relações entre os macacos do PECB foi significativamente menor que a dos macacos 
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da FBV e da ReBio Una, e as dos macacos da ReBio Una significativamente maiores que do 

PECB e da FBV (Figura 3.34). A variável aleatória grupo social não afetou a variância 

observada. A centralidade eignvector de cada indivíduo nas redes de catação não variou 

de acordo com a população estudada ou com o sexo dos indivíduos (F=0,91; gl1=5; 

gl2=44; p=0,481; Figura 3.35). O coeficiente de agrupamento de cada indivíduo nas redes 

de catação também não variou de acordo com a população estudada ou com o sexo dos 

indivíduos (F=1,42; gl1=5; gl2=44; p=0,235; Figura 3.36). O alcance de cada indivíduo nas 

redes de catação variou de acordo com a população estudada (F=50,15; gl1=5; gl2=44; 

p=0,000). O alcance dos indivíduos na rede de catação da ReBio Una foi significativamente 

maior que a dos macacos da FBV e do PECB (Figura 3.37). A variável aleatória grupo social 

não afetou a variância observada. 

 

 

 
 
Figura 3.34 – Média e intervalo de confiança da força (strenghtcata) de interações individuais de 
catação de macacos-prego nas três áreas de estudo (F=13,80; gl1=2; gl2=44; p=0,000) e de machos 
e fêmeas (F=4,46; gl1=1; gl2=44; p=0,04). Contraste entre pares significativos com ajuste 
sequencial de Sidak: FBV-PECB (25,52; t=2,57; p=0,014); ReBio Una-PECB (54,21; t=5,24; 
p=0,000); ReBio Una-FBV (28,69; t=2,96; p=0,010). Fêma-Macho (17,24; t=2,11; p=0,04). 
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Figura 3.35 – Média e intervalo de confiança de centralidade eignvector (eigncata) de machos e de 

fêmeas nas redes de catação de macacos-prego nas três áreas de estudo. 

 

 

 

 
 

Figura 3.36 – Média e intervalo de confiança de coeficiente de agrupamento (clustercata) de 

machos e de fêmeas nas redes de catação de macacos-prego nas três áreas de estudo. 
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Figura 3.37 – Média e intervalo de confiança do log n do alcance (logreachtcata) de interações 
individuais de catação de macacos-prego nas três áreas de estudo (F=83,57; gl1=2; gl2=44; 
p=0,000). Contraste entre pares significativos com ajuste sequencial de Sidak: FBV-PECB (4,13; 
t=9,25; p=0,000); ReBio Una-PECB (5,83; t=12,83; p=0,000); ReBio Una-FBV (1,69; t=4,35; 
p=0,000).  
 
 
3.3.6 Dispersão de fêmeas  

 

No PECB, foram observados quinze casos de transferência de fêmeas entre grupos, 

entre os anos de 2002 e 2010 (Izar, 2004; Nakai, 2007; Tokuda, 2012), primíparas e 

multíparas, solitárias ou com sua prole. A maior parte dos casos ocorreu entre os meses 

de abril a setembro, quando diminui a oferta de frutos no habitat e, especialmente, quando 

o retorno energético das fontes usurpáveis de alimento (medido como a fração individual 

de tempo que cada membro do grupo passa nas fontes) diminui significativamente (Izar, 

2004). Essas observações anedóticas foram corroboradas por análises de DNA de três 

grupos sociais, que revelaram não haver diferença no coeficiente de parentesco de fêmeas 

intragrupo e entre grupos, ou de fêmeas e de machos (Tokuda, 2012), sugerindo que 

dispersão de fêmeas é um fenômeno comum no PECB.  

Na FBV e na ReBio Una, nenhum evento de dispersão de fêmeas foi observado. Em 

ambas as populações foi observada a fissão de um grupo grande em dois menores, 

preservando as matrilíneas dentro de cada grupo, indicando que S. libidinosus na FBV e S. 

xanthosternos na ReBio Una seguem o padrão preponderante do gênero, com filopatria de 

fêmeas (Fragaszy, Visalberghi, & Fedigan, 2004).  
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3.4 Discussão 

 

3.4.1 Regime de competição por alimento  

 

A caracterização da oferta de alimento nas três áreas de estudo, em termos de 

abundância e possibilidade de monopolização e usurpação por um ou mais indivíduos, 

feita no capítulo anterior, levou à previsão de competição direta entre fêmeas do mesmo 

grupo nas três populações, porque em todas as fêmeas alimentam-se de recursos em 

manchas discretas usurpáveis. A competição direta seria maior na FBV, devido ao 

tamanho pequeno a grande das fontes, seguida da ReBio Una, devido ao tamanho 

intermediário a grande das fontes, e do PECB, devido ao tamanho pequeno das fontes.  

A diferença encontrada entre as três populações na frequência de interações 

agonísticas envolvendo fêmeas em fontes de alimento usurpáveis corrobora a hipótese 

dos modelos socioecológicos sobre a relação entre distribuição e tamanho de fontes de 

alimento e competição direta entre fêmeas do mesmo grupo. A diferença na frequência de 

interações agonísticas entre fêmeas de um grupo em fonte de alimento da ReBio Una e do 

PECB (o dobro) não foi significativa, mas a competição direta por alimento na FBV foi seis 

vezes maior do que na ReBio Una e dez vezes maior do que no PECB. A frequência de 

competição direta na população da ReBio Una, mais similar à do PECB do que da FBV, está 

de acordo com o uso de fontes que sustentam um grande número de indivíduos do grupo 

por um longo tempo e com a elevada inclusão de invertebrados na dieta, que pode 

permitir às fêmeas da ReBio Una evitar a competição direta. Esses resultados corroboram 

nossos estudos prévios comparando populações de Sapajus (Izar et al., 2012; Izar & 

Ferreira, 2007) e os de Boinski et al. (2002) comparando três espécies de Saimiri, outro 

gênero de primatas neotropicais, o que traz maior validade à corroboração dada, por 

estudos com primatas cecopitecoides (Barton et al., 1996; Hanya et al., 2008; A. Koenig, 

2000; Pazol & Cords, 2005), à hipótese central do modelo socioecológico, de que a 

competição por alimento entre fêmeas de primatas é um efeito da distribuição do 

alimento.  

Os resultados aqui encontrados também favorecem a hipótese de Marshall & 

Wrangham (2007), de que os alimentos de reserva têm efeito importante sobre o regime 

de competição por alimento a que fêmeas de primatas estão submetidas. A diferença na 

intensidade de competição direta entre as áreas difere significativamente na estação seca, 
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quando os macacos das populações do PECB e da ReBio Una aumentam a proporção de 

recursos uniformemente dispersos em sua dieta (partes vegetativas de plantas e 

invertebrados), e os macacos da FBV continuam alimentando-se mais de recursos 

usurpáveis, frutos em árvores e palmeiras, e endosperma de cocos obtidos com o uso de 

ferramentas em sítios usurpáveis (Wright et al., 2009; Verderane et al., 2013).  

Quanto à competição indireta por alimento entre fêmeas de um mesmo grupo, em 

função das diferenças encontradas na oferta de alimento entre as três áreas de estudo, 

previmos maior intensidade no PECB, seguido da ReBio Una, e menor efeito na FBV. 

Quando comparamos a distância diária média percorrida por mês pelos grupos 

estudados, de fato, os menores valores (por volta de 1 km/dia) foram registrados para S. 

libidinosus na FBV, área com oferta de alimento significativamente maior do que nas 

outras duas áreas, e valores semelhantes (por volta de 3 km/dia) para S. nigritus no PECB 

e S. xanthosternos na ReBio Una, áreas com oferta de alimento similar. O resultado da 

comparação de distância diária percorrida per capita entre as três populações mostrou 

valores menores para a ReBio Una, indicando que a maior competição indireta enfrentada 

pelas fêmeas da população da ReBio Una resulta do grande tamanho de grupo formado. 

Pelos resultados encontrados, se o grupo Príncipe (o grupo estudado na ReBio Una) 

estivesse no PECB, precisaria percorrer distâncias quatro vezes maiores e duas vezes 

maiores se estivesse na FBV, do que as percorridas na ReBio Una. No PECB, a competição 

indireta intragrupo por recursos alimentares limita o tamanho do grupo (Izar, 2004), 

assim como observado em outros estudos com macacos-prego (Janson, 1988) e mesmo 

com primatas folívoros (Snaith & Chapman, 2007). Conforme os resultados relatados no 

capítulo 2 para oferta de alimento, as áreas de floresta madura e secundária da ReBio Una 

têm oferta de alimento mais baixa que no PECB, e a cabruca, área de plantio de cacau e 

jaca, oferta mais alta que na FBV. Esse resultado reforça a hipótese de que os sistema 

social da população da ReBio Una é fortemente afetado pela oferta de recursos 

alimentares antrópicos, a jaca e o cacau, que representaram 35% do total de fontes 

alimentares usurpáveis visitadas pelos macacos-prego estudados entre dezembro de 

2011 e março de 2013 (Figuras 3.38 e 3.39). Eventos de alimentação em jaqueira 

duraram, em média, 31,6 ± 34,1 minutos, o dobro da média dos recursos usurpáveis em 

geral (Suscke, 2014). Nesse sentido, os resultados encontrados também corroboram a 

hipótese de que competição indireta por alimento é um efeito da abundância de alimento 

no habitat (Isbell, 1991). Também enfatizam, mais uma vez, a condição de excepcional 
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baixa oferta de alimento estação seca para S. nigritus no PECB, quando se alimentam 

principalmente de partes vegetativas de plantas (Izar 2004; Izar et al., 2009; Izar et al., 

2012). 

 

 
Figura 3.38 – Macho adulto de S. xanthosternos forrageando fruto de cacau, na ReBio Una. 
Fotografia de A.D. Viana. 

 

 
Figura 3.39 – Jovem de S. xanthosternos alimentando-se de jaca, na ReBio Una. Fotografia de Irene 
Delval. 
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Quanto à competição entre grupos, de acordo com a hipótese de Sterck et al. 

(1997), previmos competição direta entre grupos maior na ReBio Una, seguida da FBV e 

do PECB, e competição indireta entre grupos similar na FBV e no PECB, menor do que na 

ReBio Una. Para Isbell, competição entre grupos, direta e indireta, seria uma função 

negativa da abundância de alimento. Assim, esperaríamos maior competição entre grupos 

no PECB, seguido da ReBio Una e menor na FBV. 

Quanto à competição direta entre grupos, os resultados encontrados foram 

exatamente o oposto do esperado por Sterck et al. (1997), com a frequência de encontros 

agonísticos entre grupos muito menor na área com maior densidade populacional, a 

ReBio Una, além disso, a frequência de encontros agonísticos entre grupos observada no 

PECB foi o triplo da observada na FBV, apesar da densidade populacional de macacos-

prego semelhante. Os resultados encontrados parecem refletir mais a densidade de 

grupos e sobreposição entre as áreas de vida dos grupos (Harris, 2006) do que densidade 

populacional de macacos-prego nas áreas de estudo. No PECB, entre abril de 2001 e 

dezembro de 2002, numa área de estudo de cerca de 800 ha, foram identificados sete 

grupos de S. nigritus com sobreposição das áreas de vida (Izar, dados não publicados). 

Entre 2009 e 2010, os três grupos estudados também apresentaram sobreposição da área 

de vida entre 40 e 50% (Tokuda, 2012; Figura 3.7 b). Na ReBio Una, ca 30 macacos-prego 

ocupavam ca 700 ha, num único grupo social; muito raramente outro grupo foi observado 

na área de estudo, sugerindo baixa sobreposição de área de vida. Na FBV, ca 30 macacos 

ocupavam ca 500 ha em dois grupos sociais, com sobreposição de área de vida (Figura 

3.8). Além disso, no PECB, entre julho de 2002 e dezembro de 2006, os grupos estudados 

dividiam-se frequentemente em subgrupos temporários de tamanho, composição e 

duração variáveis (Izar, 2004; Nakai, 2007). Nesse período, a frequência de encontros 

agonísticos entre grupos foi quatro vezes maior que a observada entre abril de 2001 e 

junho de 2002, e a partir de 2007 (Izar 2004; Izar et al, 2012). A elevação da competição 

direta entre grupos em função de alta dinâmica de fissão e fusão é esperada pelos modelos 

de van Schaik (1989) e Sterck et al. (1997). 

Os resultados da comparação entre áreas sobre o tamanho da área de vida per 

capita dos grupos de macacos-prego estudados, indicativo de competição indireta entre 

grupos, também não favoreceu o modelo de Sterck et al. (1997). A competição indireta 

entre grupos foi menor na FBV do que no PECB e na ReBio Una, portanto, refletindo, 

aparentemente, a oferta de alimento geral no ambiente, corroborando a hipótese de Isbell 
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(1991). Esse resultado muda a conclusão de nossos estudos anteriores, quanto a esse 

aspecto (Izar et al., 2012). 

Assim, os resultados encontrados corroboram os modelos socioecológicos (van 

Schaik, 1989; Sterck et al. 1997) quanto à relação entre distribuição das fontes de 

alimento e competição direta por alimento entre fêmeas do mesmo grupo, a hipótese de 

Marshal & Wrangham (2007) quanto à importância dos alimentos de reserva para esse 

efeito, e o modelo de Isbell (1991) quanto à relação entre abundância de alimento 

competição indireta por alimento entre fêmeas do mesmo grupo. Quanto à competição 

direta entre grupos, nenhuma das hipóteses foi completamente corroborada; houve 

competição direta entre grupos em todas as áreas, conforme a distribuição usurpável do 

alimento, mas a variação da intensidade de competição entre as populações estudadas 

parece ser um efeito da densidade de grupos e sobreposição da área de vida (Harris, 2006) 

e não densidade populacional. Finalmente, a competição indireta entre grupos também 

parece ser efeito da abundância de alimento, conforme Isbell (1991).  

  
3.4.2 Relações sociais entre fêmeas 

 

As fêmeas de S. nigritus do PECB estiveram sujeitas a baixa competição direta por 

alimento intra grupo e maior competição direta entre grupos do que nas outras áreas. De 

acordo com Sterck et al. (1997), sob esse regime de competição, as fêmeas 

permaneceriam no grupo natal, e estabeleceriam relações igualitárias. Para Isbell (1991), 

a competição entre grupos por alimento levaria as fêmeas a permanecer no grupo natal, 

formando relações hierárquicas fracas e instáveis. As fêmeas de S. libidinosus da FBV 

estiveram sujeitas a alta competição direta por alimento intra grupos e menor competição 

direta entre grupos. De acordo com Sterck et al. (1997) e com Isbell (1991), sob esse 

regime de competição, as fêmeas permaneceriam no grupo natal, estabeleceriam 

hierarquia de dominância linear rígida, com relações afiliativas nepotistas. As fêmeas de 

S. xanthosternos da ReBio Una estavam sujeitas a baixa competição direta por alimento 

intra grupo e a competição indireta entre grupos. De acordo com Sterck et al. (1997) e 

com Isbell (1991), sob esse regime de competição, as fêmeas permaneceriam no grupo 

natal, estabeleceriam hierarquia de dominância linear, com relações afiliativas nepotistas.  

Os resultados encontrados para a população do PECB ajustam-se aos modelos no 

que se refere às características das relações de dominância, fracas ou ausentes. Esse foi 

exatamente o resultado obtido, especialmente nos grupos maiores. Nos grupos menores, 
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até foi possível ordenar as fêmeas numa hierarquia, mas o resultado foi fruto de poucas 

interações, caracterizando uma hierarquia fraca. Porque as fêmeas podem dispersar do 

grupo natal (Izar, 2004; Tokuda, 2012), os resultados ajustam-se melhor às previsões do 

modelo de Isbell (1991), que considera que a dispersão de fêmeas, mesmo em espécies 

com filopatria de fêmeas, pode ocorrer sempre que os custos de permanecer no grupo 

forem maiores que os custos de dispersar (Isbell & Van Vuren, 1996; Isbell, 2004).  

De acordo com Isbell & Van Vuren (1996), quando fêmeas de primatas não 

enfrentam agressão de fêmeas de outros grupos, não estabelecem vínculos particulares 

com fêmeas do próprio grupo e ocupam área de vida sobreposta às de outros grupos, 

então a dispersão torna-se mais comum.  No PECB, a primeira condição não é satisfeita, 

sugerindo que a dispersão traz custo. Assim, a transferência condicional de fêmeas 

ocorreria apenas quando a competição intragrupo por alimento aumentasse os custos de 

permanecer no grupo em comparação aos custos de enfrentar a agressão de fêmeas em 

outro grupo. Além disso, seria mais comum a dispersão de um grupo maior para um grupo 

menor. Essas previsões ajustam-se aos resultados encontrados no PECB (Izar, 2004; 

Nakai, 2007; Tokuda, 2012). Outra causa possível para a dispersão de fêmeas de primatas 

em espécies com filopatria típica é a ameaça de infanticídio por machos, como observado 

em Cebus capucinus após a invasão de grupos sociais por machos estranhos (Fedigan & 

Jack, 2009), e sugerido para S. nigritus na Estação Biológica de Caratinga (Lynch & Rímoli, 

2000) e no Parque Nacional de Iguazú (Ramírez-Llorens et al., 2008), devido ao 

desaparecimento de fêmeas após a mudança de macho dominante. No PECB, no entanto, 

a dispersão de fêmeas ocorreu mais comumente na época em que houve redução de 

aquisição de alimento pelas fêmeas, não relacionada à mudança na hierarquia de machos 

(Izar, 2004; Tokuda, 2012). Mas, é importante destacar que os episódios observados de 

imigração de fêmeas para grupos sociais em estudo, envolveram a aceitação da fêmea pelo 

macho dominante do grupo, frequentemente com a exibição de comportamento 

proceptivo pela fêmea imigrante, mesmo aquelas com filhote dependente (Izar, 2004). A 

apresentação de comportamento proceptivo, por fêmeas de macacos-prego, como forma 

de atrair machos novos foi sugerida por Carosi & Visalberghi (2002).  

Essas observações, associadas à possibilidade de dispersão de fêmeas, com 

consequente redução do grau de parentesco entre fêmeas de um grupo, provavelmente 

explicam a baixa frequência de relações de coalizão e catação entre fêmeas do PECB, uma 

vez que o coeficiente de parentesco comumente enviesa as relações afiliativas em 
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primatas (Silk, 2002; Silk, 2009; Strier, 2008). As coalizões entre fêmeas foram, sem 

dúvida, praticamente ausentes e o papel central do macho dominante como parceiro de 

coalizão, identificado em estudo anterior (Izar, 2004), não foi replicado. Também num 

padrão diferente do estudo anterior, as relações de catação entre fêmeas foram tão 

frequentes quanto as relações entre fêmea e macho. Vários autores sugerem um papel 

central do macho dominante em grupos de macacos-prego de outras espécies, 

especialmente para relações de proximidade (Fragaszy et al., 2004; Janson, Else, & Lee, 

1986; Janson, 1990). No entanto, esses resultados contrastam com o encontrado para as 

relações de fêmeas de S. nigritus de Iguazú, que estabelecem relações de catação mais 

fortes entre si do que com o macho dominante (Tiddi et al., 2011). Os resultados dos 

grupos Pimenta e Testa para as relações de catação refletem essa disparidade de 

resultados. No grupo Pimenta, o macho Benjamin não foi o elemento mais central e bem 

conectado da rede, mas o macho Testa, dominante do seu grupo, teve o maior valor de 

centralidade eigenvector. No grupo Testa, a rede de catação do grupo envolveu relações 

entre macho e fêmea (Figura 3.40) que, quando dissolvidas, levaram à exclusão de certas 

fêmeas na representação da rede de catação. De todo modo, nos dois grupos não houve 

diferença nos valores de eigenvector entre machos e fêmeas, o que mais uma vez indica 

que machos não são periféricos em grupos de macacos-prego, diferente do que acontece 

em grande parte das espécies com filopatria de fêmeas da subordem Catarrhini (Matsuda, 

Fukaya, Pasquaretta, & Sueur, 2015). Outra desobediência ao esperado pelos modelos que 

preveem uma relação entre competição por alimento e relações de catação entre fêmeas 

reside na modularidade encontrada para as relações de catação nos grupos do PECB, 

evidenciando relações diferenciadas, ainda que pouco frequentes, apesar da ausência de 

hierarquia de dominância. Tal diferenciação das relações de catação pode refletir 

diferentes graus de familiaridade, ou tempo de corresidência, entre essas fêmeas que 

podem migrar entre grupos (Wikberg, Ting, & Sicotte, 2014). Esse conjunto de 

observações corrobora a hipótese de que além de determinantes ecológicos, fatores 

sociais, incluindo a demografia do grupo, que modifica a disponibilidade de parceiros, 

afetam a estrutura social emergente, como discutido na apresentação desta tese (Flack, 

Girvan, de Waal, & Krakauer, 2006; R. Hinde, 1976; Karen B. Strier, 2009). 
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Figura 3.40 – Catação em S. nigritus do PECB. Fotografia de Marcos Tokuda. 

 

Para a população de S. libidinosus da FBV, os resultados apresentados ajustam-se 

bem às previsões dos modelos socioecológicos. Em nossos estudos, nunca foi observada 

uma transferência de fêmeas entre grupos sociais, apenas a formação de novos grupos a 

partir da fissão de um grupo original muito grande. Na FBV, onde grande parte das 

relações de parentesco materna é conhecida, a fissão preservou as matrilíneas e a 

estrutura de parentesco entre fêmeas (Izar, dados não publicados). Esse é o padrão mais 

tipicamente observado no gênero (S. apella: Izawa, 1994; S. nigritus: Di Bitetti, 2001; S. 
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xanthosternos: Suscke, 2014). Nos dois grupos estudados, as fêmeas se organizaram em 

hierarquias de dominância, ou perfeitamente linear, ou parcial com duas linhagens a 

partir do segundo posto, mas, sem desobediências aos princípios hierárquicos e, em geral, 

com relações entre todas as fêmeas dos grupos. A única exceção foi a hierarquia do último 

período de estudo do grupo Zangado, em que não foi identificada a relação de dominância 

entre Moça Branca (fêmea alfa, até então) e Moça Chita. Moça Branca é uma fêmea de 

idade avançada, ainda viva em 2016, mas sem reproduzir há vários anos (observação 

pessoal). O resultado encontrado provavelmente reflete um período de transição na 

hierarquia, em que Moça Branca estava diminuindo a frequência de interações 

agonísticas. Verderane et al. (2013) atribuem a linearidade e rigidez da hierarquia de 

dominância entre fêmeas da FBV à inclusão de recursos alimentares obtidos com 

ferramentas em sua dieta, uma vez que a maior parte dos trabalhos com Sapajus e Cebus 

relatam hierarquias parciais (Hall & Fedigan, 1997; Izar et al., 2006; Izar & Ferreira, 2007; 

Janson, 1985; Robinson, 1981). Em seu trabalho, as autoras analisaram as fontes 

usurpáveis da FBV em três categorias: sítios de quebra, palmeiras e outras árvores. Em 

palmeiras e outras árvores, houve relativamente menos agonismo entre fêmeas e mais 

episódios em que fêmeas de posição hierárquica diferente se alimentaram juntas, 

considerado uma medida de tolerância. Os sítios de quebra são menos partilháveis, 

comportam um menor número de indivíduos se alimentando ao mesmo tempo e geram 

uma frequência de agonismo acima do esperado pelo tempo de alimentação. Esse recurso 

é muito valorizado, provavelmente devido ao alto valor nutricional e calórico do 

endosperma dos cocos ali obtidos (Peternelli-dos-Santos, 2015; Izar et al., em 

preparação), aumentando a competição direta por alimento. De fato, Pinha (2007) 

estudou uma população de S. libidinusus que não usa ferramentas e encontrou baixas 

taxas de agonismo. Apesar da hierarquia de dominância clara entre fêmeas na FBV, 

aparentemente não ocorrem diferenças importantes na ingestão de alimento, uma vez 

que, ao menos no grupo Chicão, não há correlação entre massa corpórea e posição 

hierárquica de fêmeas (Fragaszy et al., 2016). Quanto à fertilidade, também não houve 

relação clara com hierarquia, uma vez que entre 2005 e 2016, a fêmea mais dominante 

Piaçava teve sete filhos que sobreviveram, a fêmea que ocupou o segundo posto teve 

quatro filhos que sobreviveram, a fêmea de terceiro posto teve sete filhos que 

sobreviveram, como a dominante, e a fêmea mais subordinada teve quatro filhos que 

sobreviveram (Izar, dados não publicados). Isso sugere que a abundância de alimento na 
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FBV permite às fêmeas subordinadas obter alimento em outra fonte, mesmo se as fêmeas 

dominantes monopolizam certas fontes. 

De acordo com o previsto, na FBV as coalizões entre fêmeas foram muito mais 

frequentes que nas outras duas populações, com viés de parentesco em pelo menos um 

dos grupos onde relações de parentesco materno são conhecidas. As relações de catação 

da FBV (Figura 3.41) também se ajustam melhor aos modelos. As relações entre fêmeas 

foram fortes e os vínculos de catação entre fêmeas permaneceram mesmo com a retirada 

dos machos da representação da rede social. Fêmeas foram os elementos mais centrais da 

rede de catação do que machos, como esperado pela filopatria de fêmeas (Matsuda et al., 

2015). As relações entre fêmeas não ocorreram em frequência maior do que entre fêmeas 

e machos, mas foram um pouco menos recíprocas que entre machos e fêmeas, e a 

correlação foi de menos de 30%, indicando uma diferenciação maior do que nos grupos 

do PECB. Ainda assim, não há uma relação entre posição hierárquica das fêmeas e papel 

na rede de catação. Além disso, ao contrário do esperado, a modularidade das redes de 

catação na FBV foi menor que no PECB, inclusive incerta para o grupo maior. Esses 

resultados estão de acordo com a ideia de que a catação, em macacos-prego, tem múltiplos 

benefícios sociais associados (Di Bitetti, 1997; Izar, 1994). Em Cebus e Sapajus, a catação 

entre fêmeas pode estar associada com comportamento alomaterno, sendo a catação de 

uma mãe uma forma de adquirir acesso ao infante (O’Brien & Robinson, 1991; Tiddi, 

Aureli, & Schino, 2010). Também pode ser uma forma de estabelecer vínculos com machos 

(Izar, 2004). 

Para a população de S. xanthosternos da ReBio Una, os resultados encontrados não 

se ajustam exatamente a nenhum modelo, porque as relações hierárquicas entre fêmeas 

foram quase ausentes, num padrão semelhante ao encontrado no PECB, apesar da maior 

frequência de interações agonísticas envolvendo fêmeas em fontes de alimento, e apesar 

das características das fontes de alimento, eliciadoras dessa competição. Um ponto 

importante é que a maior parte das interações agonísticas de fêmeas em fontes de 

alimento foi dirigida a machos subordinados, e não a outra fêmea (Suscke, 2014), o que é 

um padrão comumente observado em Sapajus e Cebus (Izar, 2004; Perry, 1997; Rose, 

1994). De fato, em primatas em que fêmeas se organizam em hierarquia de dominância, 

quanto maior o número de machos no grupo, maior a dominância de fêmeas sobre eles 

(Hemelrijk, Wantia, & Isler, 2008). 
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Figura 3.41 – Catação entre duas fêmeas adultas de S. libidinosus da FBV. Fotografia de Marino 
Júnior Fonseca de Oliveira. 

 

Se levarmos em conta a falta de efeito estatístico na diferença em frequência de 

competição direta por alimento entre fêmeas do PECB e da ReBio Una, então deveríamos 

esperar a síndrome social Dispersora Igualitária, típica de fêmeas submetidas a baixa 

competição direta por alimento intra e entre grupos (Sterck et al., 1997; Isbell, 1991). Mas 

nenhum evento de dispersão foi observado, somente a divisão de um grupo grande em 

dois menores, preservando as matrilíneas, à semelhança da FBV. A fissão de grupo 

Príncipe evidencia que a competição por alimento usurpável entre fêmeas ocorre na 

ReBio Una. A fissão ocorreu seis meses após o encerramento da coleta de dados para o 

doutorado de Priscila Suscke (Verderane, comunicação pessoal). Em colaboração com 

Gabriel Ramos-Fernandéz, nós testamos se métodos de análises de redes sociais para 

detectar modularidade nos permitiram prever a fissão real, a partir das relações de 

agonismo e de redes sociais de catação, associação espacial geral e associação em fontes 

de alimento observadas (Figura 3.42) para o grupo entre dezembro de 2011 e março de 

2013. A modularidade prevista pelas associações preferenciais em fontes de alimento, isto 

é, aquelas que ocorreram acima do esperado pelo acaso, correspondeu quase exatamente 

à fissão real, com exceção apenas de dois machos (Figura 3.43). As fêmeas CLA, LET e ERI 

que menos frequentemente se alimentaram ao mesmo tempo que PRI, SAM, LAR, LIT, 

NAY, PRE e MAR, foram as que deixaram o grupo para formar um novo, sendo seguidas 
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por três machos adultos. Isso sugere que a baixa frequência de agonismo pode ter 

resultado de uma estratégia de evitação (Izar, 2004), que pode ocorrer quando fêmeas 

mais subordinadas encontram fontes de alimento alternativas (Chancellor & Isbell, 2009; 

Vogel & Janson, 2007). 

 

Figura 3.42 – Associação espacial de S. xantosternos em fonte de alimento na ReBio Una. Fotografia 
de A. D. Viana.  
 

 

Apesar da ausência de hierarquia, coalizões foram frequentes, mais com machos, 

mas, ao contrário do PECB e similar à FBV, ocorreram também entre fêmeas. Mais uma 

vez, um resultado contraditório aos modelos. Mas, de acordo com os modelos, as relações 

afiliativas entre fêmeas da ReBio Una foram frequentes, resultado condizente com a 

filopatria de fêmeas. Uma diferença marcante em relação às outras duas populações é a 

frequência de relações de catação, maior na ReBio Una, gerando uma rede mais densa e 

sem modularidade, revelando a conexão entre todos os membros do grupo. A falta de 

modularidade é condizente com a ausência de hierarquia de dominância. A maior força e 

alcance das fêmeas na rede de catação da ReBio Una são correlatos de mais tempo de 

investimento em catação, em comparação às duas outras populações estudadas. Em 

primatas com filopatria de fêmeas, o tamanho do grupo afeta positivamente o tempo 

investido em catação (Lehmann, Korstjens, & Dunbar, 2007). As relações entre fêmeas e 

entre fêmeas e machos foram altamente recíprocas, portanto não relacionadas à 

hierarquia e provavelmente representando um mecanismo de afiliação. Em grupos de S. 

nigritus de Iguazú, relações de catação foram mais frequentes e mais recíprocas entre 
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indivíduos que também partilharam fontes de alimento mais frequentemente, o que foi 

considerado um benefício relacionado à catação, como uma troca por tolerância (Tiddi, 

Aureli, Polizzi di Sorrentino, Janson, & Schino, 2011). Na ReBio Una, as parceiras mais 

frequentes de catação também estiveram mais frequentemente associadas em fontes de 

alimento, reforçando a hipótese de Suscke (2014), de que as altas taxas de catação na 

população da ReBio Una são um mecanismo de promoção de tolerância. Para Suscke 

(2014), essa estratégia permitiria a formação de grupos grandes como resposta ao risco 

elevado de predação, o que será discutido no próximo capítulo.  

 

 

 

Figura 3.43 – Módulos (cores) previstos pelo algoritmo leading eigenvector (Newman, 2006) em 
comparação com a fissão real (indicada pela linha pontilhada) do grupo Príncipe, na ReBio Una. 
Fonte: Suscke, Izar, & Ramos-Fernández (dados não publicados). 

 

  

3.5 Conclusões 

 

A comparação entre a população de S. nigritus do PECB, a de S. libidinosus da FBV 

e a de S. xanthosternos de Una revelou que várias características de seu sistema social 

relacionadas às relações entre fêmeas variam de acordo com diferenças da distribuição e 

oferta de alimento conforme previsto pelos modelos socioecológicos (Sterck et al., 1997; 

Isbell, 2004). As fêmeas da FBV competem agonisticamente por fontes de alimento 
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usurpáveis, permanecem em seu grupo natal e estabelecem uma hierarquia de 

dominância linear clara em função dessa competição, com coalizões enviesadas por 

relações de parentesco. As fêmeas do PECB praticamente não competem pelas fontes de 

alimento pequenas e em baixa abundância no habitat, podendo dispersar entre grupos e 

não estabelecem relações hierárquicas fortes e estáveis e não formam coalizões.  

Como discutido na apresentação desta tese, por uma perspectiva evolucionista que 

atribui aos genes um papel preponderante na determinação de diferenças interespecíficas 

em fenótipo (Thierry, 2013), as relações aqui encontradas entre variáveis ecológicas e 

características de relações sociais de fêmeas poderiam ser interpretadas erroneamente 

como confirmação dos modelos socioecológicos, se os padrões comportamentais das 

populações estudadas de S. nigritus, S. libidinosus e S. xanthosternos refletissem diferenças 

genéticas derivadas de adaptações evoluídas (Izar et al., 2012). Mas mesmo por essa 

perspectiva, há dois argumentos que favorecem a hipótese de que as diferenças 

observadas entre as populações se devem (também) ao contexto ecológico. De um lado, a 

população de S. libidinosus da FBV apresenta um padrão de relações sociais entre fêmeas 

que é considerado o padrão típico do gênero, observado na maior parte das populações 

de cativeiro ou semiliberdade (Izar & Ferreira, 2007; revisão em Fragaszy et al.,2004 b) e 

nas poucas naturais estudadas (S. apella: Izawa, 1980; Janson, 1990; S. nigritus: Di Bitetti, 

1997; Lynch-Alfaro, 2007). De outro, o padrão aqui descrito para S. nigritus é diferente do 

encontrado para duas outras populações naturais da espécie, a da Estação Biológica de 

Caratinga, MG (Lynch Alfaro, 2007) e a do Parque Nacional de Iguazú (Di Bitetti, 1997, 

Tiddi et al., 2011), que apresentam o padrão mais típico do gênero de filopatria de fêmeas 

e formação de hierarquia de dominância clara, com relações de catação frequentes entre 

fêmeas. Tenho atribuído o padrão encontrado para S. nigritus no PECB à baixa 

disponibilidade e ao pequeno tamanho das fontes de frutos (este trabalho; Izar 2004; Izar 

et al., 2009; Izar et al., 2012). Essa hipótese é reforçada quando se considera tamanho de 

grupo e de área de vida dessas duas outras populações (Caratinga: 268 ha, 24-29 

indivíduos (Rímoli, Strier, & Ferrari, 2008); Iguazú: 81-293 ha, 12,4 ± 7,0 a 16,8 ± 9,5 

indivíduos; Di Bitetti, 2001), que permite uma estimativa de área de vida per capita entre 

10 e 15 ha, inferior à observada no PECB. Vários estudos já mostraram que a 

disponibilidade de alimento é negativamente correlacionada ao tamanho da área de 

vida de macacos-prego (S. apella: Zhang, 1995; Spironello, 2001; S. nigritus: Izar, 

2002; S. libidinosus: Sabbatini, Stammati, Tavares, & Visalberghi, 2008). 
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Outras previsões dos modelos não foram confirmadas. As relações entre fêmeas da 

ReBio Una não são suficientemente explicadas pelas características das fontes de alimento 

apenas, havendo um grau de tolerância muito maior do que o esperado e uma competição 

mais acentuada entre machos e fêmeas do que entre fêmeas, o que sugere um efeito do 

risco de predação. As relações de catação nas três populações também não são 

suficientemente explicadas pelos modelos. Posição hierárquica não afeta a distribuição de 

catação entre as fêmeas nem mesmo na FBV, a formação de parcerias preferenciais com o 

macho dominante ou com fêmeas é variável, indicando que os benefícios da catação 

podem ser múltiplos e não a aquisição de aliados em disputas hierárquicas.  
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4. ORGANIZAÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE 
ACASALAMENTO 

 

Neste capítulo, examino se as previsões dos modelos quanto à relação entre 

abundância de alimento e risco de predação e organização social e sistema de 

acasalamento são cumpridas. 

Quanto à organização social, a socioecologia prevê que o tamanho de grupo seja 

afetado pela combinação de competição por alimento, que limita o tamanho máximo do 

grupo (Chapman & Chapman, 2000), e risco de predação, que limita o tamanho mínimo 

(Dunbar, 1996). Por ambas as hipóteses, grupos maiores seriam esperados na FBV e em 

Una, e os menores grupos no PECB. Particularmente, um número maior de fêmeas era 

esperado na FBV, seguido da ReBio Una e do PECB, uma vez que a disponibilidade de 

alimento é limitante do sucesso reprodutivo de fêmeas (Lindenfors, Fröberg, & Nunn, 

2004). Também era esperada maior razão sexual na ReBio Una, seguida da FBV e do PECB, 

porque machos atuam mais na defesa contra predadores do que as fêmeas em primatas 

(Mcgraw & Zuberbühler, 2008). A coesão de grupo é outro aspecto da organização social 

que pode ser afetado por ambos os fatores ecológicos na mesma direção, porque a 

competição por alimento é proporcional à coesão dos membros do grupo (Jacobs, 2010), 

assim como a proteção contra predadores (Schmitt & Di Fiore, 2015) e, portanto, eu 

esperava encontrar grupos mais coesos na FBV e na ReBio Una do que no PECB.  

Como apresentado na introdução desta tese, a socioecologia tradicionalmente 

classificou espécies de primatas de acordo com categorias distintas de organização social 

(Janson, 2000). De acordo com esse ponto de vista, uma espécie de primata é classificada 

quanto ao modo de vida solitário ou em grupo. Espécies que normalmente vivem em 

grupo são classificadas dicotomicamente entre sociedades espaço temporalmente coesas 

e estáveis ou em sociedades de fissão e fusão (Kappeler & Van Schaik, 2002). Sociedades 

de fissão e fusão (FF) são caracterizadas por grupos sociais que regularmente se dividem 

em subgrupos menores, os quais mudam de tamanho e composição, constantemente, ao 

longo do tempo (Kummer 1971 apud Aureli et al., 2008). Sociedades FF já foram descritas 

em vários taxa de mamíferos, incluindo elefantes africanos (Loxodonta africana; 

Wittemyer, Douglas-Hamilton, & Getz, 2005), golfinhos (Tursiops aduncus, Wiszniewski, 

Allen, & Mo, 2009), morcegos (Myotis bechsteinii, Kerth & König, 1999) e hienas (Crocuta 
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crocuta, Holekamp, Boydston, & Smale, 2000; Smith, Kolowski, Graham, Dawes, & 

Holekamp, 2008). Entre os primatas, sociedades FF são consideradas típicas de 

chimpanzés e bonobos (Pan spp.; Lehmann, Korstjens, & Dunbar, 2007; Mitani & Amsler, 

2003; Nishida & Hiraiwa-Hasegawa, 1987), e de macacos-aranha (Ateles geoffroyi, 

Chapman, 1990a; Ramos-Fernandez, Boyer, Aureli, & Vick, 2009; Symington, 1990) e 

muriquis (Brachyteles arachnoides; Moraes, Carvalho, & Strier, 1998; Dias & Strier, 2003). 

Esses primatas compartilham características como o grande tamanho corporal e a 

dependência alimentar, tanto de fontes de alimento pequenas e uniformemente 

distribuídas (como folhas ou invertebrados), quanto de fontes grandes e de alta qualidade, 

esporadicamente disponíveis (chimpanzés: Matsumoto-Oda, Hosaka, & Huffman, 1998; 

macacos-aranha [A. chamek]: Wallace, 2006; muriquis: Milton, 1984; macacos-barrigudos 

[Lagothrix lagotricha]; Stevenson, Quiñones, & Ahumada, 1994)]. Além disso, geralmente 

formam grupos grandes, com composição multimacho/multifêmea e dispersão de fêmeas. 

Esses grandes grupos geralmente se dividem em subgrupos para forragear, e o tamanho 

dos subgrupos se correlaciona com a abundância de alimento. Tais semelhanças gerais 

entre as espécies FF levaram à interpretação inicial, pelos socioecólogos, de fissão e fusão 

como uma adaptação de espécies de grande porte que enfrentam baixo risco de predação 

e variabilidade espaço temporal na disponibilidade de alimentos (revisão em Aureli et al., 

2008). 

Os avanços na primatologia de campo, com estudos comparativos entre 

populações e estudos de longo prazo de uma mesma população, têm revelado uma grande 

variação no grau de fissão e fusão nas sociedades FF, especialmente entre os Atelinae, 

desde aquelas em que os membros do grupo podem passar o dia divididos em subgrupos 

e se reunir à noite, até aquelas em que podem passar semanas ou meses sem se reunir 

(Bezanson, Garber, Murphy, & Premo, 2008; Di Fiore, 2004; Di Fiore & Campbell, 2005; 

Strier, 1992). Até mesmo os orangotangos (Pongo pygmaeus), geralmente considerados 

como uma espécie solitária, hoje são reconhecidas por apresentar graus variáveis de 

sociabilidade entre as populações, como num sistema de fissão e fusão (van Schaik, 1999). 

Sociedades primatas FF são mais comuns do que se pensava anteriormente, 

especialmente entre os Platyrrhini [por exemplo, Chiropotes satanas (Silva & Ferrari, 

2009); Cacajao calvus (Bowler & Bodmer, 2009)]. Assim, Aureli et al. [2008] sugeriram 

que as sociedades primatas devem ser caracterizadas de acordo com uma "dinâmica de 

fissão-fusão", um termo proposto "para referir-se à extensão da variação na coesão 
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espacial e composição de um grupo ao longo do tempo" [p. 628]. A partir dessa perspectiva, 

os padrões de agrupamento espaço-temporais variam ao longo do tempo em três 

dimensões: a coesão espacial entre os membros do grupo, o tamanho dos subgrupos, e a 

composição dos subgrupos.  

Esse quadro pode ser útil para compreender a variabilidade na coesão espaço 

temporal de grupos de macacos-prego. A maioria dos estudos com Sapajus indica que 

esses primatas vivem em grupos coesos, com composição relativamente estável que só 

muda apenas devido a nascimentos, mortes e migração de machos, ou com a divisão de 

grupos grandes em grupos menores (por exemplo, Robinson & Janson, 1987; Izawa, 1994; 

Di Bitetti, 2001). Também para as populações de S. libidinosus da FBV e de S. xanthosternos 

da ReBio Una, ao longo dos estudos aqui comparados, os grupos se mantiveram como 

unidades sociais coesas e estáveis, mudando de composição apenas devido ao nascimento 

de filhotes, à morte (ou desparecimento) de alguns indivíduos e migrações de machos 

subadultos (observação pessoal; Verderane, 2010; Suscke, 2014). Nas duas populações 

houve uma fissão permanente de um grupo grande originando dois menores, preservando 

a estrutura de matrilíneas e a razão sexual (Izar, dados não publicados). Isto é, os 

membros dos grupos permaneceram na maior parte das circunstâncias em contato visual 

ou auditivo e se engajaram nas atividades em sincronia, conforme a definição de grupo 

coeso (Boinski, 2000). 

Lynch Alfaro (2007) descreveu a formação de subgrupos de forrageamento de um 

grande grupo de S. nigritus observado durante um ano de estudo na Reserva Particular do 

Patrimônio Nacional Feliciano Miguel Abdala (RPPN FMA, antiga Estação Biológica de 

Caratinga). A autora relatou variação temporal na coesão do grupo e no tamanho e 

composição de subgrupos ao longo do ano. No início de minha pesquisa no PECB, descrevi 

a divisão de grupos de S. nigritus em subgrupos menores durante um período de escassez 

de alimentos (Izar, 2004). No entanto, em nenhum desses estudos os macacos-prego 

foram considerados como sociedades FF, provavelmente porque, de acordo com a 

abordagem socioecológica tradicional, ambos os casos de formação de subgrupos 

poderiam ser interpretados como uma respostá "normál" de sociedádes do tipo “fêmeás 

residentes nepotistás” enfrentándo máior competição por álimentos dentro do grupo, 

devido à escassez de alimentos no ambiente (Izar, 2004) ou ao tamanho grande grupo 

(Lynch Alfaro, 2007). 
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À luz da proposta de Aureli et al. (2008), neste capítulo apresento uma análise da 

dinâmica FF de S. nigritus no PECB, considerando a variação temporal na coesão espacial 

entre os membros do grupo, no tamanho de subgrupos, e n a composição de subgrupos 

em relação à variação temporal na disponibilidade de alimentos no PECB. Como a fissão 

de grupo em subgrupos menores é geralmente considerada uma resposta para reduzir os 

efeitos da competição intragrupo por alimento (Asensio, Korstjens, & Aureli, 2009; 

Boesch & Boesch-Achermann, 2000), esperei encontrar maior variação na coesão espacial 

dos grupos de S. nigritus do PECB durante os períodos de menor disponibilidade de frutos, 

quando os animais estivessem forrageamento mais frequentemente por recursos 

distribuídas uniformemente, como folhas e invertebrados, e quando as fontes usurpáveis 

de alimento fossem pequenas, sustentando poucos indivíduos do grupo por um tempo 

curto (como visto nos capítulos 2 e 3). Na maioria dos primatas com alta dinâmica FF, o 

tamanho do subgrupo está correlacionado com o tamanho de fontes alimentares 

irregulares (Newton-Fisher, Reynolds, & Plumptre, 2000; K B Strier, 1989), então, 

esperava encontrar que o tamanho dos subgrupos de S. nigritus no PECB variasse de 

acordo com o tamanho das fontes usurpáveis em que estavam se alimentando. Em relação 

à composição do subgrupo, a maioria dos estudos revela um efeito de relações sociais, de 

forma que os indivíduos com vínculos mais fortes são frequentemente encontrados no 

mesmo subgrupo (Ramos-Fernández et al., 2009; Sueur, Petit, & Deneubourg, 2010). Em 

sociedades hierárquicas de macacos-prego, os indivíduos mais dominantes tendem a 

associar-se (Di Bitetti, 1997; Fragaszy, Visalberghi, & Fedigan, 2004). Lynch Alfaro (2007) 

de fato observou, na RPPN FMA, que os indivíduos dominantes eram frequentemente 

observados num subgrupo (geralmente maior) e os subordinados em outro (geralmente 

menor). No PECB, no entanto, relações de dominância são discerníveis entre apenas os 

machos e macho dominante é o parceiro social preferido das fêmeas, de modo que esperei 

encontrar baixa variação na composição dos subgrupos, refletindo afiliação forte entre 

díades de macho e fêmea. Nos estudos em que foi encontrada dinâmica FF em espécies 

que normalmente foram grupos coesos, a composição sexual dos subgrupos segue a dos 

grupos coesos (Fukuda, 1989; Lynch Alfaro, 2007), assim, previ que nos subgrupos de S. 

nigritus do PECB a composição bissexual seria mais comum do que subgrupos 

unissexuais. 

Quanto ao sistema de acasalamento, a socioecologia prevê efeitos de razão sexual, 

portanto, indiretamente, de competição por alimento e de risco de predação, porque um 
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aumento na proporção de fêmeas sincronicamente sexualmente receptivas reduz a 

possibilidade de monopolização de fêmeas por um macho (Lindenfors et al., 2004), e 

aumenta o risco de estratégias de coerção masculinas (Izar et al., 2009; Izar, Ramos-da-

Silva, Resende, & Ottoni, 2007; Ramírez-Llorens, Di Bitetti, Baldovino, & Janson, 2008). 

Esses efeitos levam à previsão de maior tendência a um sistema poligínico, com controle 

de um macho, quanto menor a razão sexual dos grupos. Assim, como era esperada maior 

razão sexual na ReBio Una, seguida da FBV e do PECB, previ menor monopolização das 

fêmeas reprodutivas pelo macho dominante na ReBio Una e maior no PECB. 

 

4.1 Organização social 

 

4.1.1 Métodos 

 

Para a comparação de tamanho de grupo, além dos grupos de estudo incluídos nos 

outros capítulo desta tese, para o PECB foi incluído o tamanho de todos os outros grupos 

que foram observados por pelo menos um dia completo (por um máximo de 10 dias não 

consecutivos), incluindo machos solitários (cf. Izar, 2004), exceto para os anos de 2003 a 

2006. Nesse período, como os grupos apresentavam alta dinâmica FF (ver adiante), só 

incluí os dados dos grupos Laranja e Pimenta, cujo tamanho total era conhecido. Na FBV 

e na ReBio Una somente os grupos habituados são seguidos sistematicamente e foram 

incluídos na análise.  

Para o cálculo da razão sexual, foram considerados somente os grupos estudados 

sistematicamente nas três áreas. De acordo com Fragaszy et al. (2004 b), considerei 

machos adultos e subadultos para o cálculo de razão sexual.  

Para a população de S. nigritus do PECB, foi conduzida uma análise da dinâmica de 

fissão e fusão (Aureli et al., 2008) dos grupos Pimenta e Laranja, ao longo de seis anos de 

estudo, entre novembro de 2001 e dezembro de 2007.  

Para caracterizar a dinâmica de fissão e fusão (FF) dos grupos P e L, adotamos as 

seguintes definições: um grupo é a maior unidade estável, em que todos os indivíduos 

interagem mesmo que fiquem separados por longos períodos e reúnam–se seguidamente 

(Chapman, 1990a, 1990b); um subgrupo contém qualquer número de membros do grupo 

menor que o tamanho do grupo total, incluindo indivíduos solitários; o tamanho do 

subgrupo é o número de indivíduos, incluindo recém-nascidos, observado com o 
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subgrupo inicial, isto é, os indivíduos que foram seguidos desde o momento em que o 

grupo deixou a árvore de dormir (Basabose, 2004; Lynch Alfaro, 2007); uma subunidade 

de alimentação é o número de indivíduos que se alimentam ao mesmo tempo em uma 

fonte de alimento (Boinski et al., 2002).  

Conforme Lynch Alfaro (2007), a cada dia de contato com o grupo estudado, 

registramos um censo dos membros do grupo a partir do momento em que o grupo deixou 

a sua árvore de dormir. Consideramos que o grupo estava coeso quando houve registro 

de todos os membros dos grupos que eram reconhecidos individualmente e houve pelo 

menos um registro de todos os imaturos observados ao mesmo tempo. Não incluímos 

nestes dados os dias em que o observador não foi capaz de identificar todos os indivíduos 

adultos. Quando o grupo estava dividido, consideramos o número máximo de juvenis 

registrados ao mesmo tempo como o número de juvenis nesse subgrupo. Contamos como 

uma observação de um subgrupo toda vez que encontramos e seguimos um novo 

subgrupo que manteve a mesma composição ao longo das amostragens de varredura do 

dia. As alterações na composição do subgrupo foram contadas como um novo subgrupo. 

As análises da dinâmica FF foram feitas de acordo com o registo diário de todos os 

membros do grupo que foram observados pelo menos uma vez durante o dia com o grupo 

ou parte do grupo, para comparar os dados. Os subgrupos para os quais não foram 

identificados todos os indivíduos adultos foram excluídos das análises. Esses dados nos 

permitiram calcular a taxa mensal de mudanças diárias em tamanho e composição dos 

subgrupos e analisar a composição de subgrupo em termos de classes de idade e sexo.  

Para testar se os fatores ecológicos relacionados à competição por alimento 

(conforme capítulos 2 e 3) estavam associados à dinâmica FF, fiz uma análise de regressão 

múltipla para as variáveis dependentes taxa mensal de mudança em tamanho de 

subgrupo e taxa mensal de mudança em composição de subgrupo. A partir de uma 

verificação prévia de colinearidade entre variáveis de oferta de alimento no ambiente 

(biomassa mensal de frutos estimada por armadilhas, número de indivíduos do grupo se 

alimentando ao mesmo tempo em fontes usurpáveis, tempo de residência em fontes 

usurpáveis), de orçamento de atividades (proporção mensal de varreduras dedicada a 

forrageamento, deslocamento, descanso e outras atividades) e de dieta (proporção 

mensal de varreduras de forrageamento dedicada a frutas, flores, invertebrados, folhas e 

outros itens), as variáveis independentes proporção de deslocamento, proporção de 

descanso, proporção de forrageamento por invertebrados e tempo de alimentação de 
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subunidades (IM= número de indivíduos do grupo se alimentando ao mesmo tempo em 

fontes usurpáveis multiplicado pelo tempo de residência em fontes usurpáveis; cf Janson, 

1985) foram incluídas nos testes de regressão múltipla.  

Testei também as hipóteses de que o número de machos adultos se correlaciona 

com o número de fêmeas adultas nos subgrupos, o número de jovens e infantes se 

correlaciona com o número de fêmeas adultas, e que há diferença entre os indivíduos no 

tamanho dos subgrupos a que pertencem. 

 

4.1.2 Resultados 

 

Tamanho de grupo 

 

No PECB, entre 2001 e 2007, o tamanho de grupo médio foi de 9,5 ± 4,1 indivíduos 

(min = 1, max = 21), na FBV, entre 2006 e 2010, foi de 10,9 ± 3,5 indivíduos (min = 8, max 

= 19), na ReBio Una, entre janeiro de 2011 e março de 2013, foi de 30,2 ± 2,6 indivíduos 

(min = 27, max = 33; Figura 4.1). O número de fêmeas adultas por grupo foi 

significativamente maior na ReBio Una (8,0 ± 2,7) do que na FBV (4,4 ± 1,6) e no PECB 

(2,5 ± 1,4; F=25,7; gl=2; p=0,000; Figura 4.2). O número de machos nos grupos foi 

correlacionado ao número de fêmeas (r=0,78; N=24; p=0,000; Figura 4.3). 

 

Coesão de grupo 

 

Em todo o período do estudo, o grupo Pimenta dividiu-se em subgrupos em 63% 

dos dias de amostragem (n = 166 de 264). No entanto, a dinâmica FF variou 

dramaticamente ao longo dos anos. Os macacos-prego permaneceram como um grupo 

coeso em apenas 7% dos 178 dias amostrados entre maio de 2003 e setembro de 2006, 

apresentando alta dinâmica FF, contra 100% dos 86 dias amostrados entre outubro de 

2006 e agosto de 2008, apresentando baixa dinâmica FF. Os resultados para o grupo 

Laranja foram semelhantes: o grupo dividiu-se em subgrupos em 62% dos dias de 

amostragem (n = 67 de 108), mas manteve-se como um grupo coeso em 100% dos 37 dias 

amostrados entre Novembro de 2001 e Junho de 2002 e em apenas 6% dos 71 dias 

amostrados entre julho de 2002 e julho de 2005. 
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Figura 4.1 – Diagrama de extremos e quartis para tamanho de grupo observado para S. nigritus no 
PECB, S. libidinosus na FBV e S. xanthosternos na ReBio Una.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.2 – Diagrama de extremos e quartis para número de fêmeas adultas por grupo observado 
para S. nigritus no PECB, S. libidinosus na FBV e S. xanthosternos na ReBio Una.  
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Figura 4.3 – Reta de regressão entre número de machos e de fêmeas adultos por grupo observado 
para S. nigritus no PECB, S. libidinosus na FBV e S. xanthosternos na ReBio Una (R2=0,61; p=0,000).  

 
 

Durante o período de alta FF, para o grupo Pimenta, observamos mudanças na 

composição de subgrupo durante o decorrer do dia em 17 dias, de modo que foram 

registrados 183 subgrupos diferentes em 166 dias. O tamanho do subgrupo variou de 1 a 

18 indivíduos, com os tamanhos mais frequentes ao redor da metade do tamanho total do 

grupo, seguido por indivíduos solitários (média ± DP = 8,55 ± 3,84; moda = 8; mediana = 

8). Para o grupo Pimenta, observamos 21 composições diferentes, nos 183 subgrupos, em 

relação ao número de machos adultos, de fêmeas adultas e de juvenis, que diferiram em 

frequênciá de ocorrênciá (χ2=130,369; gl=20, p=0,001). Subgrupos foram mais 

frequentemente composto por (1) dois machos, três fêmeas e mais de um juvenil 

(12,85%), (2) um macho, duas fêmeas e mais de um juvenil (12,30%), (3) um macho, três 

fêmeas e mais do que um juvenil (10,61%), (4) uma ou mais fêmeas e mais do que um 

juvenil (9,50%) e (5), dois machos e duas fêmeas e mais do que um juvenil (9,00%). 

Subgrupos com uma ou mais fêmeas adultas eram mais comuns do que subgrupos 

contendo apenas machos (0,55%). Subgrupos com um ou dois machos adultos (68,72%) 

eram mais comuns do que com três ou quatro machos (12,85%). Subgrupos com quatro 
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machos foram vistos apenas duas vezes, uma em 2004 e outra em 2005 (1,12%). 

Indivíduos solitários corresponderam a 7,8% dos subgrupos (n = 13), e destes, 38% eram 

fêmeas adultas e outros 38%, juvenis. Para o grupo Pimenta, o número de machos adultos 

foi proporcional ao número de fêmeas adultas (rs = 0,612, P <0,001) e o mesmo foi 

verdadeiro para o número de machos subadultos, embora a correlação tenha sido mais 

fraca do que para machos adultos (rs = 0,227, P <0,005). O número de fêmeas adultas foi 

proporcional ao número de juvenis (rs = 0,585, P <0,001) e de infantes (rs = 0,351; P 

<0,001). Não houve diferença entre os indivíduos adultos do grupo Pimenta no tamanho 

dos subgrupos a que pertenciam durante o período de alta FF (F = 1,11; gl = 12; P = 0,347; 

η = 0,022; poder = 0,65). O támánho médio do subgrupo párá cádá adulto e subadulto do 

grupo variou de 10,50 a 12,19 indivíduos (Nakai & Izar, dados não publicados). 

Para o grupo Laranja, o tamanho dos subgrupos variou de 1 a 15 indivíduos, e o 

tamanho mais frequente foi de 7 a 8 indivíduos. Em 67 subgrupos, observamos 15 

composições de subgrupos diferentes em termos do número de machos adultos, fêmeas 

ádultás e juvenis, que diferirám ná frequênciá de ocorrênciá (χ2 = 68,207; gl=14; P=0,001). 

Subgrupos foram mais frequentemente composto por (1) um macho, duas fêmeas, e mais 

do que um juvenil (27,6%), (2) um macho e uma fêmea, e mais do que um juvenil (19,0%), 

(3) dois machos, duas fêmeas e mais do que um juvenil (10,3%), (4) duas fêmeas e mais 

do que um juvenil (9,0%), e (5) uma fêmea e mais do que um juvenil (7,0%). Os juvenis 

foram mais frequentemente observados com fêmeas (17,2%) do que com os machos 

(1,7%). Indivíduos solitários (sempre machos) corresponderam a 7% dos subgrupos 

(Nakai & Izar, dados não publicados). 

Durante o período de alta FF, a variação temporal no tamanho de subgrupo no 

grupo Pimenta foi de uma mudança a cada dois dias a duas mudanças por dia, enquanto 

no grupo Laranja a variação foi de uma mudança a cada quatro dias a uma mudança por 

dia (Figura 4.4). Para a variação temporal na composição de subgrupo, no grupo Pimenta 

foi de uma mudança a cada quatro dias a duas mudanças por dia, e no grupo Laranja, de 

uma mudança a cada quatro dias a uma mudança por dia (Figura 4.5).  

A análise de regressão múltipla para variação temporal no tamanho de subgrupo 

no grupo Pimenta incluiu todas as variáveis independentes testadas: proporção de 

orçamento de atividades dedicada a deslocamento, a descanso, proporção de 

forrageamento dedicada a invertebrados e IM em fontes usurpáveis (R2 ajustado = 0,45; 

F=12,04; gl=4; p=0,000). As variáveis que mais contribuíram para a correlação foram 
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tempo dedicado a deslocamento, a forrageamento por invertebrados e IM em fontes 

usurpáveis. Todas as três variáveis foram inversamente correlacionadas com a taxa de 

mudança no tamanho de subgrupos de forrageamento (Tabela 4.1). A análise de regressão 

múltipla para variação temporal na composição de subgrupo no grupo Pimenta incluiu 

todas as variáveis independentes testadas, proporção de deslocamento, de descanso, de 

forrageamento por invertebrados e tempo de alimentação por indivíduo do grupo em 

fontes usurpáveis (R2 ajustado = 0,46; F=12,142; gl=4; p=0,000). As variáveis que mais 

contribuíram para a correlação foram tempo dedicado a deslocamento, a forrageamento 

por invertebrados e IM em fontes usurpáveis. Todas as três variáveis foram inversamente 

correlacionadas com a taxa de mudança na composição de subgrupos de forrageamento 

(Tabela 4.2). 

 

 

Figura 4.4 – Diagrama de extremos e quartis para variação temporal (número médio mensal de 
mudanças por dia de observação) no tamanho de subgrupo dos grupos Laranja e Pimenta, no 
PECB, durante o período de alta dinâmica FF. 
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Figura 4.5 – Diagrama de extremos e quartis para variação temporal (número médio mensal de 
mudanças por dia de observação) na composição de subgrupos dos grupos Laranja e Pimenta, no 
PECB, durante o período de alta dinâmica FF. 
 

 

 

Tabela 4.1 – Valores de correlação das variáveis independentes incluídas na equação de regressão 
múltipla com maior valor de R2 ajustado com tamanho de subgrupo dos grupos Laranja e Pimenta, 
no PECB, durante o período de alta dinâmica FF.  
 
 

Variável 
Coeficiente β 

padronizado 
t p 

Deslocamento -0,30 -2,64 0,011 

Descanso -0,12 -1,09 0,280 

Invertebrados -0,36 -3,09 0,003 

IM -0,26 -2,48 0,017 
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Tabela 4.2 – Valores de correlação das variáveis independentes incluídas na equação de regressão 
múltipla com maior valor de R2 ajustado com composição de subgrupo dos grupos Laranja e 
Pimenta, no PECB, durante o período de alta dinâmica FF.  
 

Variável 
Coeficiente β 

padronizado 
t p 

Deslocamento -0,29 -2,53 0,015 

Descanso -0,18 -1,73 0,089 

Invertebrados -0,32 -2,71 0,009 

IM -0,30 -2,89 0,006 

 

 

Razão sexual 

 

A razão sexual variou entre as três populações estudadas, entre os grupos de cada 

população e ao longo do tempo em cada grupo (Tabela 4.3). No PECB, a razão sexual média 

foi de 0.7 ± 0.2 (intervalo de confiança: 0,53-0,86), na FBV foi de 0.7 ± 0.3 (intervalo de 

confiança: 0,54-0,89) e na ReBio Una foi de 1.1 ± 0.4 (intervalo de confiança: 0,69-1,49). 

A diferença entre populações foi significativa (F=4,4; gl=2; p=0,025). Na comparação 

entre pares (com correção de Sidak), a razão sexual de S. xanthosternos na ReBio Una foi 

maior do que a de S. nigritus no PECB (p=0,05) e a de S. libidinosus na FBV (p=0,04).  

 

4.2 Sistema de acasalamento 
 

4.2.1 Métodos  

 

Em todas as áreas de estudo, durante a coleta de dados sistemáticos por amostras 

de varredura, registramos todas as ocorrências (Altmann, 1974) de comportamento 

proceptivo apresentado pelas fêmeas nos grupos sociais estudados. O comportamento 

reprodutivo de macaco-prego é caracterizado pela escolha ativa da fêmea pelo macho, 

para quem apresenta comportamentos de solicitação (Carosi, Linn, & Visalberghi, 2005; 

Janson, 1984). Consideramos evidências de comportamento proceptivo a exibição, por 

uma fêmea, de expressão facial com levantar de sobrancelha e vocalizações típicas, tocar, 

correr e seguir um macho a uma curta distância, conforme descrito na literatura (Figuras 

4.6 e 4.7) . Nós registramos a identidade dos indivíduos envolvidos, a ocorrência de 
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cópulas (Figura 4.8) e a ocorrência de interações agressivas durante a corte e 

acasalamento.  

 

Tabela 4.3 – Razão sexual de grupos de S. nigritus no PECB, de S. libidinosus na FBV e de S. 
xanthosternos na ReBio Una.  

 

População Grupo 
Machos 
adultos 

Machos 
subadultos 

Fêmeas 
Razão 
sexual 

PECB 

Pimenta 02 2 2 6 0,67 

Laranja 02 2 0 4 0,5 

Pimenta B1 1 1 3 0,67 

Pimenta B2 2 0 4 0,5 

Testa 10 4 0 5 0,8 

Pitoco 10 3 0 4 0,75 

Cara Pálida 14 2 0 2 1,0 

FBV 

Zangado 07 1 4 5 1,0 

Zangado 08 1 0 4 0,25 

Chicão 08 1 4 6 0,83 

Zangado 10 1 2 4 0,75 

Chicão 10 2 1 6 0,5 

Chicão 07 2 0 6 0,33 

Zangado 12 4 0 4 1,0 

Chicão 12 3 0 4 0,75 

Zangado 16 2 0 3 0,67 

Chicão 16 5 0 6 0,83 

TE 1 0 1 1,0 

UNA 

Príncipe 10 4 3 10 0,7 

Príncipe 11 6 2 10 0,8 

Príncipe 12 6 3 10 0,9 

Príncipe 13 4 8 7 1,71 

Novo 2 2 3 1,33 

 Príncipe 16 6 3 8 1,12 

 

 

4.2.2 Resultados 

  

No PECB, entre 2002 e 2010, observamos apenas 39 episódios proceptivos, 

somando as observações dos grupos Laranja, Pimenta e Testa. Durante esses episódios, a 

fêmea normalmente solicitava e copulava com apenas um macho do grupo. As fêmeas 

escolheram o macho dominante do grupo em 56% (n = 18) dos episódios proceptivos. No 

grupo Pimenta, a escolha de outro macho que não o dominante ocorreu principalmente 

durante o período de alta dinâmica de FF, e a escolha de outro macho aconteceu quando 

a fêmea estava num subgrupo sem a presença do dominante (Izar et al., 2009). No período 

de baixa dinâmica FF, o dominante foi o escolhido em 100% dos episódios em 2002 e em 
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2007 e 2008. Em 2009 e 2010, FLO, uma jovem fêmea adulta, consistentemente escolheu 

o macho subordinado do grupo, sem represália do macho dominante. No grupo Testa, em 

75% dos episódios proceptivos, a fêmea escolheu o macho dominante. Nenhum episódio 

de coerção pelo macho dominante foi observado no PECB. 

  
Figura 4.6 – Fêmea adulta exibindo expressão facial com levantar de sombrancelhas para o macho 
dominante de um grupo de S. nigritus, no PECB. Fotografia: Juliana T. Taira 

  

 

 

 

F o to Ad  Viana 

 

 

Figura 4.7 – Macho e fêmea adultos de um grupo de S. xanthosternos da ReBio Una, em 
comprotamento de corte. Fotografia: A.D. Viana 
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Figura 4.8 – Cópula entre macho e fêmea adultos de um grupo de S. libidinosus da FBV. Fotografia:  
Marino Júnior Fonseca de Oliveira.  

 

Na FBV, entre 2007 e 2010, observamos 33 episódios proceptivos, somando as 

observações dos grupos Zangado e Chicão. Todas as fêmeas adultas dos dois grupos 

sociais foram observadas pelo menos uma vez em período proceptivo. Durante esses 

episódios, a fêmea normalmente solicitava e copulava com apenas um macho do grupo. 

No grupo Zangado, as fêmeas escolheram o macho dominante em 95% dos 19 episódios, 

e o único episódio em que o macho subordinado foi escolhido, foi por uma jovem adulta 

que estava atingindo a maturidade sexual. No grupo Chicão, em 2007, último ano de 

dominância do macho Chicão, que morreu no ano seguinte, as fêmeas escolheram um 

macho subordinado (que veio a se tornar dominante no ano seguinte) em 100% dos 7 

episódios proceptivos observados. Entre 2009 e 2010, com Mansinho como o novo macho 

dominante do grupo, as fêmeas escolheram o macho dominante em 72% dos 7 episódios 

e em um dos episódios de escolha do macho subordinado, havia duas fêmeas em período 

proceptivo ao mesmo tempo. A fêmea mais dominante Dita (segundo posto hierárquico) 

seguiu o macho dominante, e a fêmea subordinada Teninha (quinto e último posto) seguiu 

o macho subordinado Teimoso (Mendonça-Furtado, Edaes, & Izar, dados não publicados). 

Na FBV, o macho dominante não foi observado interferindo e impedindo cópulas com o 

macho subordinado escolhido pelas fêmeas. No entanto, quando uma fêmea escolhia um 
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macho subordinado, normalmente a díade mantinha-se distante do grupo social 

(observação pessoal).  

Na ReBio Una, entre novembro de 2011 e novembro de 2012, foram observados 

19 episódios proceptivos de 8 das 10 fêmeas adultas do grupo. Houve outros 12 episódios 

de afastamento de uma díade macho e fêmea adultos provavelmente relacionados a 

comportamento de corte (Suscke, 2014). Os episódios de afastamento sempre 

envolveram machos subordinados. Também foram observadas cópulas com macho 

subordinado sem a exibição de comportamento de corte. O macho dominante foi 

cortejado pelas oito fêmeas, e nenhum outro macho foi cortejado por todas as fêmeas do 

grupo. Ainda assim, dos 19 períodos proceptivos observados, o dominante foi o escolhido 

em 58% dos episódios. Incluindo-se os demais 12 episódios de provável corte, o viés para 

escolha do macho dominante foi de 41% apenas (Suscke, 2014). Na ReBio Una, dos 19 

episódios de corte observados, em 12 (63%) havia apenas uma fêmea em período 

proceptivo, em cinco (27%) havia duas fêmeas em período proceptivo ao mesmo tempo, 

e em dois (10%) havia três fêmeas em período proceptivo ao mesmo tempo. Em todos 

esses episódios múltiplos, apenas cada fêmea seguiu um macho diferente, e sempre houve 

uma que segui o macho dominante (dados de Suscke, 2014). Nenhum episódio de coerção 

pelo machos dominante ou outro macho foi observado.  

 

4.3 Discussão 

 

4.3.1 Organização Social  

 

A partir da caracterização ecológica das três áreas de estudo apresentada no 

capítulo 2, em que encontrei uma combinação de maior risco de predação percebido pela 

população de S. xanthosternos da ReBio Una, seguido da população de S. libidinosus da 

FBV, e uma percepção de risco bem menor pela população de S. nigritus do PECB; com 

oferta bem maior de alimento para a população da FBV, seguida da população da ReBio 

Una e do PECB, esperei encontrar diferenças quanto ao tamanho, razão sexual e coesão 

dos grupos nas três áreas.  Foram previstos (1) grupos maiores, (2) mais coesos e (3) com 

maior proporção de machos nas populações da ReBio Una e da FBV do que na população 

do PECB. 
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As duas primeiras previsões foram cumpridas, uma vez que os menores tamanhos 

de grupo, especialmente o menor tamanho mínimo de grupo e a dinâmica de fissão e fusão 

foram observados no PECB, enquanto os grupos da FBV e da ReBio Una permaneceram 

como unidades coesas, realizando as atividades de forma sincrônica, ao longo dos estudos. 

Considerando o período de estudo, entre 2002 e 2009, os grupos de S. nigritus do PECB 

apresentam grande variabilidade temporal em coesão do grupo, em tamanho do subgrupo 

e na composição de subgrupos, todas as características de sociedades com alta dinâmica 

FF, como chimpanzés (Le Hellaye, Goossens, Jamart, & Curtis, 2010; Lehmann & Boesch, 

2004) e macacos-aranha (Chapman, 1990a). A variação temporal na coesão do grupo foi 

relacionada à variação na disponibilidade de fontes de alimento usurpáveis com tamanho 

suficiente para comportar um maior número de indivíduos do grupo se alimentando por 

mais tempo. Além disso, a variação no tamanho dos subgrupos durante os anos de alta 

dinâmica FF foi relacionada ao número de membros do grupo que poderiam alimentar na 

mesma fonte de alimento, e o tamanho do subgrupo mais frequente, 7-8 indivíduos, foi 

muito semelhante para ambos os grupos sistematicamente estudados, sugerindo um 

limite no tamanho das associações, dado pela competição por alimento intragrupo. A 

relação entre a distribuição de alimento e coesão do grupo e a relação entre o tamanho 

das fontes usurpáveis e tamanho do subgrupo foram também encontradas em 

chimpanzés (Basabose, 2004; Boesch & Boesch-Achermann, 2000; Newton-Fisher et al., 

2000; White & Wrangham, 1988), macacos-aranha (Symington, 1990) e muriquis 

(Mourthé, 2006), mas não para macacos barrigudos (Di Fiore, 2004). Resultados 

comparáveis foram encontrados para hienas (Smith et al., 2008). A diminuição observada 

em proporção de deslocamento dos macacos-prego do PECB proporcional à maior 

variação temporal em tamanho e composição de subgrupo está de acordo com estudos 

que sugerem que a redução dos custos de deslocamento é o principal efeito da fissão para 

chimpanzés e macacos-aranha (Asensio et al., 2009; Chapman, Wrangham, & Chapman, 

1995; Lehmann et al., 2007).  

Os resultados indicam que a variação na coesão dos grupos de S. nigritus no PECB 

está relacionada ao tamanho das fontes usurpáveis. Além disso, assim como fazem os 

macacos-aranha que apresentam alta dinâmica FF (Asensio et al., 2009), os macacos-

prego do PECB percorrem distâncias mais longas para atingir fontes usurpáveis maiores 

(Presotto & Izar, 2010). Em outras áreas de estudo, manchas de alimento distantes umas 

das outras podem levar a maiores distâncias de deslocamento e maior área de vida de 
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grupos de macacos-prego (Zhang, 1995; Izar, 2002). Portanto, sugerimos que a coesão 

dos grupos de S. nigritus no PECB diminui quando fontes de alimento usurpáveis grandes 

são tão escassas ou distantes uma da outra que os macacos não seriam capazes de arcar 

com os custos de deslocamento para atingir fontes com alimento suficiente para sustentar 

todos os membros do grupo (Izar & Nakai, dados não publicados). De acordo com essa 

hipótese, Lynch Alfaro (2007) também relatou que a divisão em subgrupos do grupo de S. 

nigritus estudado na RPPN FMA não foi sazonal, mas relacionada com a distribuição de 

determinados alimentos, e que os macacos diminuíram o tempo gasto em deslocamento 

quando os grupos estavam menos coesos. Essa hipótese também é reforçada pela 

diferença aqui encontrada entre as três populações no orçamento de atividades, com 

maior tempo de deslocamento na ReBio Una, seguida da FBV, em comparação com o PECB, 

áreas em que as fontes usurpáveis de alimento eram significativamente maiores do que 

no PECB e, portanto, podem compensar os custos de deslocamento. Além disso, nas duas 

áreas, os grupos percorreram distâncias maiores em períodos com maior oferta de 

frutos (Verderane, 2010; Suscke, 2014). 

Embora a baixa disponibilidade de alimentos de qualidade seja a causa mais 

provável da baixa coesão do grupo no PECB, a baixa percepção de risco de predação pode 

permitir que os indivíduos forrageiem em subgrupos pequenos, até mesmo 

solitariamente (Boinski et al., 2002; Izar, 2004). De fato, nas duas áreas de estudo com 

maior risco de predação, os grupos forrageiam sempre coesos, e os tamanhos máximos de 

grupo foram maiores que no PECB, especialmente na ReBio Una. A resposta dos grupos 

da FBV e da ReBio Una quando do aumento de competição por alimento intragrupo foi a 

fissão permanente em dois grupos ainda relativamente grandes (ver capítulo 3). De 

acordo com essa conclusão, em uma pesquisa conduzida entre 2014 e 2015, no PECB, um 

período de baixa dinâmica FF, um grupo de S. nigritus apresentou uma variação diária na 

coesão, medida como a distância máxima entre os dois indivíduos mais periféricos do 

grupo, que refletiu o balanço entre evitar competição intragrupo por fontes usurpáveis e 

manter contato visual ou auditivo entre os membros do grupo (Luccas, 2016).  

Os macacos-prego do PECB também apresentaram variação temporal na 

composição de subgrupos durante o período de alta dinâmica FF. Para o grupo Pimenta, 

durante o período de alta FF, houve uma alta rotatividade dos membros dos subgrupos, 

de modo que não houve nenhuma díade de adultos com 100% das observações num 

mesmo subgrupo. Houve grande variação na composição de sexo e idade dos subgrupos 
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dos grupos Pimenta e Laranja, mas as composições mais comuns foram multimacho 

multifêmea (com dois machos adultos) e unimacho multifêmea, sempre com imaturos. 

Lynch Alfaro [2007] encontrou resultados semelhantes para S. nigritus na RPPN MFA. 

Como sugerido pela autora, isso provavelmente reflete o padrão típico de associação 

diádica preferencial entre macho fêmea do gênero Sapajus [revisto em Fragaszy et al., 

2004]. Da mesma forma, vários outros estudos sobre sociedades FF indicam que a 

composição dos subgrupos reflete padrões de associação diádica típicos da espécie 

(Mitani & Amsler, 2003; Shimooka, 2003; Sueur et al., 2010).  

Em síntese, a comparação entre as populações estudadas confirma as hipóteses 

dos modelos socioecológicos de que a competição por alimento afeta o tamanho máximo 

de grupos de primatas, incluindo o número de fêmeas por grupo, e o risco de predação 

afeta o tamanho mínimo. Nossos resultados também sugerem que a variação na coesão 

dos grupos obedece à combinação dos dois fatores ecológicos, de acordo com a hipótese 

de van Schaik (1989).  

Quanto à relação entre risco de predação e proporção de machos para fêmeas 

adultos nos grupos, a previsão não foi totalmente cumprida, uma vez que os grupos da 

FBV e do PECB apresentaram razão sexual semelhante. No entanto, na ReBio Una, área 

onde a percepção de risco de predação, medida pela frequência de emissão de alarmes, 

foi o dobro da FBV e sete vezes maior que no PECB a razão sexual foi significativamente 

maior do que nas outras duas áreas. Talvez a diferença na percepção de risco de predação 

entre as populações da FBV e do PECB não seja suficiente para levar a um aumento na 

proporção de machos dentro do grupo, o que é considerado um efeito de estratégias de 

fêmeas. Vários trabalhos com comparações taxonômicas amplas dentro da ordem 

Primates têm encontrado correlação entre o número de machos num grupo e o número 

de fêmeas reprodutivas (Lindenfors, Fröberg, & Nunn, 2004; Ostner, Nunn, & Schulk, 

2008, Gogarten & Koenig, 2013). Outros estudos mostram que o número de fêmeas em 

grupos de mesma espécie de primatas é proporcional ao número de machos atraídos para 

o grupo (Alouatta: Crockett & Janson, 2000; Pope, 2000; Brachyteles: Tokuda et al., 2014; 

Cercopithecus: Cords, 2000). Os resultados aqui apresentados também mostraram uma 

correlação positiva entre o número de machos e de fêmeas adultos nos grupos das três 

populações estudadas. Os valores de razão sexual encontrados para as populações 

estudadas estão dentro dos valores compilados por Fragaszy et al. [2004 b] para o gênero, 

0,56 e 1,20. Os menores valores ali relatados referem-se a duas populações de S. nigritus: 
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do Parque Nacional Iguazú, Argentina (0,56 machos para cada fêmea) e de Caratinga, 

Brasil (0,68 machos para cada fêmea), e os maiores relatados para populações de S. apella 

de La Macarena, Colômbia (1,0 macho por fêmea) e Cocha Cashu, Peru (1,2 machos para 

cada fêmea). Embora os dados disponíveis não permitam uma comparação mais refinada, 

os dois menores valores encontram-se em fragmentos de Mata Atlântica e os dois maiores 

valores em áreas bem mais preservadas de Floresta Amazônica, o que pode estar 

relacionado a diferentes graus de preservação da guilda de predadores, como discutido 

no capitulo 2 desta tese. Se nossa suposição for correta, então parece haver uma 

correlação entre razão sexual e risco de predação a que populações de Sapajus estão 

submetidas. Esses resultados favorecem a hipótese de Suscke (2014), de que as fêmeas 

de S. xanthosternos da ReBio Una formam grupos grandes, o que aumenta a competição 

indireta intragrupo por alimento, e são mais tolerantes entre si do que o esperado pela 

distribuição usurpável de fontes de alimento, como forma de atrair mais machos para o 

grupo social, contando assim com maior defesa contra predadores. Em geral, primatas 

machos são mais eficientes na defesa contra predadores do que as fêmeas (Stanford, 

2002; Symington, 1990).  

 

4.3.2 Sistema de Acasalamento 

 

Os resultados encontrados para a comparação do padrão de acasalamento das três 

populações estudadas favorecem a hipótese socioecológica de que os sistemas de 

acasalamento de primatas refletem a capacidade de monopolização de fêmeas por um 

macho(Kutsukake & Nunn, 2006). Essa capacidade varia em função do número de fêmeas 

sexualmente receptivas no grupo e a razão sexual. Encontramos o mesmo padrão descrito 

em outros estudos com macacos-prego, com a monopolização da maior parte das fêmeas 

reprodutivas do grupo, independentemente da presença de outros machos 

caracterizando um sistema de acasalamento poligínico uni-macho (Di Bitetti, 2001; 

Janson et al., 1986; Lynch Alfaro, 2005), mas o grau de monopolização pelo macho 

dominante variou em função do número de fêmeas e da razão sexual das populações. 

Como o comportamento reprodutivo de macacos-prego é caracterizado pela escolha ativa 

das fêmeas, e o padrão aqui encontrado foi o típico do gênero (Izar et al., 2009; Janson, 

1984; Matthews, 2012), estratégias reprodutivas de fêmeas que concentram ou 

confundem a percepção de paternidade pelos machos também podem afetar a capacidade 
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de monopolização de machos (Izar et al., 2009). Na literatura, há evidências de que, mais 

importante que o número de fêmeas disponíveis, é a sincronia reprodutiva que impede a 

monopolização de fêmeas reprodutivas pelos machos (Ostner et al., 2008). De fato, nos 

grupos do PECB e da FBV, apesar de razão sexual e número de fêmeas diferentes, foi muito 

raro observar mais de uma fêmea em período proceptivo ao mesmo tempo, e o grau de 

concentração das escolhas de fêmeas pelo macho dominante foi maior. Na ReBio Una, foi 

encontrada a maior razão sexual e maior número de fêmeas por grupo, mas também foi a 

área com maior número de observações de mais de uma fêmea proceptiva ao mesmo 

tempo. Assim, a possibilidade de monopolização pelo macho dominante foi 

concretamente diminuída e houve o menor viés de comportamento de corte e cópula com 

o dominante do grupo. 

Por que escolher o macho dominante? Uma possibilidade seria a de que o macho 

dominante seja aquele que traz maiores benefícios para a fêmea, como o cuidado paterno 

ou tolerância em relação aos filhotes (Escobar-Páramo, 1999), uma melhor posição 

espacial para reduzir o risco de predação e aumentar o acesso aos recursos alimentares 

(Janson, 1990 a; b), um parceiro para coalizões em conflitos intragrupo envolvendo as 

fêmeas (Izar 2004) ou para proteção à prole (Ferreira, Izar, & Lee, 2006). Outra seria 

reduzir o risco de coerção pelo macho dominante, inclusive o infanticídio (Izar et al., 

2009).  

No PECB, no período de alta dinâmica FF, frequentemente formaram-se dois 

subgrupos, um com o macho dominante e outro com o macho beta. No entanto, não houve 

diferença entre os subgrupos na aquisição de alimento em fontes usurpáveis (Izar et al., 

2009), refutando a hipótese de escolha pelo macho que garante o acesso aos melhores 

recursos. Outro resultado no mesmo sentido, aqui mostrado, é a dominância das fêmeas 

sobre os machos em fontes usurpáveis de alimento, observada para a população de S. 

xanthosternos da ReBio Una.  

A hipótese de que a escolha das fêmeas pelo macho dominante seja uma estratégia 

de evitação de estratégias coercitivas ajusta-se às observações de que a escolha por outros 

machos é mais provável na ausência do macho dominante. No PECB, o grau de 

concentração da escolha de fêmeas pelo macho dominante diminui em períodos de alta 

dinâmica FF, quando as fêmeas entram em período proceptivo em subgrupos sem a 

presença do macho dominante. Na ReBio Una, em vários episódios de escolha de um 

macho subordinado, o par se afastou do grupo e o mesmo foi observado na FBV. Com 
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grupos de cativeiro, experimentos comprovam que as fêmeas em período proceptivo 

copulam com outros machos na ausência do dominante (Visalberghi & Moltedo, dados 

não publicados). Essas observações contrastam o padrão observado em espécies com 

sistema de acasalamento mais claramente caraterizado como poliginiândrico ou poliginia 

multimacho, como no gênero Alouatta (Van Belle & Bicca-Marques, 2015). 

A ausência de mais observações de estratégias coercitivas masculinas pode residir 

nas características da hierarquia de dominância entre machos do gênero Sapajus, com a 

presença clara de um dominante que suplanta todos os outros machos do grupo (Fragaszy 

et al., 2004; Lynch, Ziegler, & Strier, 2002). Num estudo conduzido com os grupos de S. 

libidinosus da FBV, identificamos diferenças na estabilidade de hierarquia de machos 

entre os grupos Zangado e Chicão, que foram relacionadas à frequência e intensidade de 

interações agonísticas envolvendo machos, maior no grupo instável (Mendonça-Furtado 

et al., 2014). Além disso, observamos diferenças em perfis de testosterona entre machos 

dominante e subordinados somente na hierarquia instável. Na hierarquia estável essa 

diferença desaparece, como observado também em S. nigritus na RPPN FMA (Lynch et al., 

2002), o que está de acordo com a baixa frequência de agressão relacionada às interações 

reprodutivas no gênero. Por outro lado, manter a posição de dominante é aparentemente 

custoso, uma vez que os níveis de hormônios glicocorticoides, indicativos da carga 

alostática de um indivíduo para manter seu metabolismo basal (McEwen & Wingfield, 

2003), são maiores nos machos dominantes do que nos subordinados (Mendonça-

Furtado et al., 2014). Além disso, no PECB, onde a sazonalidade da proceptividade das 

fêmeas é mais marcada que na FBV (Izar, dados não publicados), os níveis de 

glicocorticoides dos machos aumentam significativamente quando fêmeas estão 

proceptivas (Moreira, Peternelli-dos-Santos, Sousa, & Izar, 2016). Esse conjunto de 

resultados sugere que a competição direta entre os machos de Sapajus pelas fêmeas 

reprodutivas está formalizada nas relações hierárquicas e apoiam a hipótese de as 

escolhas das fêmeas sejam limitadas pelo potencial de coerção do macho dominante (Izar 

et al., 2009). Outra evidência nesse sentido é a observação, tanto no PECB quanto na FBV, 

de que as fêmeas solicitam machos aparentemente de forma independente de fertilidade, 

em episódios de menor duração e que não resultam em gravidez (Izar et al., 2009, Izar et 

al., 2012), quando da emigração de novos machos ou em períodos de instabilidade, 

quando o macho dominante está perdendo sua posição. Esse tipo de estratégia também 

foi observada em S. apella e S. nigritus (Janson, 1984; Lynch Alfaro, 2005) e mesmo em 
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cativeiro (Carosi et al., 2005; Cooper, Bernstein, Fragaszy, & De Waal, 2001). A estratégia 

de confusão de paternidade em períodos de instabilidade favorece que machos que 

permaneçam no grupo após uma mudança na hierarquia protejam os filhotes, por haver 

probabilidade de paternidade (Izar et al., 2009). 

A estratégia de confusão de paternidade pelas fêmeas de S. xanthosternos da ReBio 

Una, no contexto de maior razão sexual, também favorece as hipóteses de evitação de 

infanticídio e garantia de um aliado e protetor. Em macacos-prego, o macho dominante 

protege os infantes do grupo em conflitos agonísticos com outros membros do grupo, 

especialmente machos subordinados (Ferreira et al., 2006). Na ReBio Una, o elevado 

número de fêmeas e, consequentemente, de filhotes, os torna potencialmente mais 

vulneráveis a tentativas de infanticídio e/ou agressão por machos subordinados, como 

sugerido para Cebus capucinus (Izar et al., 2009).  

 

4.4 Conclusões 

 

A comparação entre a população de S. nigritus do PECB, a de S. libidinosus da FBV 

e a de S. xanthosternos de Una revelou que as características de organização social variam 

de acordo com diferenças na oferta de alimento, no risco de predação e na distribuição de 

fêmeas, conforme previsto pelos modelos socioecológicos (Kappeler & van Schaik, 2002). 

Tamanho e coesão de grupo refletem estratégias dos macacos-prego para minimizar os 

efeitos da competição intragrupo por alimentos usurpáveis e contar com a defesa grupal 

contra o risco de predação. A razão sexual reflete indiretamente esses efeitos, uma vez 

que o número de machos adultos nos grupos foi proporcional ao número de fêmeas, cuja 

distribuição foi diretamente afetada pela oferta de alimento. O efeito do risco de predação 

foi mais evidente na comparação entre as populações de S. nigritus do PECB e de S. 

xanthosternos da ReBio Una, que apresentaram a maior diferença na percepção de risco 

de predação. Como já discutido no capítulo anterior, a covariação observada nas 

características de organização social e variáveis ecológicas das três populações poderia 

ser um resultado fortuito, se os padrões comportamentais distintos fossem fruto de 

adaptações geneticamente herdadas distintas entre S. nigritus, S. libidinosus e S. 

xanthosternos.  
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Sob esse ponto de vista, chama a atenção que uma alta dinâmica FF tenha sido 

observada também para outra população de S. nigritus, na RPPN MFA (Lynch Alfaro, 

2007), mas ainda não relatada em qualquer outra espécie de macaco-prego, o que poderia 

indicar um padrão típico de S. nigritus. No entanto, grupos de S. nigritus do Parque 

Nacional de Iguazú são tipicamente coesos (Di Bitetti, 2001), o que sugere que a dinâmica 

de fissão-fusão é outro aspecto flexível do sistema social de macacos-prego, como de fato 

sugerido por Aureli et al. (2008) para a ordem Primates.  

De outro lado, os dados aqui relatados para S. nigritus, S. libidinosus e S. 

xanthosternos, em comparação com os dados da literatura discutidos anteriormente, 

sugerem que o sistema de acasalamento, dentro do gênero Sapajus, é menos flexível em 

função de contingências ecológicas. Embora tenham sido observadas diferenças quanto 

ao grau de monopolização de fêmeas férteis pelos machos dominantes dos grupos das três 

populações, correspondente à razão sexual dos grupos, conforme esperado pelos 

modelos, pode-se caracterizar um sistema de poliginia com viés de acasalamento para o 

macho dominante em todos os grupos de todas as três populações. Essa menor 

flexibilidade do sistema de acasalamento favorece as hipóteses de que esse elemento do 

sistema social de Sapajus é limitado por adaptações fisiológicas e comportamentais, ou 

das fêmeas, afetadas pela pressão de conflito intersexual (Izar et al., 2009), ou de machos, 

devido à baixa espermatogênese (Lynch Alfaro, 2005; Matthews, 2012).  
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5. DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 

Limites e amplitude da flexibilidade de sistemas sociais de Sapajus 

 

Meu objetivo nesta tese foi testar as previsões dos modelos socioecológicos, a 

partir da comparação de três populações de macacos-prego, S. libidinosus da Fazenda Boa 

Vista (FBV), uma área de ecótono Cerrado-Caatinga na região nordeste do Brasil, S. 

nigritus do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), uma área de Mata Atlântica de 

Planalto na região sudeste, e S. xanthosternos da Reserva Biológica de Una (ReBio UNA), 

uma área de Mata Atlântica na região nordeste. Para fazer tal comparação, assumi a 

perspectiva da Síntese Estendida da Teoria da Evolução, segundo a qual diversidade 

fenotípica resulta, necessariamente, do contexto de desenvolvimento dos organismos 

(Pigliucci, 2007; Laland et al., 2015). Essa perspectiva está de acordo com a ideia de que 

o conceito de plasticidade fenotípica pode ser aplicado para se referir a diferenças de 

resposta entre populações ou espécies, e não só de um mesmo indivíduo, frente a 

contextos ambientais distintos (Foster, 2013). Assim, investiguei se a variação em fatores 

relevantes para os modelos socioecológicos resulta em variação fenotípica entre as três 

populações estudadas correspondente à previsão dos modelos.  

Os dados aqui apresentados confirmaram a expectativa de que as três populações 

estavam submetidas a diferentes condições de oferta de alimento e de risco de predação. 

A população de S. nigritus do PECB estava submetida ao menor risco percebido de 

predação e à menor oferta de alimento, tanto em termos de abundância, quanto em 

termos de tamanho das fontes. A população de S. libidinosus da FBV estava submetida a 

risco percebido de predação intermediário e à maior oferta de alimento, em termos de 

abundância, e tamanho intermediário de fontes de alimento. A população de S. 

xanthosternos da ReBio Una estava submetida ao maior risco percebido de predação e à 

oferta intermediária de alimento, em termos de abundância, e aos maiores tamanhos de 

fonte de alimento. A partir desta caracterização do contexto ecológico das três 

populações, testei uma série de previsões dos modelos socioecológicos quanto (1) à 

relação entre padrões de oferta e distribuição de alimento e regime de competição por 

alimento entre fêmeas, e entre este e as relações estabelecidas entre as fêmeas; (2) risco 

de predação e oferta de alimento e organização social; (3) razão sexual e sistema de 
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acasalamento. A hipótese dos modelos socioecológicos sobre a relação entre distribuição 

e tamanho de fontes de alimento e competição direta entre fêmeas do mesmo grupo foi 

corroborada pela diferença encontrada entre as três populações na frequência de 

interações agonísticas envolvendo fêmeas em fontes de alimento usurpáveis. As fêmeas 

das três populações alimentaram-se de recursos em manchas discretas usurpáveis, de 

tamanho pequeno a grande na FBV, intermediário a grande na ReBio Una, e pequenas no 

PECB. A competição direta por alimento na FBV foi seis vezes maior do que na ReBio Una 

e dez vezes maior do que no PECB; a diferença na frequência de interações agonísticas 

entre fêmeas de um grupo em fonte de alimento da ReBio Una e do PECB não foi 

significativa, mas ainda assim, foi o dobro. Os resultados encontrados, quanto à variação 

entre as populações em tamanho de área de vida e distância diária percorrida per capita 

por grupo social, também corroboram a hipótese de que competição indireta por alimento 

é um efeito da abundância de alimento no habitat. Quanto às relações sociais entre fêmeas, 

os resultados encontrados para a população do PECB e da FBV corroboraram a previsão 

dos modelos para relações de dominância, fracas ou ausentes no PECB e lineares e 

estáveis na FBV; para a dispersão de fêmeas, possível no PECB e ausente na FBV, e para 

as relações afiliativas, infrequentes e pouco diferenciadas no PECB, fortes e nepotistas na 

FBV. As relações entre fêmeas da ReBio Una não foram suficientemente explicadas pelos 

padrões de competição por alimento, especialmente as relações hierárquica fracas ou 

ausentes, e as relações de catação mais frequentes do que na FBV, sugerindo um efeito do 

risco de predação, permitindo a formação de grupos maiores de fêmeas, atraindo mais 

machos para o grupo. As relações entre risco de predação e oferta de alimento e 

organização social previstas pelos modelos foram corroboradas pelos resultados 

encontrados. Tamanho e coesão de grupo foram menores no PECB, refletindo a menor 

oferta de alimento e o menor risco percebido de predação. O maior tamanho de grupo foi 

observado na ReBio Una, refletindo maior risco de predação. A coesão de grupo foi similar 

na FBV e na ReBio Una, sugerindo uma efeito da oferta de fontes usurpáveis de alimento 

de tamanho suficiente para sustentar os membros do grupo como uma unidade coesa. A 

razão sexual foi maior na ReBio Una do que nas outras duas áreas, confirmando a hipótese 

de que maior percepção de risco de predação pode levar a um aumento no número de 

machos por fêmeas em grupos de primatas. O sistema de acasalamento foi semelhante 

entre as três populações, podendo ser caracterizado como poligínico com viés de 

acasalamento para o macho dominante, em função de escolha ativa das fêmeas. O grau de 
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concentração das escolhas das fêmeas pelo o macho dominante variou, conforme 

esperado, de acordo com a razão sexual, que afeta a possibilidade de monopolização de 

fêmeas por um macho, o que corrobora a hipótese de que o conflito sexual afeta as 

estratégias reprodutivas de Sapajus.  

Em síntese, a hipótese central de que elementos dos sistemas sociais de primatas 

variam previsivelmente em função de variação em características de oferta e distribuição 

de alimento, risco de predação e demografia, foi corroborada pelos dados de três 

populações de três espécies filogenéticas do gênero Sapajus.  

Os resultados aqui encontrados contribuíram também para testar algumas 

divergências entre os modelos clássicos que enfocam a relação ente fatores ecológicos e 

relações sociais entre fêmeas: a importância do risco de predação como causa proximal 

de variação nas relações entre fêmeas, a premissa de que a vida em grupo 

necessariamente incorre em competição por alimento para fêmeas, independentemente 

da abundância de alimento no habitat, quais as causas de dispersão de fêmeas de seu 

grupo natal (Isbell & Young, 2002; Izar, 2004), e a previsão de que competição direta por 

alimento entre grupos afeta as relações sociais entre fêmeas de um grupo em primatas 

(Koenig, 2000; Lu, Koenig, & Borries, 2008; Verderane et al., 2013). O resultado 

encontrado para as relações tolerantes e fortemente afiliativas entre as fêmeas de S. 

xanthosternos da ReBio Una sugerem um efeito do risco elevado de predação percebido 

por essa população (Suscke, 2014), favorecendo Isbell (1991). A ocorrência dos efeitos 

sociais de competição por alimento em todas as populações estudadas, apesar da grande 

variação em oferta de alimento, sugere que a vida em grupo necessariamente incorre em 

competição por alimento para fêmeas, favorecendo van Schaik (1989) e Sterck et al. 

(1997). Cabe destacar que, na população com maior diferença de posição hierárquica 

entre as fêmeas, os resultados sugerem que a competição direta por alimento não causou 

diferenças em sucesso reprodutivo das fêmeas. A dispersão facultativa de fêmeas 

observada na população de S. nigritus do PECB, independente de fissão de grupo ao longo 

de matrilíneas, corrobora as previsões de Isbell & Young (1996) e Isbell (2004). A maior 

tolerância entre fêmeas, observada na população com menor competição direta entre 

grupos, sugere que essa variável não afeta relações sociais entre fêmeas da maneira 

esperada pelos modelos (Korjstjens, Sterck, & Noë, 2001). Inesperadamente, a variação 

na competição direta entre grupos entre as áreas sugeriu um efeito de densidade de 

grupos sociais, e não de densidade populacional conforme era esperado pelos modelos.  
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Em síntese, os resultados apresentados nesta tese para o gênero Sapajus 

corroboram grande parte das previsões da socioecologia sobre os efeitos de variáveis 

ecológicas em elementos dos sistemas sociais de primatas. Claramente, nenhum dos 

primeiros modelos sintéticos, que buscaram uma causa ecológica única capaz de explicar 

todas as variáveis do sistema social de primatas foi suficiente para explicar todos os 

resultados encontrados (Janson, 2000), nem mesmo todos os aspectos das relações 

sociais entre fêmeas, como mais modernamente preconizado (Isbell & Young, 2002). As 

mudanças observadas na estrutura social, por meio de Análises de Redes Sociais, nos 

grupos estudados por vários anos, e que experimentaram alteração na demografia, tanto 

na população de S. nigritus do PECB, quanto de S. libidinosus da FBV, confirmam a hipótese 

de que fatores intrínsecos à própria estrutura social afetam suas propriedades 

emergentes, em combinação com os efeitos ecológicos (Hinde, 1976; Strier, 2009; Strier, 

Lee, & Ives, 2014).  

Os resultados aqui encontrados para Sapajus, somados aos encontrados para 

Saimiri (Boinski et al., 2002), dois gêneros de Platyrrhini, em comparação aos 

encontrados para cercopitecoides (Barton et al., 1996; Bergman, Beehner, Cheney, & 

Seyfarth, 2003; Hanya et al., 2008; Silk, Seyfarth, & Cheney, 1999), família de Catarrhini, 

portanto dois grupos que divergiram há cerca de 40 milhões de anos (Chatterjee et al., 

2009), mostram respostas comportamentais semelhantes, de espécies filogeneticamente 

distantes, a problemas ecológicos semelhantes. Esse resultado se contrapõe a Thierry 

(2008), cujá críticá áos modelos socioecológicos se báseiá no árgumento de que “não seria 

rázoável” esperár tal convergência adaptativa.   Nossos resultados também se contrapõem 

a análises filogenéticas que identificam um componente de filogenia mais importante do 

que variação ecológica para explicar variação em padrões sociais de primatas (Koenig, 

Scarry, Wheeler, & Borries, 2013; Ossi & Kamilar, 2006; Rendall & Di Fiore, 2007). Por 

outro lado, estão de acordo com o resultado de que os modelos explicam mais variações 

intra do que entre clados (Koenig et al., 2013). A análise filogenética sem dúvida 

implementa maior rigor ao teste de hipóteses socioecológicas, pelo acréscimo do controle 

por tempo de divergência entre diferentes pares de grupos taxonômicos comparados 

(Freckleton, Harvey, & Pagel, 2002; Rendall & Di Fiore, 2007). No entanto, considero 

importante levar em conta que, em todos os estudos citados, que empregam uma análise 

filogenética da variação comportamental de primatas, a base de dados disponível para 

cada clado é bastante variável, de forma que são usados índices aproximados que 
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correspondem às variáveis relevantes para os modelos. Por exemplo, Wheeler, Scarry, & 

Koenig (2013) e Koenig et al. (2013) não encontraram, respectivamente, as relações 

previstas entre distribuição de alimento e taxas de agressão entre fêmeas de 23 espécies 

(3 Strepsirrhini, 17 Catarrhini e 3 Platyrrhini), e entre taxas de agressão e linearidade de 

hierarquia de dominância de fêmeas (16 espécies em 19 populações sendo 13 

Cercopithecinae). No entanto, nesses trabalhos, em função do tipo de dados disponíveis 

na literatura, os autores compararam taxas gerais de agonismo envolvendo fêmeas, e não 

apenas aquelas relacionadas a fontes de alimento. Da mesma forma, muitos estudos 

filogenéticos usam categorias amplas, como bioma ou tipo de vegetação, como medidas 

suficientes de variação ecológica (por ex., Di Fiore & Rendall, 1994; Ossi & Kamilar, 2006). 

Como foi mostrado nesta tese, duas áreas de floresta tropical aqui estudadas 

apresentaram fontes de alimento com característica distintas, que é a variável que 

importa para os modelos. Esse mesmo tipo de constatação foi feita por Kamilar (Kamilar 

& Cooper, 2013), ao reavaliar um teste de hipóteses socioecológicas com independência 

filogenética para os lêmures de Madagascar (Ossi & Kamilar, 2006).  

Assumindo-se que de fato, apesar dos problemas amostrais apontados, variação 

em contexto ecológico explica mais a variação entre populações da mesma espécie ou 

entre espécies próximas do que em categorias taxonômicas mais amplas, então a premissa 

adotada na apresentação desta tese, de que as diferenças observadas entre as populações 

refletem contextos de desenvolvimento distintos, e não (apenas) diferenças genéticas, 

está correta. Há ainda outra evidência favorável à premissa adotada. Se considerarmos as 

evidências moleculares de dois genes mitocondriais (Lynch Alfaro, Boubli, et al., 2012) e 

de morfologia pós-craniana (Wright et al., 2015), S. xanthosternos e S. nigritus são espécies 

mais próximas entre si, e do ancestral de Sapajus, e S. libidinosus é a espécie mais derivada. 

Assim, por uma perspectiva filogenética, se as diferenças comportamentais observadas 

estão relacionadas a mudanças genéticas, então deveríamos ter observado mais 

semelhanças nos sistemas sociais das populações da ReBio Una e do PECB, e 

características mais diferenciadas na população da FBV. Essa previsão só foi obedecida no 

que se refere à ausência de relações de dominância entre as fêmeas observada ReBio Una 

e no PECB, em contraposição à hierarquia de dominância linear observada na FBV. Não se 

pode descartar uma diferença herdada de temperamento entre as espécies que poderia 

estar relacionada a esses resultados (Thierry et al., 2008), mas, por esse argumento, 

seriam esperadas as mesmas semelhanças entre S. nigritus e S. xanthosternos, e diferenças 
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em S. libidinosus, também em outros aspectos do sistema social , particularmente nas 

relações entre fêmeas, uma vez que tais características são normalmente correlacionadas 

numa síndrome comportamental, o que limita a flexibilidade contingente ao contexto 

ecológico (DeWitt et al., 1998; Sih, Bell, & Johnson, 2004; Thierry, 2013). Os dados 

disponíveis para outras populações de S. nigritus, sobre hierarquia de dominância e 

relações de catação entre fêmeas (Di Bitetti, 1997; Di Bitetti, 2001; Lynch Alfaro, 2007), 

que mostram padrões mais similares à população de S. libidinosus da FBV do que à de S. 

nigritus do PECB, também favorecem a ideia de que a diversidade comportamental do 

gênero Sapajus reflete flexibilidade comportamental contingente a contextos ecológicos 

de desenvolvimento distintos. Além disso, a síndrome de relações sociais entre fêmeas 

residente nepotista também é observada no gênero Cebus (Fedigan & Bergstrom, 2010; 

O’Brien & Robinson, 1991; Perry, Mánson, Muniz, Gros-Louis, & Vigilant, 2008). Por uma 

perspectiva filogenética, portanto, essa característica estaria presente no ancestral 

comum dos dois gêneros, além das espécies mais derivadas de Sapajus (S. libidinosus: este 

estudo; S. apella: Janson, 1985), sugerindo, no mínimo, baixo sinal filogenético, uma vez 

que não há mais semelhança entre pares de espécies mais próximos do que entre os mais 

distantes (Blomberg & Garland, 2002).  Certamente, uma análise filogenética adequada da 

variação de sistemas sociais de Sapajus e Cebus precisa ser implementada com uma base 

de dados que inclua todas as espécies, e várias populações de cada espécie, de modo a 

cobrir a amplitude de flexibilidade comportamental de cada uma frente à variação 

ecológica e demográfica. Algumas tentativas já implementadas, para comportamento de 

unção do pelo e para repertório sexual, com a base de dados limitada disponível (Lynch-

Alfaro et al., 2012; Matthews, 2012), revelaram diferenças claras entre os gêneros Sapajus 

e Cebus, mas não entre espécies dos gêneros.  

Outros resultados obtidos na pesquisa comparativa de longo prazo, entre as 

populações de S. nigritus do PECB e de S. libidinosus da FBV, apoiam as conclusões de que 

macacos-prego apresentam plasticidade fenotípica, aqui chamada de flexibilidade, 

contingente ao contexto ecológico de desenvolvimento. 

 Com base na hipótese de que as relações sociais podem ser mediadas por 

alterações fisiológicas nos indivíduos (Aureli & Schaffner, 2002), buscamos investigar se 

as diferenças sociais entre as populações da FBV e do PECB estariam correlacionadas a 

diferenças em perfis hormonais (Mendoza, Reeder, & Mason, 2003). Esperávamos 

diferenças em hormônios glicocorticoides, cuja função é modular a expressão de 
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comportamentos (Romero, 2002), mobilizando energia para o metabolismo e para a 

competição direta (Mendonça-Furtado, 2012). Conforme esperado, encontramos uma 

diferença significativa entre as duas populações, com níveis de cortisol inferiores no PECB 

em relação à FBV, de forma consistente com as diferenças de relações sociais. Na FBV, os 

níveis basais de metabólitos fecais de glicocorticoides (MFG) sofreram efeito da oferta de 

frutos (Mendonça-Furtado, 2012). Nessa área, como já salientado, as fontes de alimento 

têm características geradoras de competição direta (Verderane et al., 2013) e, quanto 

maior a sua oferta, maior a frequência de disputas entre os membros do grupo social e 

maiores os seus níveis de MFG. De fato, as interações agonísticas intragrupo foram o 

principal evento relacionado a picos de MFG na população da FBV. Já para S. nigritus no 

PECB o maior causador de picos de MFG foi a competição direta entre grupos e 

interespecífica, com muriquis (Brachyteles arachnoides), primatas simpátricos 

(Mendonça-Furtado, 2012).  

Os estudos comparativos revelam a variabilidade fenotípica de Sapajus em outra 

dimensão: as habilidades de navegação por sua área de vida. Na população de S. nigritus 

do PECB, observamos padrões de deslocamento dos animais, em suas rotas diárias, 

condizentes com a navegação por dois sistemas de referência espacial, egocêntrico (mapa 

topológico ou rede de rotas habituais) e alocêntrico (mapa euclidiano) (Presotto & Izar, 

2010). O uso de cada sistema esteve relacionado ao tipo de recurso alimentar explorado 

pelos macacos: rotas habituais quando se alimentavam de recursos uniformemente 

distribuídos pelo habitat, como bromélias e invertebrados, e mapa euclidiano para atingir 

recursos de alta qualidade encontrados recentemente, disponíveis em manchas, como 

frutos. Esse estudo nos levou a sugerir que o mapa topológico seria um sistema de 

navegação suficiente para habitats em que os recursos alimentares fossem abundantes e 

previsíveis, localizados próximos a uma rede de rotas fixas, o que testamos na população 

de S. libidinosus da FBV. Conforme esperado, a análise de 200 rotas diárias revelou a 

navegação por um sistema de rotas habituais, com raríssimas excursões para além de 50 

metros da rede, consistente com nossa hipótese (Presotto et al., em revisão). Sugerimos 

que essas diferenças encontradas no padrão de navegação, assim como as diferenças nos 

sistemas sociais, reflitam uma acomodação flexível às circunstâncias locais. Por nossa 

perspectiva, o sistema de orientação espacial de uma população reflete experiência com 

paisagens e regimes de oferta de alimento particulares, em conjunto com hábitos 

locomotores (Presotto et al., em revisão). 
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A variação na estrutura do habitat ocupado por uma espécie pode influenciar 

fortemente os padrões de comportamento postural e locomotor (McGraw & Bshary, 

2002). De fato, embora primatas do gênero Sapajus sejam considerados quadrúpedes 

arborícolas generalizados (Fleagle, 2013), estudos indicam que os padrões de 

comportamento posicional variam entre populações (Biondi, 2010; K. A. Wright, 2005). 

Na FBV, S. libidinosus é também quadrúpede arborícola, mas os macacos passam cerca de 

30% de seu tempo de atividades no chão (Verderane, 2010), e exibem postura e 

locomoção bípedes, especialmente associados ao transporte e uso de ferramentas de 

pedra que usam para quebrar frutos encapsulados (Biondi, 2010; Fragaszy et al., 2004 b; 

Liu et al., 2009). Esse modo de locomoção contrasta com o padrão observado em 

congêneres já estudados, que apresentam muito pouca terrestrialidade (Fleagle & 

Mittermeier, 1980; Wright, 2007). 

Outra peculiaridade dos grupos de S. libidinosus estudados na FBV é o uso de 

ferramentas para obtenção de alimento (Fragaszy et al., 2004 b). Nosso estudo de longo 

prazo nos permitiu descobrir, por meio de observação naturalística e testes 

experimentais conduzidos em campo, que os macacos-prego da FBV são seletivos quanto 

aos materiais usados como ferramentas (Elisabetta Visalberghi & Addessi, 2013). Eles 

usam pedras como bigornas e martelos, e também algumas bigornas de madeira (troncos 

caídos). As bigornas de pedra são de arenito, o tipo de rocha mais comum na área de 

estudo, relativamente planas, sob uma sombra de árvore próxima (Visalberghi et al., 

2007). Os martelos são seixos de quartzito ou siltito, bastante raros na região, por isso são 

transportados até as bigornas, por distâncias relativamente curtas, em média 10 metros, 

mas podendo chegar a 50 metros (Visalberghi et al., 2009a). Os macacos escolhem os 

martelos mais adequados para quebrar frutos de acordo com sua resistência à fratura, 

seguindo regras de otimização em suas escolhas por cocos e pedras martelo (Fragaszy et 

al., 2010). Para selecionar as pedras martelo, baseiam-se em dicas visuais correlacionadas 

ao peso (tamanho e friabilidade), mas quando confrontados com pedras experimentais 

grandes e ocas versus pedras pequenas e densas, rapidamente passam a usar movimentos 

percussivos para testar as pedras antes da escolha, e sempre escolhem a mais pesada 

(Visalberghi et al., 2009b). Além disso, são capazes de ajustar a força dos golpes com a 

pedra martelo à medida que o coco vai quebrando, como uma função da dureza do coco 

que estão quebrando (Mangalam, Izar, Visalberghi, & Fragaszy, 2016). O conjunto de 

resultados obtidos nessa pesquisa mudou a perspectiva geral da literatura, em que o uso 
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de ferramentas por macacos-prego era considerado uma consequência de seu 

comportamento manipulativo e exploratório, sem compreensão dos elementos 

pertinentes à tarefa que levavam ao sucesso (Fragaszy et al., 2004 b). Os macacos da FBV 

comportam-se de acordo com a percepção das potencialidades oferecidas por diferentes 

materiais para a quebra de diferentes recursos alimentares, ajustando seu 

comportamento de forma a minimizar os custos do comportamento, denotando 

planejamento (Visalberghi et al., 2009a). O desempenho cognitivo dessa população é 

muito diverso daquele apresentado por animais de cativeiro que aprenderam a usar 

ferramentas, sugerindo que a ontogênese em um meio ambiente repleto de estímulos 

sociais e físicos relacionados à quebra desencadeia processos cognitivos específicos 

(Eshchar, Izar, Visalberghi, Resende, & Fragaszy, 2016; Fragaszy et al., 2013). 

Finalmente, num contraponto a essas constatações, a conclusão desta tese, de que 

variáveis de organização social e estrutura social são contingentes ao contexto ecológico, 

se aplica menos ao sistema de acasalamento de Sapajus. Ainda que uma variação no grau 

de concentração das escolhas tenha sido encontrada nesta tese, o macho dominante foi o 

parceiro mais escolhido pelas fêmeas proceptivas em todas as populações, como é o 

padrão relatado para a maior parte das populações já estudadas (Di Bitetti & Janson, 

2001; Carosi, Linn, & Visalberghi, 2005; Izar, Stone, Carnegie, & Nakai, 2009; Janson, 1984; 

Lynch Alfaro, 2005; Matthews, 2012). Esse resultado contrasta com a flexibilidade de 

sistemas de acasalamento encontrada em outros Platyrrhini, como o gênero Alouatta (Van 

Belle & Bicca-Marques, 2015) e, mais notadamente, os Callitrichinae, que apresentam 

variação intra e entre espécies e gêneros no sistema de acasalamento entre monogamia, 

poliginia e poliandria (Digby, Ferrari, & Saltzman, 2006; Goldizen, 1988; Yamamoto, 

Arruda, Alencar, & Araújo, 2009). Em Alouatta, variação na disponibilidade de territórios 

com alimento de qualidade pode estar relacionada à dinâmica de invasões de grupos por 

machos estranhos e à pressão de infanticídio, e pode explicar a variação entre grupos em 

padrões de acasalamento (Pope, 2000). Já a flexibilidade de sistema reprodutivo dos 

calitriquídeos tem sido mais atribuída à variação na demografia de grupos, que afeta o 

balanço entre cooperação para o cuidado à prole e competição por oportunidade 

reprodutiva que ocorre dentro do sistema de cuidado cooperativo típico da família (Digby 

et al., 2006; Ferrari & Digby, 1996; Garber, 1997). A investigação sobre relação entre 

variáveis ecológicas e variação em sistema de acasalamento em primatas não humanos é 
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escassa (Koenig et al., 2013), limitando a discussão mais ampla sobre nossos achados em 

relação à ordem Primates. Assim, esta tese contribui para preencher essa lacuna. 

Esta tese também contribui por acrescentar validade às premissas da socioecologia 

e da ecologia comportamental para primatas, o que é relevante para a aplicação dessa 

modelagem aos estudos de evolução humana (Foley, 2001; Izar, 2009; McGrew & Foley, 

2009; Plavcan, 2000; Tomasello, 2010). Grande parte das inferências sobre padrões de 

sistema social de hominíneos extintos reside na investigação do tipo de recurso alimentar 

utilizado a partir de padrões de dentição e isótopos de carbono (Lee-Thorp, Sponheimer, 

& Luyt, 2007; Sponheimer & Lee-Thorp, 1999; Ungar, Grine, & Teaford, 2006; Ungar, 

Krueger, Blumenschine, Njau, & Scott, 2012). A combinação desses dados com registros 

paleoecológicos e paleoclimáticos permitem inferior a distribuição e abundância de 

alimento encontrado pelas espécies extintas (Bennàsar, Cáceres, & Cuenca-Bescós, 2015; 

Kingston, 2007). A partir desses dados, associados a tamanho de corpo, incluindo 

dimorfismo sexual, os padrões sociais são inferidos, com base nos modelos 

socioecológicos para primatas analisados nesta tese (Aiello & Anton, 2012; Aiello & Key, 

2002; Foley, 1990; Plavcan, 2000). 

 

Perspectivas futuras 

 

Os dados aqui apresentados podem mudar radicalmente nos próximos anos. 

Ao longo dos últimos anos, tem havido uma rápida expansão da agricultura intensiva 

no sul do Piauí. Uma análise de imagens de satélite dos anos de 1987, 2000 e 2013, da 

cobertura vegetal de 30 km2 ao redor da Fazenda Boa Vista, mostrou um crescimento 

anual de 25% na área desmatada para agricultura entre 2000 e 2013. Se a velocidade 

de desmatamento do ecótono Cerrado/Caatinga para conversão em agricultura 

permanecer a mesma, por volta do ano de 2022, a FBV estará isolada entre 

monoculturas (Presotto et al., submetido). Populações de macacos-prego isoladas em 

fragmentos circundados por monoculturas tendem a crescer muito rapidamente, se 

puderem explorar a plantação como recurso alimentar (Lins, 2015). Em julho de 

2016, o governo do Estado de São Paulo aprovou uma lei permitindo a exploração 

privada do potencial turístico e madeireiro de unidades de conservação, incluindo o 

Parque Estadual Carlos Botelho (Lei Nº 16.260, de 29 de junho de 2016). Entre outros 
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impactos negativos, como a introdução de doenças letais para primatas não humanos 

(Pusey, Wilson, & Collins, 2008), ambas as atividades podem alterar o padrão de 

oferta de alimento para primatas no habitat (Chapman & Peres, 2001). Estudos 

mostram que alterações antrópicas na oferta de alimento podem alterar o regime de 

competição por alimento a que primatas estão submetidos (este estudo; Rangel-

Negrín, Coyohua-Fuentes, Chavira, Canales-Espinosa, & Dias, 2014; Sterck, 1999). 

Pelo menos um estudo já demonstrou que o grau de distúrbio antropogênico no 

habitat diminui o repertório de interações sociais de primatas (Rangel-Negrín, 

Fuentes, Espinosa, & Dias, 2016).  

Assim, encerro esta tese enfatizando a necessidade urgente de aliar a pesquisa 

básica a esforços para proteger as áreas e populações estudadas (Caro & Sherman, 

2011) e de iniciar novos estudos, com novas populações, que permitam identificar a 

extensão da (bio)diversidade comportamental de primatas em geral, e do gênero 

Sapajus em particular (Lynch Alfaro, Izar, & Ferreira, 2014), antes que a destruição 

de seus habitats leve à uniformização dos padrões de sistema social ao observado em 

cativeiro e semiliberdade ( Izar & Ferreira, 2007).  
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