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RESUMO 

 

 

Suscke, P. (2014). Socioecologia de Sapajus xanthosternos na Reserva Biológica de Una, sul 

da Bahia. Tese de Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

A socioecologia investiga o efeito de fatores ecológicos sobre padrões de sistema social. Para 

muitos animais, o risco de predação tem sido apontado como a principal força seletiva 

favorecendo a sociabilidade. Entretanto, como determinante na variação dos sistemas sociais 

de primatas, esse fator tem sido considerado menos importante do que a competição por 

alimento. Os objetivos deste estudo foram (1) investigar a influência da disponibilidade de 

alimento e do risco de predação no uso do habitat pelo grupo estudado, para avaliarmos se o 

risco de predação é um fator relevante para essa população, (2) caracterizar o sistema social e 

(3) investigar se o risco de predação e/ou a oferta de alimento afetam o sistema social de 

Sapajus xanthosternos, espécie ―Criticamente ameaçada‖ devido à caça e destruição do seu 

habitat, o que a torna relevante para o teste de hipóteses. Esta pesquisa foi realizada na 

Reserva Biológica de Una, cuja vegetação é classificada como floresta de tabuleiro e, na qual 

a população estudada ainda sofre pressão de caça. Um grupo foi acompanhado por 16 meses, 

num total de 2126 horas. O risco de predação foi avaliado em função do comportamento de 

vigilância, vocalizações de alarme, encontros com predadores e indícios de caça. Por meio do 

método ‗focal árvore alimentação‘ avaliamos o tamanho e qualidade das fontes agregadas. As 

interações agonísticas e afiliativas foram registradas pelo método de ―todas as ocorrências‖. A 

área de vida e os percursos diários foram calculados para avaliarmos a competição indireta 

intra e entre grupos. Os resultados foram comparados com os obtidos para uma população de 

S. nigritus e uma de S. libidinosus. O uso do habitat pelo grupo foi influenciado tanto pela 

distribuição e disponibilidade de recursos alimentares quanto pelo risco de predação. Os 

macacos-prego na Rebio Una formam grupos grandes e coesos, com filopatria de fêmeas e, a 

população é caracterizada por fissão de grupos grandes. O grande tamanho dos grupos 

favorece a hipótese de que o tamanho mínimo de grupo é determinado pelo risco de predação. 

O grupo apresentou um elevado número de machos (esperado devido ao número de fêmeas), o 

que também é considerado por alguns estudos como evidência de alto risco de predação. A 

estratégia reprodutiva das fêmeas foi relacionada à organização social e, consequentemente, 

ao risco de predação. S. xanthosternos consome tanto recursos agregados quanto dispersos e 

despendeu uma alta proporção de tempo forrageando por invertebrados. A hierarquia de 

dominância entre fêmeas foi parcial e as fêmeas de alto posto alimentaram-se conjuntamente 

com as fêmeas de baixo posto em fontes agregadas, enfatizando que fêmeas apresentaram 

relações tolerantes. A maioria das fontes agregadas utilizadas foi de tamanho intermediário 

em relação ao tamanho do grupo e produtiva e a competição direta por alimento envolvendo 

fêmeas intra-grupo não foi baixa. A competição indireta intra-grupo foi elevada, o que se 

constata pelas altas taxas de deslocamento e pelas grandes distâncias diárias percorridas. A 

competição direta entre grupos foi baixa e o risco de predação percebido foi alto em 

comparação com outros estudos. O padrão de sistema social, com grupo grande, elevado 

número de machos, e fêmeas com alto grau de afiliação e tolerância não está de acordo com o 

esperado por modelos que só consideram o efeito da competição por alimento, e sugere que o 

risco de predação afeta os componentes que caracterizam o sistema social deste grupo. Em 

conclusão, o sistema social de S. xanthosternos nesta população é uma resposta à pressão de 

predação e à oferta de alimento. 

 

Palavras-chave: Socioecologia, sistemas sociais de primatas, percepção de risco, uso do 

espaço, dieta, competição alimentar, relações sociais, macacos-prego, Sapajus xanthosternos. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Suscke, P. (2014). Socioecology of Sapajus xanthosternos at Una Biological Reserve, south 

of Bahia. Doctoral Thesis, Institute of Psychology, University of São Paulo, São Paulo. 

 

Socioecology studies the effect ecological factors have on social system patterns. The 

predation risk has been said as the main selective force to favoring the sociability in many 

animals. However, as a determinant in variation of primates social systems, this fact has been 

considered less important than competition for food. The objectives of this study were (1) 

investigating how much the availability of food and the predation risk affect the habitat use 

by the group followed, in order to evaluate if the predation risk is a relevant issue in this 

population, (2) characterizing the social system and (3) investigating if the predation risk 

and/or availability of food affect the social system of Sapajus xanthosternos, a ―critically 

endangered‖ species, owing to its hunting and habitat destruction, such fact makes it relevant 

for the hypothesis test. This study was made at the Una Biological Reserve, where the 

vegetation is classified as tabuleiro forest. The population in focus suffers from hunting stress. 

A group was followed during 16 months, a total of 2126 hours. The predation risk was 

evaluated concerning their vigilance behaviour, alarm vocalization, encounters with predators 

and hunting indication. We evaluated the size and the quality of the clumped food sources 

through the ‗focal tree food‘ method. Agonistic and affiliative interactions were recorded 

through ―all occurrences‖ method. Home range and the daily traveling distances were 

calculated to evaluate if females experienced scramble competition within and between 

groups. The results were compared to the ones that had been obtained from a previous study 

with the population of the species S. nigritus and S. libidinosus. The use of habitat by the 

group was not only influenced by the distribution and availability food resources but also by 

the predation risk. The capuchin monkeys in Rebio Una live in large and cohesive groups, 

show female philopatry, and fission of very large groups. The large size of the groups favours 

the hypothesis that the minimum size of a group is determined by the predation risk. The 

group has shown a high number of males (expected due to the high number of females), a fact 

that is also considered by some studies as evidence of high predation risk. Female 

reproductive strategies were related to social organization and, therefore, to predation risk. S. 

xanthosternos consumes clumped and dispersed resources and spent more time foraging for 

invertebrates. There was a partial dominance hierarchy among females and the high-ranking 

females ate with the low-ranking females in clumped food sources. Such fact emphasizes that 

females hold tolerant relations. The majority of used clumped food sources had an 

intermediate size, concerning the size of the group, and was productive. The contest 

competition within group for food involving females was not low. Scramble competition 

within group was high, as shown by the high moving rates and the long daily travel distance. 

Contest competition between groups was low and the perceived predation risk was high in 

comparison to other studies. The social system pattern - large group size, high sex ratio, and 

females that show a high level of affiliation and tolerance - is not in accordance with the 

expected by models that only consider the result of competition for food. It suggests that the 

risk of predation affects the elements of social system in this group. As a conclusion, the 

social system of S. xanthosternos is affected by the risk of predation and food availability. 

 

 

Keywords: Socioecology; primates social systems; perceived predation risk; range use; diet; 

food competition; social relationships; capuchin monkeys; Sapajus xanthosternos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Nesta tese eu apresento uma análise do sistema social de uma população de Sapajus 

xanthosternos na Reserva Biológica de Una, sul da Bahia, a fim de examinar a validade das 

previsões dos modelos socioecológicos sobre a diversidade de sistemas sociais de primatas. A 

socioecologia é uma abordagem teórica que aplica os princípios da ecologia comportamental 

para compreender a evolução da diversidade de sistemas sociais dos primatas, investigando a 

relação entre o comportamento social, fatores ecológicos e a dinâmica populacional (Janson, 

2000; Kappeler & Van Schaik, 2002). De acordo com tal abordagem, o sistema social de uma 

espécie é resultante de estratégias individuais selecionadas, ao longo da evolução, pela 

distribuição de riscos (como predação e infanticídio por machos) e de recursos limitantes do 

sucesso reprodutivo (alimento, no caso das fêmeas, e fêmeas sexualmente receptivas, no caso 

dos machos) (Janson, 2000; Sterck, Watts, & Van Schaik, 1997; Van Schaik, 1989; 

Wrangham, 1980).  

O gênero Sapajus
 
tem ampla distribuição geográfica e ocupa diversos habitats, com 

características ecológicas distintas, o que mostra o grande sucesso adaptativo do gênero. 

Diferentes estudos mostram a plasticidade de macacos-prego com relação ao tamanho do 

grupo (Di Bitetti, 2001; Izar, 2004; Janson, 1998; Lynch Alfaro, 2007; Spironello, 2001; 

Zhang, 1995a) e com relação ao comportamento de forrageio, tanto pela diversidade de 

recursos e itens incorporados na dieta em diferentes habitats, como pelo fato de utilizar 

técnicas de forrageio complexas (Brown & Zunino, 1990; Canale, Guidorizzi, Kierulff, & 

Gatto, 2009; Fragaszy, Fedigan, & Visalberghi, 2004a; Fragaszy, Izar, Visalberghi, Ottoni, & 

de Oliveira, 2004b; Ottoni & Mannu, 2001). 

Estudos têm indicado que a organização e a estrutura social de primatas podem ser 

mais variáveis do que consideram os modelos socioecológicos (Fedigan & Jack, 2011; Izar, 

2004; Jack & Fedigan, 2009; Janson, 2000; Strier, 2009; Tokuda, 2012), mas ainda são raros 

os estudos que analisam a flexibilidade das relações sociais de macacos-prego como elemento 

relevante para a capacidade de ocupar diferentes habitats (Izar, 2004; Izar et al., 2012).  

A maioria dos estudos socioecológicos testa hipóteses relacionadas à influência da 

competição alimentar sobre relações sociais e poucos estudos avaliaram a influência do risco 

de predação, tanto neste gênero, quanto em primatas de uma forma geral. Apenas com estudos 

naturalísticos de diferentes espécies e populações de Sapajus, que investiguem se existe 

relação entre os fatores ecológicos - como o risco de predação e a distribuição e 



22 

 

disponibilidade de fontes de alimento - e a organização e estrutura social, poderemos 

identificar, por meio de uma análise comparativa, quais variáveis podem afetar o 

comportamento social deste gênero.  

A tese está dividida em quatro capítulos: (1) descrição da espécie estudada, da área e 

do grupo de estudo; (2) um capítulo sobre a influência da disponibilidade de alimento e do 

risco de predação no uso do habitat por um grupo de S. xanthosternos, para avaliarmos se o 

risco de predação é um fator relevante para essa população; (3) um capítulo sobre o sistema 

social de S. xanthosternos; (4) um capítulo analisando se o sistema social desta população de 

S. xanthosternos é afetado por fatores ecológicos como o risco de predação e/ou oferta de 

recursos alimentares. 
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1- A ESPÉCIE SAPAJUS XANTHOSTERNOS 

  

 

O macaco-prego-do-peito-amarelo era considerado uma subespécie de Cebus apella 

(Coimbra-Filho, Rylands, Pissinatti, & Santos, 1991/1992; Rylands, Mittermeier, & 

Rodriguez-Luna, 1997; Seuénez et al., 1986), mas, por apresentar fenótipo e genótipo 

(cariótipo) com diferenças significativas das demais formas, foi reconhecido, em 2001, como 

uma espécie válida (Groves, 2001; Rylands, Kierulff, & Mittermeier, 2005; Silva Jr, 2001).  

De acordo com trabalhos recentes baseados em dados morfológicos (Oliveira & 

Langguth, 2006; Silva Jr, 2001) e moleculares (Lynch Alfaro et al., 2012a; Lynch Alfaro, 

Silva, & Rylands, 2012b), as oito espécies, que eram anteriormente classificadas como a 

forma robusta e ―com tufo‖ do gênero Cebus, pertencem agora ao gênero Sapajus (S. apella, 

S. macrocephalus, S. libidinosus, S. cay, S. nigritus, S. robustus, S. xanthosternos e S. flavius), 

e o gênero Cebus passa a ser constituído apenas pelas espécies gráceis e ―sem tufo‖ (C. 

albifrons, C. olivaceus, C. capucinus e C. kaapori). Assim, a espécie estudada passou a ser 

nomeada como Sapajus xanthosternos.  

Os gêneros Cebus e Sapajus apresentam uma ampla distribuição geográfica, 

estendendo-se desde Honduras até o norte da Argentina. De todas as espécies, apenas C. 

capucinus ocorre na América Central, estando as demais espécies distribuídas pela América 

do Sul. As outras espécies de caiararas ―sem tufo‖ possuem distribuição Amazônica (C. 

albifrons, C. olivaceus e C. kaapori). Os macacos-prego ―com tufo‖ ocorrem tanto na 

Amazônia (S. apella e S. macrocephalus), quanto no Cerrado e Caatinga (S. cay e S. 

libidinosus) e na Mata Atlântica (S. nigritus, S. robustus, S. xanthosternos e S. flavius) (Lynch 

Alfaro et al., 2012a; Oliveira & Langguth, 2006; Rylands et al., 2005; Silva Jr, 2001). 

A distribuição original de S. xanthosternos é limitada ao norte e oeste pelo rio São 

Francisco, ao leste pelo Oceano Atlântico e ao sul pelo rio Jequitinhonha, uma área de 

aproximadamente 470.000 Km
2
, que abrange o estado de Sergipe, uma grande parte do estado 

da Bahia e o nordeste do estado de Minas Gerais (Coimbra-Filho, Rocha, & Pissinatti, 1991; 

Kierulff et al., 2005; Oliver & Santos, 1991) (Figura 1.1). A região sudoeste da distribuição 

da espécie não apresenta nenhuma barreira geográfica evidente, dificultando a definição 

precisa do limite nesta região, onde provavelmente existe uma zona de hibridação entre 

diferentes espécies de Sapajus (Kierulff et al., 2005). 

Atualmente, o macaco-prego-do-peito-amarelo pode ser encontrado em regiões 

cobertas por florestas - Ombrófila Densa, Semidecidual, Decidual, Restinga, Manguezal, 
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áreas de transição entre tipos de vegetação e também na Caatinga (Flesher, 1999; Kierulff et 

al., 2005). A ocorrência de S. xanthosternos em diferentes ambientes evidencia a sua 

flexibilidade comportamental, além de habilidade manipulativa, como observado em outras 

espécies de Sapajus (Fragaszy et al., 2004a). Devido a essas capacidades, macacos-prego 

conseguem explorar e extrair recursos alimentares por meio de técnicas complexas como, por 

exemplo, o uso de ferramentas para obtenção de frutos encapsulados. Em matas mais secas da 

Caatinga, S. xanthosternos utiliza pedras para quebrar cocos de espécies (Syagrus sp. ou 

Attalea sp.) abundantes nessas regiões (Canale et al., 2009). 

S. xanthosternos, comum e abundante no passado, está atualmente à margem da 

extinção como um resultado da intensa pressão de caça e destruição extensiva do habitat 

(Coimbra-Filho et al., 1991; Lernould, Kierulff, & Canale, 2012; Mittermeier, Kinzey, & 

Mast, 1989; Oliver & Santos, 1991). A espécie é classificada como ―Criticamente em Perigo‖ 

(IUCN, 2013), está incluída na lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção e permaneceu, 

durante o período de 6 anos (2000-2006), listada entre os 25 primatas mais ameaçados de 

extinção do mundo (Mittermeier et al., 2009). 

Entre os anos de 2002 e 2003, foi realizada uma avaliação das populações 

remanescentes do macaco-prego-do-peito-amarelo na sua área de distribuição original, mas 

devido à baixa densidade e ao fato de ser muito difícil visualizar e escutar esses animais na 

floresta, a confirmação da presença da espécie foi complicada. Primeiramente, uma tentativa 

de atrair os animais foi realizada com o uso de vocalizações, porém os grupos não 

responderam aos chamados de playback (Kierulff, Santos, Canale, Guidorizzi, & Cassano, 

2004; Lernould et al., 2012). Pelo fato da presença de observadores humanos alarmarem os 

macacos-prego, por serem ainda caçados, tornando-os cautelosos e muito difíceis de encontrar 

(Lernould et al., 2012; Suscke, 2009), armadilhas fotográficas foram utilizadas e bananas 

foram colocadas como isca sobre plataformas para atrair os grupos e, desta maneira, 

confirmar a presença de. S. xanthosternos em 13 remanescentes florestais. Durante o 

levantamento foram encontrados 28 animais mantidos por habitantes locais como animais de 

estimação (Kierulff et al., 2004; Lernould et al., 2012).  
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Figura 1.1. Distribuição geográfica do macaco-prego-do-peito-amarelo (Sapajus 

xanthosternos). Base de dados do arquivo digital (Kierulff et al., 2005). 
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A estimativa de densidade populacional da espécie foi feita em três áreas na região sul 

da Bahia: a Reserva Biológica de Una (Rebio Una), o Parque Estadual da Serra do Conduru 

(PESC) e a Reserva Ecológica da Michelin (MER). A densidade estimada para S. 

xanthosternos foi inferior (3,7 ind./km
2
) à encontrada para a maioria das populações de 

Sapajus (Chiarello, 2000; Cullen, 1997; Di Bitetti, 2001). No sul da Bahia, a pressão de caça 

é um dos fatores que pode explicar a baixa densidade encontrada (Kierulff et al., 2005). As 

principais ameaças para a sobrevivência da espécie ainda são a destruição da floresta e a caça, 

pois é um dos primatas mais caçados para subsistência e é o animal de estimação preferido 

pelas pessoas da região (Lernould et al., 2012).  

Um projeto de pesquisa foi iniciado em 2003 na Rebio Una, com o intuito de obter as 

primeiras informações sobre a ecologia e o comportamento de S. xanthosternos (Lernould et 

al., 2012; Suscke, 2009). Os resultados dessa pesquisa demostraram que a dieta de S. 

xanthosternos é composta predominantemente de frutos e invertebrados, assim como para a 

maioria das espécies de Sapajus e Cebus (Defler, 1979; Fragaszy et al., 2004a; Freese & 

Oppenheimer, 1981; Izawa, 1979; Spironello, 2001), no entanto, com uma alta proporção de 

invertebrados (48%) em comparação com outras espécies, o que sugere que a produtividade 

de frutos não é alta neste habitat (Suscke, 2009). A área de uso do grupo de S. xanthosternos 

registrada foi grande, quando comparada com outras espécies do gênero e, em um ano de 

estudo, não foi observado encontro entre grupos (Lernould et al., 2012; Suscke, 2009). Em 

locais com baixa densidade populacional e baixa disponibilidade de frutos, grupos de 

macacos-prego apresentaram área de uso maior quando comparados com grupos em habitats 

com alta oferta de frutos, contudo encontros entre grupos foram registrados nestes locais (Izar, 

1999; Izar, 2004; Peres, 1993; Spironello, 2001).  

Outros estudos foram realizados com a espécie em outras duas áreas, na MER e na 

Reserva Particular Capitão (CPR), localizada no entorno do PESC. Nas duas áreas, grupos 

não habituados de S. xanthosternos foram monitorados com auxílio de radiotelemetria e 

pontos de localização do grupo na CPR foram coletados pelo método de triangulação. Na 

CPR um grande esforço foi realizado para habituação do grupo, no entanto, provavelmente, 

pela pressão de caça a habituação não foi possível. Nas três áreas onde S. xanthosternos foi 

estudado (Rebio Una, CPR e MER), a densidade registrada é baixa, todavia os tamanhos dos 

grupos diferiram (24-27, 9-10 e 17-18) entre as áreas (Lernould et al., 2012).  

Pela perspectiva da socioecologia as informações apresentadas sobre a população de 

macacos-prego na Rebio Una, como a baixa densidade, o alto consumo de recursos dispersos 

(invertebrados) e a grande área de uso, parecem discrepantes com o grande tamanho de grupo 
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observado. As peculiaridades observadas para esta população levantam questões relevantes 

para estudos socioecológicos, sobre quais fatores estariam afetando o sistema social desta 

população.  

 

 

2- ÁREA DE ESTUDO: RESERVA BIOLÓGICA DE UNA 

 

 

A Reserva Biológica de Una está localizada no município de Una (Figura 1.2), cerca 

de 50 km ao sul de Ilhéus, Bahia, com sede nas coordenadas 15º 10‘S e 39º 03‘W 

(IBAMA/MMA, 1998). A Rebio Una é uma unidade de conservação de proteção integral, 

com área total decretada de 18.500 ha. No entanto, aproximadamente 10.000 ha da área total 

estão com sua situação fundiária regularizada, dos quais cerca de 7.000 ha estão cobertos por 

florestas (MMA, 2007). A vegetação na área de estudo é classificada como floresta ombrófila 

densa de terra baixa ou floresta de tabuleiro (Amorim, Carvalho, & Jardim, 2008). 

Segundo Amorim et al (2008), a flora da Reserva Biológica de Una é constituída por 

38% de espécies amplamente distribuídas, 7% de espécies que ocorrem na Floresta 

Amazônica, e 39% de espécies que são encontradas na Mata Atlântica, sendo que destas 14% 

são endêmicas do estado da Bahia. As famílias Euphorbiaceae e Sapotaceae são mais diversas 

na Reserva Biológica de Una, quando comparadas com outras áreas de Mata Atlântica. Para 

estas famílias, a riqueza de espécies da Rebio de Una é mais similar a Reserva Ducke, 

próxima a Manaus. Na Reserva de Una a riqueza de espécies da família Myrtaceae é alta 

como na maioria dos estudos realizados em outras áreas de Mata Atlântica (Amorim et al., 

2008).  
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Figura 1.2. Localização da Reserva Biológica de Una, município de Una, sul do estado da 

Bahia. Base de dados geográficos IESB (Instituto de Estudos Socioambientais do sul da 

Bahia) e ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). 
 

O clima da região, segundo Köppen (1936), é do tipo Af, clima típico de florestas 

tropicais, quente e úmido, sem estação seca definida. A temperatura média e precipitação 

anual estão em torno de 24-25º C e 2000 mm, respectivamente (IBAMA/MMA, 1998). Dados 

pluviométricos coletados durante 10 anos (entre os anos de 1996 e 2005) na área de estudo, 

pela pesquisadora Dr
a
. Becky Raboy, indicam uma precipitação anual média de 2039 mm 

(desvio padrão = 523 mm) e não mostram uma estação seca bem marcada (Figura 1.3). 
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Figura 1.3. Pluviosidade média anual e desvio padrão. Dados coletados na Reserva Biológica 

de Una, sede Maruim (porção leste), durante o período de 1996 a 2005, e disponibilizados 

pela Dr
a
. Becky Raboy. 

 

 

A elevação varia de 100 a 350 m e os solos predominantes na área são latossolo e 

podzólico vermelho/amarelo (IBAMA/MMA, 1998). O presente trabalho foi realizado no 

lado leste da Reserva, onde se encontra o rio Maruim (Figura 1.4). Nessa área o solo é 

arenoso, pobre em nutrientes, o que favorece a ocorrência da piaçava (Attalea funifera), 

palmeira endêmica da floresta de tabuleiro. A vegetação é caracterizada pelo dossel mais 

baixo, árvores finas e uma maior incidência de arbustos e lianas (Amorim et al., 2008; 

IBAMA/MMA, 1998). Nas proximidades da sede do ICMBio existem plantas exóticas, como 

o dendezeiro (Elaeis guineensis) e a jaqueira (Artocapus heterophyllus), que foram plantadas 

na área antes de se tornar reserva.  
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Figura 1.4. Tipos de vegetação na Reserva Biológica de Una e seu entorno, localização da 

área de vida de um grupo de S. xanthosternos e sedes. Base de dados geográficos IESB 

(Instituto de Estudos Socioambientais do sul da Bahia) e ICMBio (Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade). 

 

A paisagem é composta por um mosaico com áreas de floresta madura, floresta 

secundária e áreas antropizadas, onde se encontram plantações como a cabruca - plantio de 

cacau sombreado por árvores nativas - e o jaqueiral. O ambiente alterado pode modificar a 

disponibilidade de alimento por apresentar áreas de plantio e, consequentemente, aumentar a 

oferta de recursos. É importante também ressaltar a presença da caça nesta região, o que pode 

aumentar o risco de predação para os macacos-prego, devido à caça por humanos e a presença 

de animais domésticos (cachorros) nas proximidades da área. Os macacos podem ser 

ameaçados quando visitam plantações e podem evitar o contato com humanos devido à caça 

(ICMBio, 2011; Lernould et al., 2012; Suscke, 2009) Outras três espécies de primatas, de 

menor porte, ocorrem na área, o mico-leão-de-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas), 

classificado como ―Em Perigo‖ pela International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources (IUCN) (IUCN, 2013), o sagui (Callithrix kuhlii) e o guigó (Callicebus 

melanochir). Várias espécies de mamíferos de médio e grande porte caçadas, que poderiam 

ocorrer na região, como a onça-pintada (Panthera onca), o queixada (Tayassu pecari) e a anta 

(Tapirus terrestres), não têm sido registradas recentemente na região mesmo em grandes 
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remanescentes florestais, como a Rebio Una (Cassano, Barlow, & Pardini, 2012; Moura, 

2003). Além disso, duas espécies de primatas de grande porte classificadas como 

―Criticamente em Perigo‖, o bugio (Alouatta guariba guariba) e o muriqui-do-norte 

(Brachyteles hypoxanthus) são considerados como praticamente extintos na região (IUCN, 

2013; Kierulff et al., 2005; Lernould et al., 2012). 

A densidade estimada para S. xanthosternos na Reserva Biológica de Una foi de 4,4 

ind/Km
2
 (Kierulff et al., 2005), inferior à densidade encontrada para populações de Sapajus 

do sudeste do Brasil (Chiarello, 2000 - 6 e 25 ind./Km
2
; Cullen, 1997 - 8 e 17 ind./Km

2
) e um 

dos fatores que pode explicar a baixa densidade da espécie é a alta pressão de caça nesta 

região (Kierulff et al., 2005; Lernould et al., 2012). A densidade encontrada para S. 

xanthosternos na Rebio Una está mais próxima às densidades encontradas por Izar (2004) 

para S. nigritus (2,3 ind/Km
2
) no Parque Estadual Carlos Botelho, por Spironello (2001) para 

S. apella (1,6 ind/Km
2
) na área do projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais 

(DBFF) - Amazonas, e por Gonzáles-Solis et al. (2001) para S. nigritus (5,31 ind/Km
2
) na 

Serra de Paranapiacaba. Segundo os autores a baixa densidade encontrada para Sapajus na 

Serra de Paranapiacaba pode ser consequência da predação natural por grandes felinos e aves 

de rapina e pela competição com outras espécies de primatas (Alouatta guariba clamitans e 

Brachyteles arachnoides) também registradas. Ademais, discutem que fragmentos pequenos 

de Mata Atlântica não sustentam populações de tais predadores, e que em muitos fragmentos 

onde foram encontradas altas densidades de Sapajus, uma ou mais espécies de primatas, 

geralmente dos gêneros Brachyteles ou Alouatta, está extinta.  

Os potenciais predadores naturais de S. xanthosternos que podem ser encontrados na 

reserva 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). Porém, os grandes felinos ocorrem em baixa densidade (Cassano et al., 2012; 

Moura, 2003), os gaviões são considerados como espécies raras (Laps, 2006) e a harpia é 

raríssima nesta região.  
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3- HABITUAÇÃO, HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO 

 

 

A tentativa de encontrar e acompanhar grupos de S. xanthosternos na Rebio Una, por 

meio de busca ativa na floresta, foi iniciada em novembro de 2003. Depois de dois anos de 

esforço para habituar um grupo de macacos-prego e devido às dificuldades para encontrar e 

acompanhar um grupo nesta área, em janeiro de 2006, indivíduos de S. xanthosternos foram 

capturados para a colocação de radiotransmissores (Suscke, 2009). Com o auxílio do 

equipamento de radiotelemetria, o período de habituação do grupo foi de janeiro a julho de 

2006, quando os animais foram localizados através de sinais emitidos pelos 

radiotransmissores, por meio de um receptor (Suscke, 2009). Realizei minha pesquisa de 

mestrado, em seguimento a habituação do grupo, no período de setembro de 2006 a agosto de 

2007, que teve como objetivo avaliar o comportamento e o padrão de uso do espaço de um 

grupo de S. xanthosternos. Este grupo habituado, que era composto por 27 indivíduos, 

fissionou em setembro de 2007 formando dois grupos, denominados de Portão e Príncipe, 

com 12 e 15 animais, respectivamente. Antes da fissão do grupo observamos uma luta entre 

os machos adultos Cassiano e Lernould e, após a luta, o macho Lernould foi observado com 

ferimentos e o Cassiano, que era observado com frequência, passou a ser pouco observado e 

manteve-se na periferia do grupo. No mês seguinte, depois da fissão, o macho adulto 

Lernould foi observado no grupo Portão (no qual uma fêmea adulta estava com 

radiotransmissor) e o Cassiano foi observado no grupo Príncipe (sem radiotransmissor). Um 

terceiro macho adulto, Deni, passou algum tempo migrando entre os dois grupos até 

permanecer no grupo Portão e depois o mesmo aconteceu com o macho Lernould, o qual 

acabou permanecendo no grupo Príncipe com o macho Cassiano. 

Entre os anos de 2007 e 2010, indivíduos foram capturados anualmente para que 

radiotransmissores novos fossem colocados, visto que a bateria dos radiotransmissores tem 

duração de aproximadamente 1 ano e meio. Mas, apesar dos esforços empreendidos pelos 

pesquisadores do Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia (IESB), não foi 

possível capturar e acompanhar os dois grupos de S. xanthosternos durante um mesmo 

período, assim, o grupo Portão foi acompanhado no período de setembro de 2007 a dezembro 

de 2008 e o grupo Príncipe foi acompanhado entre março de 2009 e dezembro de 2010. 

Apenas em outubro de 2010, a pesquisadora Samantha Rocha (IESB) conseguiu capturar um 

indivíduo macho adulto (Gilvan) do grupo Portão, o que possibilitou o encontro e o 

acompanhamento dos dois grupos concomitantemente. 
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Entretanto, em dezembro de 2010, quando iniciamos as expedições a campo, 

observamos que o indivíduo capturado (Gilvan) em outubro, havia migrado do grupo Portão 

para o grupo Príncipe. E novamente apenas um dos grupos, o grupo Príncipe, pôde ser 

encontrado e acompanhado. Apesar de não ter sido possível acompanhar o grupo Portão, 

estimamos que o grupo fosse composto por aproximadamente 18 a 20 indivíduos, dentre estes 

alguns indivíduos ainda foram reconhecidos (Tabela 1.1). Em sete ocasiões (março, novembro 

e dezembro de 2011 e fevereiro, junho e agosto de 2012) avistamos o outro grupo de 

macacos-prego (denominado Portão), enquanto checávamos os coletores de frutos e 

invertebrados e colocávamos bananas nas cevas, e durante o acompanhamento do grupo 

Príncipe observamos apenas dois encontros entre os grupos. Após o término da coleta 

sistemática de dados deste estudo (março de 2013), outros quatro avistamentos do grupo 

Portão (nos meses de abril, maio e agosto de 2013) foram registrados pelo assistente de 

campo Robson Santos de Oliveira (ver Figura 1.11, página 43). 

 

Tabela 1.1. Relação dos indivíduos reconhecidos de S. xanthosternos do grupo Portão na 

Rebio Una, durante eventuais avistamentos do grupo, segundo sexo, faixa etária e 

comentários. O sinal → indica emigração do grupo. 

Sujeito Sexo Idade Comentários 

Deni Macho Adulto Alfa 

Gilvan Macho Adulto → em dezembro/2010 

Cecília Fêmea Adulta  

Gal Fêmea Adulta  

Léia Fêmea Adulta  

Gilvanio Macho Subadulto  

Carlos Macho Subadulto  

Bila Macho  Juvenil  

Infante Indeterminado Infante observado em março/2013 

Infante Indeterminado Infante observado em março/2013 

 

Durante a coleta de dados, no período de outubro de 2011 a março de 2013, a 

composição do grupo Príncipe variou de 32 a 37 indivíduos, sendo seis machos adultos, dez 

fêmeas adultas, quatro machos subadultos, uma fêmea subadulta e os restantes imaturos, 

como mostra a Tabela 1.2. Alguns indivíduos mudaram de faixa etária no decorrer da coleta, 

deste modo, para fins descritivos de composição de grupo, considerei a faixa etária na qual o 

indivíduo permaneceu por mais tempo ao longo das observações. A composição do grupo 

variou, principalmente, devido ao nascimento de filhotes. Entre o período de novembro de 

2012 e março de 2013, nasceram 9 infantes, mas apenas 4 sobreviveram (Tabela 1.2). 
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O subadulto macho Bruno foi observado, durante os meses de outubro e novembro de 

2012, apenas em alguns dias de acompanhamento do grupo e a partir do mês de dezembro de 

2012 não foi mais visto no grupo, ou seja, o desaparecimento do subadulto ocorreu depois de 

dois meses, nos quais este indivíduo foi raramente observado dentro do grupo, sugerindo um 

processo gradativo de emigração. Em março de 2014 o indivíduo Bruno foi observado no 

grupo Portão 

No início de junho de 2013, uma luta entre machos adultos foi observada novamente. 

O Cassiano agrediu o Zé que fugiu e atirou-se ao chão, outros indivíduos do grupo também 

perseguiram o Zé. Nos dois dias posteriores à luta, o Zé não foi observado no grupo, mas 

retornou na semana seguinte, quando foi possível observar que estava machucado, manteve-se 

periférico ao grupo e aos poucos foi se aproximando de alguns indivíduos. Além da luta entre 

machos adultos, também foi observada, no final de junho de 2013, uma luta entre as fêmeas, 

Clara e Priscila. 

O grupo fissionou entre 28 e 30 de setembro de 2013, possivelmente, devido aos 

conflitos descritos no mês de junho. Os indivíduos Zé, Gilvan, Letícia, Clara, Érica e Vanessa 

e outros indivíduos imaturos saíram do grupo Príncipe. O primeiro encontro entre os grupos, 

após a fissão, foi no dia 10 de outubro. O Cassiano perseguiu o Zé e os indivíduos do grupo 

vocalizaram bastante durante e depois do encontro. Após o segundo encontro entre os grupos, 

o macho adulto Lernould ficou um dia sem ser observado no grupo Príncipe, mas retornou no 

dia seguinte e manteve-se neste grupo. 
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Tabela 1.2. Relação dos indivíduos de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una, 

durante o período de estudo, segundo sexo e faixa etária. O sinal / indica transição de faixa 

etária, → indica emigração do grupo, * indica imigração para o grupo, + indica óbito ou 

desaparecimento, ao longo da coleta de dados. 

 

 

 

 

 

 

Sujeito Sigla Sexo Idade Nascimento 
Identidade 

da mãe 
Comentários 

Cassiano CAS Macho Adulto   Alfa 

Lernould LER Macho Adulto   
Ex-alfa - macho mais 

velho do grupo 

Gustavo GUS Macho Adulto    

Gilvan GIL Macho Adulto   
* em dezembro de 

2010 

Zé ZE Macho Adulto    

Binho BIN Macho Subadulto/Adulto    

Larissa LAR Fêmea Adulta    

Clara CLA Fêmea Adulta    

Preta PRE Fêmea Adulta    

Litinha LIT Fêmea Adulta    

Érica ERI Fêmea Adulta    

Marcela MAR Fêmea Adulta    

Samantha SAM Fêmea Adulta    

Priscila PRI Fêmea Adulta    

Nayara NAY Fêmea Adulta    

Letícia LET Fêmea Adulta    

Vanessa VAN Fêmea Juvenil/Subadulta    

Bruno BRU Macho Subadulto   
→ em dezembro de 

2012 

Fábio FAB Macho Juvenil/Subadulto    

Dumbo DUM Macho Juvenil/Subadulto    

Subadulto 1  Macho Juvenil/Subadulto    

Juvenil 1  Macho Juvenil    

Juvenil 2  Fêmea Juvenil    

Juvenil 3  não ind. Juvenil    

Juvenil 4  Fêmea Infante/Juvenil antes de 07/12/2010 Priscila  

Juvenil 5  não ind. Infante/Juvenil antes de 07/12/2010 Larissa  

Juvenil 6  não ind. Infante/Juvenil antes de 07/12/2010 Clara  

Juvenil 7  não ind. Infante/Juvenil antes de 07/12/2010 Preta  

Juvenil 8  não ind. Infante/Juvenil antes de 07/12/2010 Litinha  

Juvenil 9  não ind. Infante/Juvenil antes de 07/12/2010 Érica  

Juvenil 10  não ind. Infante/Juvenil antes de 07/12/2010 Marcela  

Juvenil 11  não ind. Infante/Juvenil antes de 07/12/2010 Samantha  

Juvenil 12  não ind. Infante/Juvenil antes de 07/12/2010 Letícia  

  não ind. Infante entre 06 e 12/11/12 Litinha + em 18/12/12 

Infante 1  Fêmea Infante  entre 05 e 10/12/12 Priscila  

Infante 2  Macho Infante 11/12/12 Larissa  

 
 

não ind. Infante 
entre 19/12/12 e 

07/01/13 
Preta + entre 4 e 07/05/13 

  não ind. Infante 14/01/13 Samantha + em 15/01/13 

  não ind. Infante entre 7 e 10/02/13 Érica + entre 8 e 11/03/13 

  não ind. Infante entre 7 e 11/02/13 Clara + em 20/02/13 

Infante 3  Macho Infante entre 13 e 17/03/13 Marcela  

Infante 4  Macho Infante 27/03/13 Letícia  
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3.1- Captura para colocação de radiotransmissores 

 

 

A proposta inicial desta pesquisa era acompanhar e estudar dois grupos de S. 

xanthosternos na Rebio Uma. Em dezembro de 2010, quando iniciamos as expedições a 

campo, observamos que o macho adulto Gilvan do grupo Portão havia migrado para o grupo 

Príncipe (descrição detalhada encontra-se na página 33), decidimos empreender esforços para 

capturar um indivíduo do grupo Portão, visto que dois indivíduos estavam com 

radiotransmissores no grupo Príncipe, enquanto nenhum indivíduo do grupo Portão 

encontrava-se com rádio.  

Então, uma plataforma de madeira suspensa a aproximadamente 2 m de altura foi 

construída em um local utilizado pelo grupo Portão e bananas foram colocadas como isca 

(ceva 1). No momento que o grupo começou a visitar a ceva com frequência, quatro 

armadilhas do tipo tomahawk, com 140 cm de comprimento e 40 cm de largura e altura 

(emprestadas pelo IESB), foram instaladas sobre a plataforma com a porta aberta e travada e 

com as bananas distribuídas dentro das armadilhas (Figura 1.5).  

Próximo à ceva foi feita uma choça (cabana rústica - Figura 1.6) para os pesquisadores 

permanecerem no local e monitorarem a captura, durante dias consecutivos (das 05:00 as 

18:00h), sem serem percebidos pelos macacos. A choça foi feita para evitar que os 

pesquisadores saíssem do local da captura e, após intervalos de tempo pré-estabelecidos, 

(aproximadamente duas horas) retornassem para checar as armadilhas, como normalmente é 

feito nas capturas de animais do gênero Leontopithecus (Raboy & Dietz, 2004), pois isso 

poderia comprometer a captura afugentando os macacos se estes avistassem ou escutassem os 

pesquisadores chegando ao local da captura. Também foi importante permanecermos no local 

da captura, pois, desta forma, foi possível realizar a soltura de outras espécies que 

eventualmente caíram nas armadilhas (como por exemplo: micos-leões, quatis e iraras) mais 

rápido. Além disso, de dentro da choça foi possível verificar, através do equipamento de 

radiotelemetria, a aproximação e visita à ceva do grupo de macacos-prego que já possuía o 

radiotransmissor, e o qual não queríamos capturar, neste caso, o grupo Príncipe.  

A primeira campanha para capturarmos o grupo Portão ocorreu entre os dias 13 e 18 

de dezembro de 2010, quando permanecemos ininterruptamente escondidos dentro da choça 

para monitorar a captura, mas, infelizmente, o grupo não visitou a ceva neste período e 

consequentemente não capturamos nenhum indivíduo para a colocação do radiotransmissor.  
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Figura 1.5. Ceva 1 - floresta madura. Armadilhas tomahawk, com bananas de isca, instaladas 

sobre a plataforma para capturar indivíduos de S. xanthosternos na Rebio Una.  

 

No mês de janeiro de 2011, observamos que nenhum dos dois grupos estava 

frequentando a ceva 1 e, por este motivo, outra ceva foi construída, no mês de fevereiro, na 

floresta secundária (ceva 2). Desde então, bananas foram colocadas semanalmente nas cevas e 

o monitoramento das mesmas era realizado frequentemente, para verificarmos se os macacos 

estavam comendo as iscas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Choça (cabana rústica) feita para monitorar a captura de indivíduos de S. 

xanthosternos na Rebio Una. 
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As cascas de bananas descartadas pelos animais nos possibilitaram identificar qual 

espécie estava comendo as iscas. Alguns indícios observados nas cascas das bananas, como 

por exemplo, a forma que a banana é descascada, a marca da arcada dentária dos animais nas 

cascas, e como as mesmas são descartadas no chão da floresta, nos permitiram averiguar se os 

macacos-prego haviam consumido as bananas Os macacos-prego morderm as bananas, 

deixando a marca da arcada dentária na casca. Além disso, os macacos descascam as bananas 

sem destruir a casca e as cascas ficam muito espalhadas no chão da floresta (Figura 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Cascas de bananas descascadas e descartadas por macacos-prego na Rebio Una. 

 

Assim, após observarmos que o grupo Príncipe estava frequentando a ceva 2, 

localizada na floresta secundária, e o grupo Portão estava frequentando a ceva 1 (localizada na 

floresta madura - Figura 1.11), realizamos uma segunda campanha para capturar o grupo 

Portão, na qual permanecemos 15 dias consecutivos com as armadilhas armadas. 

No quinto dia o grupo Portão visitou a ceva, mas os indivíduos do grupo não se 

aproximaram das armadilhas, pois o grupo visitou a ceva exatamente no mesmo momento em 

que os micos-leões caíram nas armadilhas. Então, após escutar e visualizar os micos nas 

armadilhas, os macacos deixaram o local e não retornaram nos demais dias em que as 

armadilhas permaneceram abertas. Além desta eventualidade com os micos, durante o final de 

semana, escutamos latidos de cachorro muito próximo ao local da ceva e em uma ocasião os 

cachorros espantaram os micos.  
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Uma terceira campanha de captura foi realizada entre os dias 07 e 11 de maio de 2011, 

e durante esta tentativa de captura também escutamos barulho de motosserra, estrondos de 

tiros (n = 8) e latidos de cachorros (n = 6), e mais uma vez o grupo não visitou a ceva. No 

período entre 18 e 27 de maio, após a tentativa de captura, o ICMBio (Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade) realizou uma operação de fiscalização, na qual apreendeu 

cerca de 30 armas de caça (Figura 1.8), diversas armadilhas para captura de animais silvestres, 

motosserras, madeira extraída ilegalmente, além de animais silvestres (ICMBio, 2011). 

Contudo, nenhum indivíduo de S. xanthosternos foi apreendido durante a fiscalização.  

 

Figura 1.8. Espingardas apreendidas pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade), no mês de maio/2011. Foto: Bruno Marchena. 

 

 

Apesar das cascas de bananas descartadas apresentarem um bom indício de que os 

macacos-prego estavam visitando a ceva, no final de julho, colocamos uma armadilha 

fotográfica - Cam Trakker (cedida pelo IESB) em uma das cevas (ceva 1 - floresta madura) 

para monitorar a frequência de visitação dos macacos-prego mais efetivamente. Os macacos-

prego, provavelmente do grupo Portão, foram fotografados na ceva 1 no mês de agosto 

(Figura 1.9).  
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Figura 1.9. Indivíduos de S. xanthosternos, provavelmente do grupo Portão, visitando a ceva 

1, localizada na floresta madura na Rebio Una. Foto: Armadilha fotográfica - Cam Trakker - 

retirada no dia 2 de agosto de 2011 às 09:15h. 

 

No início de agosto, o radiotransmissor que estava no macho adulto (Gilvan) do grupo 

Príncipe caiu e apenas uma fêmea adulta encontrava-se com radiotransmissor, o qual havia 

sido colocado a mais de um ano. Então, em setembro, fizemos uma terceira ceva (3) na 

floresta madura e também colocamos uma armadilha fotográfica - Cam Trakker - nesta ceva. 

E, no mês de outubro de 2011, após adquirirmos o equipamento de radiotelemetria, iniciamos 

uma campanha de captura, com intuito de capturarmos indivíduos de S. xanthosternos dos 

dois grupos (Portão e Príncipe). No dia 09 de outubro, capturamos 2 indivíduos do grupo 

Príncipe na ceva 2, uma fêmea adulta (Marcela) e um jovem macho. Os dois indivíduos 

capturados foram anestesiados, por médicas veterinárias, pesados e medidos e um 

radiotransmissor foi colocado na fêmea adulta (Figura 1.10). Mas, mesmo após a captura dos 

indivíduos do grupo Príncipe, continuamos com as armadilhas armadas na tentativa de 

colocarmos mais um radiotransmissor em um indivíduo do grupo Príncipe e outro em um 

indivíduo do grupo Portão. Entretanto, apesar de insistirmos na tentativa até o final de 

outubro, nenhum indivíduo adulto foi capturado e tivemos que interromper o esforço de 

captura devido às chuvas intensas. Durante a tentativa de captura do grupo Portão, no mês de 

outubro, escutamos barulho de motosserra, estrondos de tiros e latidos de cachorros.  
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Figura 1.10. Fêmea adulta (Marcela) do grupo Príncipe, anestesiada para a colocação 

do radiotransmissor. 
 

Outras duas cevas foram feitas em diferentes locais (4 e 5 - Figura 1.11), no início de 

novembro, para continuarmos a tentativa de capturar o grupo Portão, e uma das cevas antigas 

foi desativada (ceva 1), pelo fato deste grupo não estar frequentando mais esta ceva. No 

entanto, em novembro de 2011, a bateria do radiotransmissor antigo (colocado em 2009), que 

estava em uma fêmea do grupo Príncipe, acabou e apenas um indivíduo deste grupo estava 

com um radiotransmissor funcionando, por este motivo achamos prudente tentar capturar 

mais um indivíduo do grupo Príncipe. No dia 15 de novembro, conseguimos capturar outro 

indivíduo do grupo Príncipe, uma fêmea adulta (Larissa), a que estava com o radiotransmissor 

antigo (com a bateria esgotada). Então, processamos o animal, retiramos o radiotransmissor 

antigo e colocamos um novo. Após esta captura, desativamos a ceva 2, pois apenas o grupo 

Príncipe estava utilizando esta ceva e a partir deste momento teríamos que direcionar os 

esforços para capturar o grupo Portão.  

No final de dezembro de 2011 também desativamos a ceva 4 e no meio de janeiro 

desativamos a ceva 5, após verificarmos que o grupo Portão não estava utilizando essas cevas. 

Entretanto, no final de janeiro de 2012 fizemos outra ceva (6) e mantivemos ativada a ceva 3 

(Figura 1.11). No mês de fevereiro, avistamos outro grupo de macacos-prego, possivelmente 

o grupo Portão, na ceva 6 e no final deste mês iniciamos mais uma campanha de captura na 

ceva 3. Nesta campanha tivemos a ajuda de outro assistente de campo e da bióloga Vanessa 

Lazaro Melo e, deste modo, conseguimos manter as armadilhas abertas durante 33 dias 

consecutivos, mas, infelizmente, o grupo Portão não visitou a ceva 3, a qual foi desativada 

depois desta última tentativa de captura. Após um esforço de um ano e três meses colocando 

bananas nas cevas (distribuídas em diferentes locais da área) e depois de 6 campanhas e 74 

dias de armadilhas abertas, com o intuito de capturar o grupo Portão, decidimos, no final de 
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abril, desativar a última e única ceva (6) e direcionar todos os esforços no acompanhamento do 

grupo Príncipe.  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Localização das cevas e dos avistamentos do grupo Portão na Rebio Una. 

 

Pelo fato de não termos conseguido capturar indivíduos do grupo Portão, entramos em 

contato com Bruno Marchena (analista ICMBio) e, segundo o analista, a caça de S. 

xanthosternos é mais oportunista do que direcionada, mas quando os caçadores avistam 

macacos-prego, tentam abatê-los. Em uma operação de fiscalização, a aproximadamente 3 km 

da ceva 3, o caçador confessou aos fiscais do ICMBio que abatia macacos-prego e 

espingardas foram apreendidas neste local. 

No início de agosto de 2012, a última campanha de captura foi realizada, na ceva 2, 

com o intuito de colocarmos radiotransmissores novos em indivíduos do grupo Príncipe. 

Nesta campanha oito armadilhas foram abertas e quatro indivíduos foram capturados - 2 

jovens, o macho alfa (Cassiano) e o macho (Lernould). Dois radiotransmissores novos, com 

baterias de duração de aproximadamente um ano, foram colocados nos dois machos adultos e 

com isso asseguramos o encontro e o monitoramento do grupo Príncipe até o final da coleta 

sistemática de dados em março de 2013. 

 



44 

 

4- ESFORÇO DE CAMPO 

 

 

Os esforços de campo foram realizados entre o período de dezembro de 2010 e março 

de 2013, e durante todo esse período um esforço de 382,5 dias de campo foi realizado, sendo 

que mensalmente foram realizadas expedições a campo de 8 a 21 dias (média 14 dias/mês). 

Como apresentado na Figura 1.12, diferentes atividades foram empregadas durante as 

expedições. A maioria dos dias de campo foi dedicada à coleta sistemática de dados (n = 

163,5 dias), seguido de um esforço de 80,5 dias de tentativas de captura dos grupos Portão e 

Príncipe (n = 74 e 6,5 dias respectivamente), para a colocação dos radiotransmissores e 56 

dias dedicados à reposição das iscas (bananas) nas cevas. A atividade ―busca‖ refere-se ao 

tempo despendido para encontrar o grupo Príncipe com o auxílio do equipamento de 

radiotelemetria. Os dias de campo que tiveram que ser interrompidos, por causa de chuvas 

intensas, também foram apresentados na Figura 1.12. A amostragem da biomassa de frutos e 

invertebrados foi efetuada desde fevereiro de 2011 (55,5 dias).  

Foram realizados 17 dias de acompanhamento do grupo Príncipe para coleta de dados 

comportamentais para o estudo piloto (Varredura P), para o reconhecimento dos indivíduos do 

grupo, para o meu próprio treinamento e para o treinamento e seleção de um possível 

assistente de campo e 6 dias de coleta de dados comportamentais foram realizados para o 

treinamento do auxiliar de campo Robson Santos de Oliveira e da bióloga Letícia Leite 

Ferraço (Varredura T). A coleta sistemática dos dados comportamentais foi realizada em 16 

dos 28 meses de esforço de campo, devido às dificuldades encontradas, principalmente, para 

capturar indivíduos para a colocação dos radiotransmissores. 

Um menor esforço de campo foi realizado no mês de janeiro de 2011, pois neste mês 

me dediquei à organização da logística de campo, devido aos imprevistos com o alojamento 

da reserva. Em junho e agosto de 2011, o esforço de campo também foi menor, pois foram os 

meses que me dediquei à aquisição dos materiais e equipamentos necessários para a pesquisa 

e a seleção de um estagiário e assistente de campo. Entre os meses de outubro de 2012 e 

março de 2013, contei com o auxílio do biólogo Henrique Chagas, o qual realizou 30 dias 

completos de trabalho de campo, juntamente com o assistente de campo (Robson Santos de 

Oliveira). 
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Figura 1.12. Esforço das diferentes atividades realizadas no campo - reposição de bananas na 

ceva (Ceva), tentativas de captura (Captura), acompanhamento do grupo para coleta de dados 

comportamentais para o estudo piloto, para o treinamento da equipe e para coleta sistemática 

dos dados (Varredura P, Varredura T e Varredura S, respectivamente), checagem dos 

coletores (Coletores) e abertura de trilhas (Trilhas). ―Busca‖ refere-se ao tempo utilizado para 

encontrar o grupo e ―Chuva‖ aos dias interrompidos devido à chuva intensa - desde dezembro 

de 2010 até março de 2013. 
 

Deste modo, apesar de um esforço de campo de 3781 horas, obtivemos 2322 horas de 

contato com o grupo observado e 2126 horas de coleta sistemática dos dados 

comportamentais, sendo que 653 horas de coleta sistemática foram realizadas por outros 

pesquisadores (Letícia Ferraço e Henrique Chagas) e pelo assistente de campo (Robson 

Santos de Oliveira). A diferença entre a quantidade de horas de esforço de campo e o 

aproveitamento foi devida às dificuldades encontradas e à necessidade de capturar indivíduos 

para a colocação dos radiotransmissores nesta área. 
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CAPÍTULO II 

 

Influência da distribuição e disponibilidade de 

alimento e do risco de predação no uso do habitat por 

Sapajus xanthosternos 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

1.1- Determinantes importantes no “conflito de escolha” de uso do habitat 

 

 

Para a formulação de previsões sobre como os animais podem responder às mudanças 

ambientais, é fundamental entender o seu uso do habitat e determinar os fatores que o afetam 

(Lima & Dill, 1990). A distribuição espacial de recursos alimentares e o risco de predação são 

fatores que podem influenciar esse uso, e habitats com alta disponibilidade de recursos e alto 

risco de predação são de particular interesse, pelo fato dos animais terem que fazer uma 

escolha entre obter recursos e obter proteção (Heithaus & Dill, 2002; Valeix, Hemson, 

Loveridge, Mills, & Macdonald, 2012). Desse modo, animais podem forragear em habitats 

mais protegidos mesmo que isso implique em obter um menor retorno energético 

(Cowlishaw, 1997; Creel, Winnie, Maxwell, Hamlin, & Creel, 2005; Wirsing, Heithaus, & 

Dill, 2007). 

A predação tem sido apontada como a maior força seletiva na evolução de várias 

características morfológicas e comportamentais dos animais e tem sido considerada como a 

principal força seletiva favorecendo a sociabilidade em primatas (Alexander, 1974; Hill & 

Dunbar, 1998; Lima & Dill, 1990; Van Schaik, 1983). A importância da predação durante o 

período evolutivo é clara, mas crescentes evidências sugerem que animais também possuem a 

habilidade de avaliar e modificar o seu comportamento em função do risco de ser predado ao 

longo da vida (Boinski, Treves, & Chapman, 2000; Burnham & Riordan, 2012; Lima & Dill, 

1990).  

Ecólogos têm avaliado a predação por meio das mudanças nas taxas de sobrevivência 

e na dinâmica populacional, considerando apenas o efeito direto ou letal da predação, e dado 

pouca atenção para a perspectiva de como o risco de predação é percebido e de como pode 

influenciar o comportamento dos animais, visto que as mudanças comportamentais 

antipredação são discretas e difíceis de mensurar (Searle, Stokes, & Gordon, 2008; Valeix et 

al., 2009; Wirsing et al., 2007).  

Os comportamentos antipredação, como diminuir a atividade de alimentação e 

aumentar a vigilância ou utilizar habitats com menor disponibilidade de recursos, porém, 

mais seguros, podem por consequência diminuir as taxas de predação de espécies de presas, o 

que levaria a conclusão de que a predação não tem um efeito negativo (letal) para estas 
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espécies. No entanto, os comportamentos antipredação podem ser custosos e ter 

consequências importantes na reprodução de espécies de presas, pelo fato de poder diminuir a 

fecundidade de fêmeas ou a habilidade competitiva de machos (Creel, Christianson, Liley, & 

Winnie, 2007; Krüger, Affeldt, Brackmann, & Milhahn, 1998).  

A percepção do risco de predação tem sido frequentemente descrita em termos de 

vigilância (Treves, 2000; Treves, 2002) ou de ―giving-up densities‖ (quantidade de alimento 

que restou em uma fonte depletável, após um forrageador ter interrompido o forrageamento 

na fonte), para avaliar o ―conflito de escolha‖ dos animais (Brown, 1999), mas a percepção do 

risco em sentido estrito não tem sido mensurada nestes estudos (Brown, 1999; Searle et al., 

2008; Treves, 2000; Treves, 2002).  

O risco de predação pode provocar mudanças na distribuição espacial (Creel et al., 

2005; Cresswell & Quinn, 2013; Thaker et al., 2011; Valeix et al., 2009; Wirsing et al., 2007), 

no padrão de atividades (Ciuti et al., 2012; Creel et al., 2007) e no tamanho do grupo 

(Heithaus & Dill, 2002; Stanford, 1995) de espécies de presas. A maioria dos estudos que 

avaliaram como o risco de predação influencia o comportamento de presas foi realizada com 

herbívoros africanos (Thaker et al., 2011; Valeix et al., 2009), cervídeos (Creel et al., 2007; 

Creel et al., 2005) e mamíferos marinhos (Heithaus & Dill, 2002; Wirsing et al., 2007). Estes 

estudos também avaliaram, concomitantemente, a presença e a abundância dos predadores 

dessas presas nestes habitats.  

Enquanto a distribuição e a disponibilidade de recursos influenciam de maneira direta 

a ecologia espacial de uma espécie, a distribuição e a densidade de predadores, por si só, 

possuem um impacto predominantemente indireto, e poucos estudos têm mensurado 

simultaneamente ambos os fatores para determinar suas relativas influências no uso do habitat 

por primatas (Burnham & Riordan, 2012; Lima & Dill, 1990; Willems & Hill, 2009). 

Espécies de primatas, por apresentarem complexidade cognitiva, são apropriadas para 

investigar como o uso do habitat é ajustado de acordo com fatores ecológicos e, 

consequentemente, como a sobrevivência destas espécies pode depender da percepção de 

mudanças ambientais e da adaptação comportamental conforme estas variações (Valeix et al., 

2012).  

A justaposição de áreas alteradas por humanos com áreas de alta disponibilidade de 

recursos alimentares, as quais podem ser plantações ou criações de animais, aumenta a 

probabilidade de contato de espécies selvagens com humanos e, consequentemente, eleva os 

efeitos do risco de predação sobre estas espécies, principalmente, devido à caça e a presença 

de animais domésticos (Bonnot et al., 2013; Valeix et al., 2012). Em uma paisagem alterada 
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por humanos, esses efeitos podem exceder aqueles de habitats não alterados e podem ser 

considerados como fatores de risco. Contudo, avaliar os efeitos das perturbações humanas no 

comportamento, dinâmica populacional e história de vida de espécies animais ainda 

permanece um desafio. Algumas espécies podem ser mais afetadas por perturbações humanas 

do que por predadores naturais e estimar como essas perturbações humanas influenciam o 

comportamento destas espécies é prioritário para a sua conservação (Ciuti et al., 2012; Frid & 

Dill, 2002). 

 

 

1.2- Estratégias comportamentais antipredação  

 

 

O risco de predação também pode ter um efeito sobre o tamanho e a composição de 

grupos em primatas. Alguns autores consideram que primatas que vivem em grupos grandes 

podem evitar mais eficientemente a predação por meio de defesa grupal, pelo aumento de 

indivíduos vigilantes e por aumentar os efeitos de diluição e confusão e, deste modo, diminuir 

a probabilidade de um indivíduo ser predado (Hill & Lee, 1998; Krüger et al., 1998; Stanford, 

1995, 1998). 

Primatas têm recentemente enfrentado uma maior intensidade de risco de predação em 

consequência da caça por humanos. A baixa densidade e a grande área de vida encontrada 

para algumas espécies de primatas podem ser explicadas pela alta pressão de caça. O grande 

impacto da pressão de caça por humanos sobre o comportamento e a abundância de primatas 

tem sido destacado por diversos autores (Bodmer, Fang, Moya I, & Gill, 1994; Croes et al., 

2007; Isbell, 1994; Janson, 2000; Mittermeier et al., 1989; Peres, 1990, 2001). Croes et al. 

(2007) observaram que algumas espécies de primatas ajustaram os seus comportamentos 

antipredação à caça, tornando-se mais discretas e silenciosas em encontros com humanos. Os 

autores também encontraram que em áreas sem caça, a resposta dos primatas para humanos 

foi similar à apresentada aos seus predadores naturais. O primeiro indício de que uma espécie 

utiliza essas estratégias comportamentais em áreas com caça é o grau de dificuldade para 

detectar grupos não habituados (McGraw & Zuberbühler, 2008; Peres, 1990, 2001). Os 

comportamentos antipredação em resposta à caça humana podem também influenciar o 

padrão de atividades, o uso do habitat, o comportamento de forrageio, a dispersão de 

indivíduos e a organização social de espécies caçadas (Croes et al., 2007).  
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Para a maioria dos mamíferos, as respostas comportamentais que revelam a percepção 

do risco para predadores específicos são difíceis de determinar e estimar.  Primatas, no 

entanto, constituem uma exceção, pois empregam diversas estratégias comportamentais contra 

os seus diferentes tipos de predadores (aves de rapina, serpentes, mamíferos, incluindo outros 

primatas, como chimpanzés e humanos - (Cowlishaw, 1997; Croes et al., 2007; Stanford, 

1998; Willems & Hill, 2009; Wright, 1998)). Essas respostas antipredação podem ser 

passivas, como evitar, se esconder ou fugir (Croes et al., 2007; McGraw & Zuberbühler, 

2008) ou ativas, como mobilizar e atacar, e podem variar entre espécies e para cada tipo de 

predador, refletindo diferenças comportamentais (Ferrari, 2009).  

Boinski et al. (2000) levantaram um conjunto de características de deslocamento do 

grupo e uso do habitat que podem reduzir o risco de predação: táticas espaciais, como a 

seleção de rotas de deslocamento, a seleção de locais de dormir, a altura de deslocamento, e 

táticas sociais, como a distância mantida por um indivíduo em relação aos seus coespecíficos, 

e chamados de contato, que permitem tanto a dispersão como a aproximação rápida dos 

indivíduos do grupo. Outras estratégias antipredação que têm sido registradas para primatas 

são: defesa grupal, emissão de vocalizações de alerta, associações com outras espécies de 

primatas para aumentar a eficiência na detecção do predador, diminuição da coesão dos 

membros do grupo para evitar a detecção pelo predador (Boinski et al., 2000; Cowlishaw, 

1997; Croes et al., 2007; Ferrari, 2009; McGraw & Zuberbühler, 2008; Oliveira & Dietz, 

2011; Stanford, 1998; Willems & Hill, 2009; Wright, 1998). Evitar a detecção pode ser 

especialmente importante quando o predador é capaz de perseguir a presa, como chimpanzés 

e humanos (Croes et al., 2007; McGraw & Zuberbühler, 2008).  

Assim, o risco de predação pode ser medido indiretamente, por meio da observação de 

estratégias comportamentais empregadas pelos primatas para evitar a predação (Boinski et al., 

2002; Cowlishaw, 1997; Ferrari, 2009), principalmente, em razão das vocalizações de alarme 

emitidas pelos primatas para predadores específicos serem possivelmente reconhecidas por 

observadores humanos (Willems & Hill, 2009). 
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1.3- Estratégias antipredação em Sapajus e Cebus 

 

 

Respostas comportamentais como a vigilância e as vocalizações de alarme são 

determinadas pelas diferentes estratégias de caça dos principais predadores de primatas, os 

quais, provavelmente, têm exercido diferentes pressões de seleção (Ferrari, 2009; McGraw & 

Zuberbühler, 2008). Um estudo recente, por exemplo, sugere que primatas parecem utilizar a 

memória para monitorar ou evitar locais em que serpentes foram previamente observadas 

(Etting, Isbell, & Grote, 2014). Serpentes são consideradas predadores de emboscada, mas 

possuem uma característica que é o deslocamento lento e essa particularidade é o que 

diferencia este predador dos outros predadores de emboscada (felinos e aves de rapina) 

(Etting et al., 2014). Nos primatas neotropicais, a defesa eficiente contra predadores terrestres 

requer considerável flexibilidade comportamental, em contraste à resposta mais fixa a 

predadores aéreos. Enquanto que a predação por predadores aéreos é evitada principalmente 

por vigilância, os predadores terrestres são geralmente evitados por mobilização grupal 

(Ferrari, 2009).  

Diferentes respostas antipredação são observadas em macacos-prego e caiararas, como 

a vigilância, a mobilização grupal, que é utilizada apenas contra alguns tipos de predadores, 

como por exemplo, serpentes e iraras (Fragaszy et al., 2004a; Izar, 2004), e a emissão de 

vocalizações de alarme, para avisar o tipo e a localização do predador aos outros indivíduos 

do grupo. Sapajus e Cebus emitem vocalizações distintas em resposta a predadores terrestres 

e aéreos (Digweed, Fedigan, & Rendall, 2005; Digweed, Fedigan, & Rendall, 2007; Fichtel, 

Perry, & Gros-Louis, 2005; Fragaszy et al., 2004a). Além disso, esses animais também podem 

ser crípticos, silenciosos e fugir de seus predadores (Fragaszy et al., 2004a; Izar, 1999).  

As vocalizações de alarme em C. capucinus parecem auxiliar no recrutamento de 

indivíduos do grupo, e os resultados do estudo demonstraram que o indivíduo observado 

(focal) emitiu mais vocalizações de alarme para diferentes modelos de serpentes quando 

estava sozinho do que depois de escutar as vocalizações de alarme de coespecíficos, 

indicando influência do ambiente social. Além disso, o ambiente social também parece ter um 

papel no desenvolvimento das habilidades de discriminação das espécies que realmente 

ameaçam esses animais, e indica que o aprendizado por C. capucinus jovens pode ocorrer por 

meio de inibição condicionada, em que a ausência de resposta dos coespecíficos para espécies 

não ameaçadoras induz a diminuição gradual de respostas dos jovens para essas espécies no 

decorrer do tempo (Meno, Coss, & Perry, 2013). 
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Macacos-prego e caiararas não habituados normalmente reagem a humanos como a 

predadores naturais, de um modo agressivo, sacudindo galhos e arremessando objetos 

(Ferrari, 2009; Fragaszy et al., 2004a). No entanto, esses animais podem tornar-se silenciosos 

quando percebem a presença de pessoas ou depois de um encontro com predador aéreo 

(Fragaszy et al., 2004a). Em contraste aos relatos em que macacos-prego e caiararas não 

habituados foram observados reagindo de forma agressiva a humanos (Ferrari, 2009; Fragaszy 

et al., 2004a; Perry, 1998), grupos de Sapajus xanthosternos evitam ser detectados e tornam-

se silenciosos quando percebem a presença de humanos (Lernould et al., 2012; Suscke, 2009). 

Esse comportamento críptico apresentado por S. xanthosternos é semelhante aos descritos 

para as espécies de Cercopithecus - com relação às estratégias para evitar a predação por 

chimpanzés (McGraw & Zuberbühler, 2008), e como também foi observado para algumas 

espécies de primatas, na África central, em áreas com pressão de caça (Croes et al., 2007). O 

método utilizado por caçadores é em parte similar ao dos chimpanzés, e consiste em localizar 

os primatas por meio de indícios auditivos e persegui-los (McGraw & Zuberbühler, 2008), ou 

seja, os alarmes mantidos pelos primatas serviriam somente para que os caçadores 

identificassem suas localizações. 

 

 

1.4- Área de vida e uso do espaço em Sapajus e Cebus 

 

 

Fatores ecológicos, como a disponibilidade de fontes de água (Chapman, 1988) e 

locais de dormir (Di Bitetti, Vidal, Baldovino, & Benesovsky, 2000; Zhang, 1995b) e a 

disponibilidade e distribuição de recursos alimentares, podem influenciar o tamanho da área 

de vida e o uso do espaço pelos macacos-prego e caiararas (Di Bitetti, 2001; Fragaszy et al., 

2004a; Freitas, Setz, Araújo, & Gobbi, 2008; Ludwig, Aguiar, & Rocha, 2005; Peres, 1994; 

Rímoli, 2001; Zhang, 1995a). 

A disponibilidade e distribuição de frutos são determinantes importantes no padrão de 

exploração da área de vida por macacos-prego (Di Bitetti, 2001; Fragaszy et al., 2004a; 

Freitas et al., 2008; Izar, 1999; Ludwig et al., 2005; Spironello, 2001), e isto é evidente pela 

mudança do tamanho da área explorada durante a época de escassez de frutos e pela variação 

no padrão de uso do espaço, que está relacionada com a distribuição de suas principais fontes 

de recursos alimentares (Di Bitetti, 2001; Izar, 1999; Peres, 1994; Rímoli, 2001; Spironello, 

2001; Terborgh, 1983; Zhang, 1995a).  
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Rímoli (2001) observou variação no tamanho da área explorada por Sapajus nigritus 

nas diferentes estações do ano. A área usada na estação chuvosa foi um terço maior do que a 

área usada nas estações secas, provavelmente devido a maior disponibilidade de recursos 

nesta estação. Em épocas de escassez de alimento o tamanho da área e o percurso diário 

podem aumentar para complementar as necessidades nutricionais do grupo, como em Sapajus 

apella (Terborgh, 1983; Zhang, 1995a), ou diminuir, pelo fato dos animais reduzirem a 

diversidade e a qualidade dos alimentos de sua dieta, como em Cebus olivaceus (Robinson, 

1986). No Parque Nacional Santa Rosa (Costa Rica), a disponibilidade de água foi um fator 

determinante no padrão de uso da área. Os grupos de Cebus capucinus limitaram suas áreas 

de exploração próximas a fontes de água na estação seca (Chapman, 1988). S. apella, na 

Amazônia ocidental, despendeu a maior parte do tempo na estação seca em áreas irrigadas por 

córregos, devido à maioria dos seus recursos, nesta época do ano, encontrar-se nestes 

ambientes (Peres, 1994).  

O risco de predação é apontado como um fator determinante no uso do habitat e no 

tamanho de grupo de Sapajus e Cebus (Di Bitetti, 2001; Fragaszy et al., 2004a; Janson, 1988; 

Phillips, 1995; Robinson, 1988), porém, nenhum estudo tem investigado a influência deste 

fator nestes gêneros. A pressão de caça tem intensificado o risco de predação enfrentado por 

espécies de primatas e a baixa densidade encontrada para algumas espécies de primatas pode 

ser explicada pelo aumento desta pressão (Janson, 2000; Lernould et al., 2012; Mittermeier et 

al., 1989; Peres, 1990, 2001). S. xanthosternos, como apresentado no primeiro capítulo, ainda 

sofre pressão de caça e apresenta comportamentos crípticos em função desta pressão, o que é 

evidente pelas dificuldades apresentadas para estudar esta espécie e habituar grupos para 

estudos de ecologia e comportamento (Kierulff et al., 2005; Lernould et al., 2012; Suscke, 

2009). 

A área mais utilizada pelo grupo de S. xanthosternos na Reserva Biológica de Una, 

segundo meu estudo anterior, está localizada na floresta secundária, onde a palmeira Elaeis 

guineensis (dendezeiro - espécie exótica) está distribuída em manchas de plantação antiga e 

cujo fruto foi consumido pelos macacos-prego. Outras espécies introduzidas na área, antes 

dela se tornar reserva, como a Artocarpus heterophyllus (jaqueira) e o Theobroma cacao 

(cacaueiro), também foram consumidas pelos macacos-prego. Estas espécies estão localizadas 

na borda da área de uso do grupo, mas, apesar destes recursos serem atrativos para os 

macacos-prego, essa área foi utilizada com menor frequência, o que me levou a sugerir o 

efeito de uma maior pressão de predação, incluindo a caça por humanos (Suscke, 2009).  
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Em um estudo, macacos-prego foram observados se alimentando com frequência em 

plantações contíguas a fragmentos florestais, e devido a isto utilizaram frequentemente a 

borda da sua área de uso (Ludwig et al., 2005). Apesar dos macacos-prego ficarem mais 

expostos nas plantações de milho e cana-de-açúcar, quando comparadas com plantações de 

espécies arbóreas (como por exemplo, o cacaueiro - Theobroma cacao), esses recursos 

alimentares estão entre as espécies mais consumidas por algumas populações de Sapajus 

(Freitas et al., 2008; Ludwig et al., 2005; Rímoli, 2001).  

A população de macacos-prego na Rebio Una apresenta um conjunto de 

particularidades, como habitar uma área com habitats diferentes em relação à disponibilidade 

de recuros e pressão de caça, o que propicia a investigação do ―conflito de escolha‖ entre 

obter recursos alimentares e evitar áreas com alto risco de predação. Informações sobre como 

as espécies de Sapajus exploram os seus habitats e quais fatores influenciam este uso são 

importantes na definição de áreas para conservação, de alternativas econômicas e de usos da 

terra que assegurem a manutenção efetiva, em longo prazo, das reservas e das espécies que 

nelas coexistem (Valadares-Pádua, Martins, & Rudran, 2003). 
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2- OBJETIVO E HIPÓTESES 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o padrão de exploração da área de vida pelo grupo 

de estudo, em função do mosaico de vegetação, levando em conta a disponibilidade de 

recursos alimentares e o risco de predação. 

 

Hipótese 1: o uso do habitat pelo grupo de estudo e o comportamento dos indivíduos do 

grupo são influenciados apenas pela distribuição e disponibilidade de recursos 

alimentares. 

Previsão 1: espera-se que o grupo utilize com maior frequência habitats com maior 

disponibilidade de recursos alimentares. 

Previsão 2: espera-se que o grupo despenda mais tempo se alimentando em habitats 

com maior disponibilidade de recursos agregados e, consequentemente, passe mais 

tempo descansando e interagindo socialmente nestes habitats. 

Previsão 3: espera-se que o grupo passe mais tempo deslocando em habitats com menor 

disponibilidade de recursos agregados e, consequentemente, passe menos tempo 

descansando e interagindo socialmente nestes habitats. 

Previsão 4: espera-se que os indivíduos do grupo permaneçam mais coesos em habitats 

com maior disponibilidade de recursos agregados. 

 

Hipótese 2: o uso do habitat pelo grupo de estudo e o comportamento dos indivíduos do 

grupo são influenciados tanto pela distribuição e disponibilidade de recursos 

alimentares quanto pelo risco de predação. 

Previsão 1: espera-se que o grupo apresente menor probabilidade de permanecer em 

habitats com alto risco de predação por predadores terrestres e/ou aéreos, mesmo que 

nestas áreas a disponibilidade de recursos alimentares seja alta. 

Previsão 2: espera-se que o grupo passe menos tempo descansando e interagindo 

socialmente em habitats com maior risco de predação. 

Previsão 3: espera-se que a altura (estrato ocupado) dos indivíduos do grupo seja 

ajustada, de acordo com a estrutura do tipo de vegetação utilizado, com o intuito de 

minimizar o risco de predação por predadores terrestres e/ou aéreos.  

Previsão 4: espera-se que os indivíduos do grupo sejam menos coesos em habitats com 

maior intensidade de caça. 
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3- MÉTODOS 

 

 

3.1- Área de estudo  

 

 

Este estudo foi realizado no lado leste (sede Maruim) da Reserva Biológica de Una, 

cuja descrição encontra-se no Capítulo I (página 28). 

 

 

3.2- Grupo de estudo 

 

 

Este estudo foi conduzido com o grupo Príncipe, cuja descrição encontra-se no 

Capítulo I (página 34). 

 

 

3.3- Procedimentos 

 

 

3.3.1- Clima e disponibilidade de recursos alimentares 

 

 

Os dados climáticos (temperatura e pluviosidade) foram coletados com o auxílio de 

um termômetro e de um pluviômetro, durante o período de janeiro de 2011 a março de 2013. 

Para avaliar a disponibilidade mensal de frutos e invertebrados seguimos a metodologia 

utilizada de Izar (2004). Desta maneira, em fevereiro de 2011, foram colocados 199 coletores, 

em pontos sorteados, ao longo de transecções dentro da área de vida do grupo. Os coletores 

foram distribuídos proporcionalmente nos diferentes tipos de vegetação - floresta madura (n = 

136); floresta secundária (n = 51) e cabruca (plantação de cacau sombreada por árvores 

nativas - n = 12) (Figura 2.1) - para amostrar a massa de frutos e invertebrados (kg) por 

unidade de área do tipo de vegetação (ha). Os coletores foram esvaziados, na medida do 

possível, a cada quinze dias, e a massa de frutos e invertebrados foi coletada e pesada (Figura 

2.2).  
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Figura 2.1. Localização dos coletores distribuídos proporcionalmente nos diferentes tipos de 

vegetação - floresta madura (n = 136); floresta secundária (n = 51) e cabruca (plantação de 

cacau sombreada por árvores nativas - n = 12) dentro da área de estudo na Rebio Una.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Coletores de frutos (bandeja) e invertebrados (copo de 200 ml com água). 
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O teste de comparação de médias foi realizado para verificarmos se existiu diferença 

significativa entre os meses que apresentaram maior e menor biomassa de frutos. A análise de 

variância foi realizada para testarmos a hipótese nula de que não existe variação na 

disponibilidade de biomassa de frutos entre os tipos de vegetação. Para a realização das 

análises, as distribuições das variáveis envolvidas foram comparadas com a distribuição 

normal padrão pelo teste de ―Shapiro-Wilk‖ e a homogeneidade de variâncias foi verificada 

pelo teste de ―Levene‖, conforme se apresenta no software SPSS 21 para Windows.  

Os tipos de vegetação foram classificados e definidos, de acordo com o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 1994) e por botânicos da região (Pessoa, 

Vleeschouwer, Talora, Rocha, & Amorim, 2012), como: 

(1) Floresta madura - possui alta riqueza de espécies arbóreas, com 90 espécies arbóreas 

registradas, e poucos sinais de perturbação antrópica a ponto de não afetar suas 

características originais, como a estrutura e composição de espécies. Tipo de 

vegetação com dossel de porte relativamente uniforme e fechado com pouca entrada 

de luz. A altura média das árvores é 19,13 m (dp = 7,01). Presença de epífitas e cipós 

grossos, e camada espessa de serapilheira. As famílias botânicas predominantes neste 

tipo de vegetação são: Myrtaceae (37 espécies), Sapotaceae (30), Euphorbiaceae (15) 

e Chrysobalanaceae (12). 

(2) Floresta secundária - resultante de processos naturais de sucessão, depois de retirada total 

ou parcial da vegetação. Tipo de vegetação com dossel mais aberto, quando 

comparado com uma floresta em estágio avançado de regeneração e com maior 

entrada de luz. A altura média das árvores é 13,50 m (dp = 5,72). Presença de 

espécimes da família Cyperaceae e camada fina de serapilheira. Apresenta riqueza 

inferior à floresta madura e a cabruca com 49 espécies arbóreas registradas, sendo as 

seguintes famílias botânicas mais predominantes: Lecythidaceae (36 espécies), 

Melastomataceae (17), Euphorbiacea (16) e Anacardiaceae (13). Neste tipo de 

vegetação também existe a predominância da espécie Elaeis guineensis (dendezeiro) e 

a presença da espécie Artocarpus heterophyllus (jaqueira), que foram introduzidas na 

área antes de ser decretada como Reserva Biológica. 

(3) Cabruca - sistema agroflorestal no qual a plantação de cacau (Theobroma cacao) é 

sombreada por árvores nativas. Tipo de vegetação com dossel aberto e ausência de 

sub-bosque. A cabruca apresenta tanto espécies tardias quanto espécies pioneiras. O 

solo é mais rico e a área onde a cabruca está inserida é mais plana, o que permite que 

as árvores sejam mais exuberantes e com DAP (diâmetro a altura do peito) maiores 
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33,12 (dp = 17,77). A altura média das árvores é 19,50 m (dp = 9,01). A cabruca 

apresenta alta riqueza com 70 espécies arbóreas registradas. As famílias botânicas 

predominantes neste tipo de vegetação são: Solanaceae (21 espécies), Cecropiaceae 

(16), Sapotaceae (13). Neste tipo de vegetação também se encontra a espécie 

Artocarpus heterophyllus (jaqueira). 

 

 

3.3.2- Padrão de atividades 

 

 

A coleta de dados do grupo estudado (Príncipe) foi realizada no período de dezembro 

de 2011 a março de 2013, totalizando 2126 horas de coleta sistemática dos dados 

comportamentais. O monitoramento do grupo iniciava-se antes do nascer do sol e terminava 

apenas no final do dia (o que representou 12 a 13 horas diárias de trabalho de campo), durante 

9 a 13 dias por mês. Os indivíduos estavam completamente habituados aos observadores e 

durante a maior parte da coleta sistemática dos dados (123,5 dias) as observações foram 

conduzidas por P. Suscke e por dois assistentes de campo.  

Para a amostragem das atividades diárias foi utilizado o método de varredura 

instantânea ou ―scan-sampling‖ (Altmann, 1974) a cada 15 minutos, com os indivíduos sendo 

amostrados por 5 minutos. No total obtivemos 6325 varreduras e 45585 registros individuais. 

Em cada varredura foram registrados: a altura que os indivíduos se encontravam - 1) 0 - 5 m; 

2) 5 - 10 m; 3) 10 - 15 m; 4) 15 - 20 m; 5) > 20 m - para investigarmos se existe relação entre 

esta variável, o tipo de vegetação e o risco de predação; a distância do vizinho mais próximo - 

1) 0 - 1 m; 2) 1 - 3 m; 3) 3 - 5 m; 4) 5 -10 m; 5) 10 - 15 m; 6) > 15 m, para avaliarmos a 

coesão espaço temporal dos membros do grupo em cada tipo de vegetação e se existe relação 

entre esta variável, a dieta e o risco de predação; e a atividade dos animais, para verificarmos 

a proporção dedicada para cada atividade nos diferentes tipos de vegetação e se existe relação 

entre esta variável, a dieta e o risco de predação, de acordo com o seguinte etograma:  

descansando - quando o indivíduo estava inativo, podendo estar dormindo ou 

acordado, sentado ou deitado; 

deslocando - quando o indivíduo estava locomovendo-se em direção vertical ou 

horizontal, sobre ramos ou pelo chão, em postura quadrúpede, bípede ou por saltos;  
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alimentando - quando o indivíduo estava (a) forrageando (busca ou manipulação de 

itens alimentares); (b) comendo (ingestão de itens alimentares); e (c) deslocando e 

forrageando (buscando, manipulando e ou ingerindo itens alimentares); 

interação social - quando o indivíduo estava dirigindo ou recebendo, de outros 

membros do grupo, comportamentos como catação, brincadeira e interações 

agonísticas.  

outros - quando o indivíduo estava em atividade que não se enquadra nas descritas 

acima, como: autocatação, brincadeira solitária, beber água, defecar e urinar. 

 

Pelo fato de cada varredura ter um número diferente de indivíduos observados, as 

varreduras foram normalizadas para o cálculo das proporções dedicadas a cada atividade. Por 

exemplo, se em uma varredura foram observados cinco indivíduos, três estavam deslocando e 

dois estavam descansando, as proporções dos comportamentos foram contabilizadas da 

seguinte forma: 0,6 varreduras deslocando e 0,4 varreduras descansando (Izar & Resende, 

2007). 

 

 

3.3.3- Dieta e caracterização dos recursos alimentares 

 

 

A dieta do grupo foi calculada considerando a proporção de varredura de alimentação 

dedicada ao forrageamento e ao consumo de itens alimentares. Para investigarmos a 

proporção do consumo dos diferentes itens na dieta do grupo em cada tipo de vegetação, os 

itens foram caracterizados e anotados como: fruto, flor, parte vegetativa (base foliar de 

bromélia, meristema apical de palmeiras, broto de bambu e talo), invertebrado e outros (como 

por exemplo, casca, vertebrado e terra). Quando a identificação ou a visualização do item 

alimentar não foi possível, o item alimentar explorado foi registrado como indeterminado.  

Os recursos alimentares foram caracterizados e posteriormente categorizados como 

agregados e dispersos, de acordo com Verderane et al. (2013). Assim, uma fonte de alimento 

foi considerada como potencialmente agregada, pelo fato de poder ser disputada pelos 

membros do grupo e também por poder ser compartilhada por pelo menos dois indivíduos do 

grupo (Boinski et al., 2002; Wrangham, 1980). Além disso, também foi definida como uma 

área onde os animais podiam se alimentar e locomover continuamente (White & Wrangham, 

1988). Desta maneira, quando as copas de dois ou mais espécimes vegetais com frutos e/ou 
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flores estavam unidas, estes foram considerados como uma única fonte agregada. Os recursos 

alimentares foram considerados como uniformemente distribuídos no ambiente (partes 

vegetativas de plantas e invertebrados), quando não podiam suportar dois indivíduos se 

alimentando ao mesmo tempo.  

Para avaliarmos a produtividade das fontes potencialmente agregadas, a quantidade de 

frutos maduros e/ou imaturos, flores e/ou botões que restaram na fonte foi estimada, após o 

último indivíduo deixar a fonte, através de uma escala semi-quantitativa de cinco categorias 

(0 a 4), com intervalo de 25% entre elas (Fournier, 1974), sendo: 0 - ausência das fenofases; 1 

- presença com quantidade variando de 1 a 25% da capacidade total da árvore; 2 - presença 

com quantidade entre 26 e 50%; 3 - presença com quantidade de 51 a 75% e 4 - presença da 

fenofase entre 76 e 100%. 

 

 

3.3.4- Risco de predação 

 

 

As vocalizações de alarme emitidas pelos indivíduos do grupo e o comportamento de 

vigilância dos indivíduos observados foram registrados pelo método de todas as ocorrências 

(Altmann, 1974), bem como a reação dos animais, o contexto e o local das vocalizações e 

comportamento de vigilância, para investigarmos a percepção do risco de predação e a sua 

consequência no comportamento dos indivíduos. O risco de predação foi avaliado em função 

da frequência do comportamento de vigilância, dos encontros do grupo com predadores, das 

vocalizações de alarme e dos indícios de caça (armadilhas, acampamentos, estrondos de tiros 

e pegadas) e da presença de predadores (fezes, pegadas) encontrados na área de estudo. O 

comportamento de vigilância foi considerado quando o indivíduo estava monitorando o 

ambiente visualmente para procurar ou acompanhar indivíduos de outras espécies, incluindo 

potenciais predadores aéreos e/ou terrestres. Ademais, a ausência de vocalizações e de sons 

emitidos pelo grupo foi registrada ad libitum (Altmann, 1974) e considerada como grupo 

silencioso. O grupo foi considerado como silencioso quando os indivíduos estavam ativos (em 

atividades como deslocamento, alimentação e outros), porém silenciosos e discretos. Este 

dado foi coletado para estimarmos o comportamento críptico dos macacos-prego, como 

observado em outros estudos (Croes et al., 2007; McGraw & Zuberbühler, 2008) e 

anteriormente nesta população (Lernould et al., 2012; Suscke, 2009), mas que não havia sido 

quantificado. 
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3.3.5- Área de vida e uso do habitat 

 

 

A localização do grupo e os tipos de vegetação em que se encontrava (floresta madura; 

floresta secundária e cabruca) foram registrados a cada 5 minutos. A localização foi registrada 

com o auxílio de um GPS Map 60 CSx (precisão de 9 a 3 m) e os pontos de localização do 

grupo foram plotados em um mapa da área de estudo utilizando-se o programa Arc GIS 9.2.  

A confecção do mapa também foi realizada no programa Arc GIS 9.2. A primeira 

etapa para confecção do mapa consistiu em realizar a correção geométrica, através de pontos 

conhecidos, de uma fotografia área da Reserva Biológica de Una. O espaço geográfico foi 

definido e a edição vetorial foi realizada (Sistema de coordenada geográfica: utm e Datum: 

Córrego Alegre). A partir da interpretação de imagem de satélite Landsat/2002 - realizada 

pelo núcleo de Sistema de Informação Geográfica do Instituto de Estudos Socioambientais do 

Sul da Bahia (IESB), e ajustada com informações e pontos de GPS obtidos em campo, o mapa 

foi confeccionado com os diferentes tipos de habitats disponíveis na área de uso do grupo. 

A área de vida do grupo foi calculada desenhando-se um polígono ligando os pontos 

de localização mais extremos e pelo método do Mínimo Polígono Convexo (MPC) (Powel, 

2003). O cálculo da área de vida e do tamanho da área utilizada pelo grupo para cada tipo de 

vegetação foi feito com as ferramentas Home range tools e Hawth’s Analysis Tools do 

programa Arc GIS 9.2.  

 

 

3.3.6- Análise de sobrevivência 

 

 

A análise Cox proportional hazards regression foi utilizada para avaliarmos se as 

variáveis comportamentais, de disponibilidade de recursos alimentares e de percepção de 

risco afetam a probabilidade de o grupo permanecer em cada tipo de vegetação. A Cox 

regression é uma análise semi-paramétrica, a qual assume que a função hazard para uma 

covariável deve permanecer constante durante o tempo, e uma técnica multivariada, que 

utiliza o modelo log-likelihhod regression, para avaliar o efeito de duas ou mais variáveis 

métricas ou não métricas na sobrevivência (Jaquish, Gage, & Tardif, 1991; Machin, Cheung, 

& Parmar, 2006). 
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A análise de sobrevivência foi realizada para estimarmos a probabilidade de 

permanência do grupo de estudo em três diferentes tipos de vegetação (floresta madura; 

floresta secundária e cabruca) usando as covariáveis: biomassa de frutos e invertebrados, 

porcentagem de frutos maduros deixados nas fontes agregadas, número de visitas nas fontes 

agregadas, os comportamentos - deslocamento, descanso, alimentação em recursos agregados 

e dispersos, e as variáveis de risco - vocalizações para predadores terrestres e aéreos, grupo 

silencioso e o comportamento de vigilância.  

Todas as covariáveis foram sumariadas por mês e tipo de vegetação. As covariáveis 

comportamentais, coletadas através do método de varredura instantânea, foram normalizadas 

pelo número de varreduras mensais para cada tipo de vegetação. E as covariáveis 

comportamentais (deslocamento, descanso, alimentação em recursos agregados e dispersos), 

porcentagem de frutos maduros deixados nas fontes agregadas, número de visitas nas fontes 

agregadas, e as variáveis de risco - vocalizações para predadores terrestres e aéreos, grupo 

silencioso e o comportamento de vigilância foram normalizadas para o tamanho das áreas 

utilizadas pelo grupo para cada tipo de vegetação.  

Desta maneira, o uso da vegetação (frequência) foi definido como variável 

dependente, o estrato foi definido ordenadamente pelo tipo de vegetação mais utilizado e o 

método utilizado foi o Enter, o qual obriga que todas as covariáveis independentes 

permaneçam na análise. 

Um índice de valor para cada tipo de vegetação foi fundamentado nos dados coletados 

e calculado. O índice é uma média de três medidas - (1) baixo valor; (2) médio valor e (3) alto 

valor - calculado para os diferentes fatores que afetam positivamente ou negativamente a 

permanência do grupo em cada tipo de vegetação. O alto valor (3) para o uso dos tipos de 

vegetação com relação aos fatores negativos significa que o grupo apresentou menor 

frequência do comportamento (por exemplo: deslocamento) ou que o risco de predação foi 

menor neste tipo de habitat. Assim, índices médios com valores mais altos indicam 

preferência do grupo pelo tipo de vegetação, em relação ao conjunto de fatores positivos ou 

negativos amostrados. 
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4- RESULTADOS 

 

 

4.1- Clima e disponibilidade de recursos alimentares 

 

 

Durante o período entre janeiro e dezembro de 2011, a pluviosidade anual total foi 

2610 mm e a média mensal foi 188 mm (dp = 121 mm). O mês mais chuvoso foi outubro (513 

mm) de 2011 e o mais seco junho (64 mm) de 2011. Já no segundo ano de estudo, entre 

janeiro e dezembro de 2012, a pluviosidade anual total foi de 1375 mm, com média de 115 

mm (dp = 53 mm), sendo que o mês mais chuvoso foi agosto (188 mm) de 2012 e o mais seco 

dezembro (23 mm) de 2012 (Figura 2.3). A umidade relativa do ar média para todo o período 

de estudo foi 91% e a temperatura média foi 26°C. 
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Figura 2.3. Pluviosidade e temperatura máxima e mínima. Dados coletados na Reserva 

Biológica de Una, sede Maruim (porção leste), com auxílio de um termômetro e de um 

pluviômetro. 
 

A média anual de biomassa de frutos e invertebrados, no período de fevereiro de 2011 

a março de 2013, foi de 1596,29 (dp = 254,02) e 8825,00 (dp = 746,46) Kg/ha, com média 

mensal de 122,79 Kg/ha (dp = 60,99) e 678,85 Kg/ha (dp = 548,67), respectivamente. A 

biomassa de frutos variou durante o estudo de 31,41 Kg/ha no mês de agosto de 2011 a 

312,93 Kg/ha no mês fevereiro de 2013 (Figura 2.4).  
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Figura 2.4. Biomassa de frutos (Kg/ha) e pluviosidade, na Rebio Una, no período de fevereiro 

de 2011 a março de 2013. 

 

Apesar da região não apresentar um padrão de estação seca, nos dois anos amostrados, 

a biomassa de frutos apresentou uma queda entre os meses de maio e outubro, sendo estes 

considerados com menor disponibilidade de frutos, por apresentarem biomassa de frutos 

inferiores à média mensal. As biomassas mensais foram comparadas entre os meses com 

maiores e menores biomassas de fruto e apresentaram diferenças significativas (F = 14,604; gl 

= 1; p < 0,008). Para atender as premissas de normalidade e de igualdade de variâncias os 

dados foram transformados em logaritmos e avaliados, apresentando distribuição normal 

(Shapiro-Wilk p > 0,05) e homogeneidade de variâncias (Levene p = 0,124). 

As médias anuais e mensais de biomassa de frutos variaram entre os tipos de 

vegetação. Na floresta secundária, a biomassa anual média (n = 2 anos) foi de 1781,49 Kg/ha, 

com média mensal para todo o período de estudo (fevereiro de 2011 a março de 2013) de 

155,37 Kg/ha (dp = 98,64). A floresta madura apresentou a menor biomassa anual média de 

frutos com 1100,46 Kg/ha e média mensal de 99,97 Kg/ha (dp = 57,31). A cabruca foi o tipo 

de vegetação que apresentou a maior biomassa anual média de frutos com 3158,48 Kg/ha e 

média mensal de 281,66 Kg/ha (dp = 179,16). Os tipos de vegetação apresentaram biomassa 

mínima e máxima de frutos em meses diferentes. Na floresta secundária a máxima de frutos 

foi 443,86 Kg/ha em março de 2011 e a mínima foi 40,66 Kg/ha em junho de 2011. Já a 

floresta madura apresentou a maior oferta de frutos 274,60 Kg/ha em fevereiro de 2013 e a 

menor 26,80 Kg/ha em agosto de 2012. A cabruca apresentou a maior biomassa de frutos 

761,67 Kg/ha em dezembro de 2011 e a menor 60,54 Kg/ha em julho de 2012. Entre os meses 

de maio e outubro de 2012, houve uma queda na biomassa de frutos em todos os tipos de 

vegetação, sendo menos evidente na floresta secundária (Figura 2.5). A biomassa de frutos 
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diferiu significativamente entre os tipos de vegetação (F = 10,58; gl = 2; p = 0,0001). A 

cabruca apresentou maior disponibilidade de frutos em comparação com a floresta secundária 

e a floresta madura (Tukey-HSD p = 0,039 e p < 0,001). Para atender às premissas de 

normalidade e de igualdade de variâncias os dados foram transformados em logaritmos e 

avaliados, apresentando distribuição normal (Shapiro-Wilk p > 0,05) e homogeneidade de 

variâncias (Levene p = 0,214). 
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Figura 2.5. Biomassa estimada de frutos (Kg/ha), durante os meses de fevereiro de 2011 a 

março de 2013, para os diferentes tipos de vegetação - floresta madura (n = 136 coletores); 

floresta secundária (n = 51) e cabruca (plantação de cacau sombreada por árvores nativas - n = 

12) na Rebio Una. 
 

As médias anuais e mensais de biomassa de invertebrados também variaram entre os 

tipos de vegetação. A floresta madura apresentou a menor média anual de biomassa de 

invertebrados com 5434,09 Kg/ha e média mensal de 459,18 Kg/ha (dp = 310,34). Na floresta 

secundária a biomassa anual média foi de 14486,22 Kg/ha, com média mensal de 1176,05 

Kg/ha (dp = 1700,84). Já a cabruca apresentou a maior biomassa anual média com 23333,97 

Kg/ha e média mensal de 1840,68 Kg/ha (dp = 2313,47).  

Na floresta secundária e na cabruca a maior biomassa de invertebrados foi no mês de 

fevereiro de 2011, com 9347,34 Kg/ha e 7610,22 Kg/ha respectivamente. A menor biomassa 

de invertebrados foi 219,94 Kg/ha, em agosto de 2011, na floresta secundária e 146,37 Kg/ha, 

em setembro de 2011, na cabruca. A floresta madura apresentou a maior oferta de 

invertebrados 1773,53 Kg/ha em novembro de 2012, e a menor 94,71 Kg/ha em junho de 

2011. A floresta secundária e a cabruca apresentaram maior variação mensal na biomassa de 
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invertebrados. Os menores valores de biomassa de invertebrados foram observados na floresta 

madura, com um aumento acentuado apenas no mês de novembro de 2012 (Figura 2.6). 
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Figura 2.6. Biomassa estimada de invertebrados (Kg/ha), durante os meses de fevereiro de 

2011 a janeiro de 2013, para os diferentes tipos de vegetação - floresta madura (n = 136 

armadilhas); floresta secundária média (n = 51) e cabruca (plantação de cacau sombreada por 

árvores nativas - n = 12) na Rebio Una. 

 

 

4.2- Padrão de atividades 

 

 

A porcentagem dos comportamentos registrados para o grupo de estudo variou entre 

os tipos de vegetação. O grupo passou mais tempo deslocando e menos tempo descansando na 

floresta madura e alocou mais tempo nas atividades alimentação, descanso e interação social, 

na floresta secundária. Na cabruca, o grupo também passou mais tempo se alimentando, no 

entanto, menos tempo descansando e interagindo socialmente (Figura 2.7). 
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Figura 2.7. Padrão de atividades - Alimentando; Descansando, Deslocando; Interagindo 

socialmente e Outras atividades - nos diferentes tipos de vegetação (floresta madura, floresta 

secundária e cabruca) - de um grupo de S. xanthosternos na Rebio Una, no período de 

dezembro de 2011 a março de 2013. 

 

O grupo utilizou com maior frequência o estrato vertical entre 10 e 15 m. A altura que 

os indivíduos do grupo foram observados também variou entre os tipos de vegetação. Na 

floresta secundária o grupo utilizou com maior frequência o estrato entre 5 e 10 m. Os estratos 

mais utilizados na floresta madura foram entre 10 e 20 m e na cabruca o grupo foi observado 

mais frequentemente entre 10 e 15 m de altura (Figura 2.8). 
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Figura 2.8. Uso dos estratos verticais - 0 - 5; 5 - 10; 10 - 15; 15 - 20 e > 20 m de altura - nos 

diferentes tipos de vegetação (floresta madura, floresta secundária e cabruca) por um grupo de 

S. xanthosternos na Rebio Una, no período de dezembro de 2011 a março de 2013. 
 

As distâncias entre os indivíduos mais frequentemente registradas foram entre 1 e 5 m. 

Houve diferença nas distâncias entre os indivíduos do grupo entre os tipos de vegetação. O 

grupo foi mais coeso, maior proporção da distância entre os indivíduos do grupo na faixa de 1 
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a 5 m, na floresta secundária e apresentou menor coesão na floresta madura e na cabruca 

(Figura 2.9).  
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Figura 2.9. Distâncias entre os indivíduos do grupo de S. xanthosternos - 0 a 1 m; de 1 a 3 m; 

de 3 a 5 m; de 5 a 10 m; de 10 a 15 m e > 15 m - nos diferentes tipos de vegetação (floresta 

madura, floresta secundária e cabruca) na Rebio Una, no período de dezembro de 2011 a 

março de 2013. 

 

      

4.3- Dieta e caracterização dos recursos alimentares 

 

 

A porcentagem dos itens alimentares consumidos pelo grupo variou entre os tipos de 

vegetação. O grupo consumiu mais invertebrado e partes vegetativas de plantas, na floresta 

madura (67,8%). Na cabruca o grupo foi observado consumindo mais frutos (45,4%), em 

comparação com os outros tipos de vegetação e na floresta secundária o grupo consumiu mais 

invertebrado (45,7%) (Figura 2.10).  
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Figura 2.10. Itens alimentares - invertebrados, frutos, partes vegetativas de plantas, flor e 

outros itens (vertebrados, terra, casca de juerana branca e itens indeterminados) - consumidos 

pelo grupo de S. xanthosternos nos diferentes tipos de vegetação (floresta madura, floresta 

secundária e cabruca) na Rebio Una, no período de dezembro de 2011 a março de 2013. 

 

As porcentagens de consumo de recursos agregados e dispersos não variaram entre os 

meses, mas variaram entre os tipos de vegetação. A cabruca foi o tipo de vegetação em que o 

grupo consumiu uma maior porcentagem de recursos agregados e a floresta madura foi o tipo 

de vegetação em que o grupo consumiu mais recursos dispersos, principalmente 

invertebrados. 

O grupo utilizou 1030 fontes potencialmente agregadas e um total de 1370 eventos de 

alimentação foi registrado, durante os meses de dezembro de 2011 a março de 2013. O maior 

número de eventos de alimentação em fontes agregadas (n = 665) e a maior porcentagem de 

frutos maduros que restaram nas fontes agregadas foram registrados na floresta secundária. O 

grupo visitou com maior frequência as fontes neste tipo de vegetação, principalmente, entre os 

meses de abril a outubro de 2012 (Figura 2.11). 
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Figura 2.11. Eventos de alimentação em fontes potencialmente agregadas registrados para o 

grupo de S. xanthosternos nos diferentes tipos de vegetação (floresta madura, floresta 

secundária e cabruca) na Rebio Una, no período de dezembro de 2011 a março de 2013. 

 

 

4.4- Risco de predação 

 

 

No total foram registrados 28 encontros do grupo de estudo com potenciais predadores 

(encontro com espécies percebidas pelo grupo como potenciais predadores), sendo 1 com 

onça parda (Puma concolor), 2 com gatos do mato (Leopardus sp.), 6 com iraras (Eira 

barbara), 11 com jiboias (Boa constrictor), 1 com pico de jaca, também conhecida como 

surucucu (Lachesis muta), 6 com outras serpentes e 1 não identificado. A maioria dos 

encontros com predadores foi registrada na floresta secundária, no entanto, 80% (n = 16) dos 

encontros foram com jiboias e outras espécies de cobras. Foram observados 29 indícios 

(vocalização, visualização, fezes, pegada e carcaças de cateto e tatu) da presença de 

predadores terrestres como a onça parda (24 registros), felinos menores (4 registros) e jiboia 

(1 registro) dentro da área de vida do grupo. E também foram registrados 72 indícios de caça, 

durante a coleta sistemática dos dados, sendo 25 latidos de cachorros, 22 estrondos de tiros e 

25 armadilhas (a maioria não era recente). Além destes registros, também escutamos barulhos 

de motosserra em 14 ocasiões e percebemos a presença de outras pessoas na área de vida do 

grupo (sem serem pesquisadores - n = 30).  

A figura 2.12 apresenta os resíduos calculados (observado menos o esperado, de 

acordo com a frequência de uso de cada tipo de vegetação) para os encontros e indícios de 
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predadores terrestres, encontros com predadores aéreos e indícios de caça para cada tipo de 

vegetação. Na floresta madura apenas encontro com predador aéreo foi maior que o esperado 

e na floresta secundária o encontro e indício de predador terrestre e indício de caça foram 

maiores que o esperado. Já na cabruca tanto o encontro e indício com predadores (terrestre e 

aéreo) quanto o indício de caça foi maior que o esperado (Figura 2.12). 

 

 

Figura 2.12. Resíduos calculados (observado menos o esperado, de acordo com o uso de cada 

tipo de vegetação) para os encontros do grupo de S. xanthosternos com predadores terrestres e 

aéreos, e indícios de predadores terrestres e caça para cada tipo de vegetação (floresta madura, 

floresta secundária e cabruca) na Rebio Una, no período de dezembro de 2011 a março de 

2013. 

  

O grupo emitiu uma taxa de 44 alarmes/100h (ou 0,44 alarmes/h) de observação, no 

entanto, nenhum evento de predação foi observado. A maioria dos alarmes emitidos pelo 

grupo foi para predadores terrestres (74,14% dos alarmes registrados) e 41,5% dos alarmes 

foram para perturbações humanas. Foram registrados 0,21 eventos/h (n = 446) do 

comportamento de vigilância e em 97% dos registros a classe sexo etário foi identificada. Os 

machos adultos foram os indivíduos mais vigilantes (61,54% dos eventos registrados - 

normalizados pelo número de indivíduos de cada classe sexo etário - n = 188) e o macho alfa 

foi o indivíduo mais vigilante do grupo de estudo (30,77% - n = 94). O grupo foi observado 

como silencioso em 112 ocasiões. 

O grupo emitiu vocalização de alarme para predador terrestre mais do que o esperado 

apenas na floresta secundária. E a vocalização de alarme para predador aéreo foi emitida pelos 

indivíduos do grupo mais do que o esperado apenas na cabruca. Na floresta madura e na 

cabruca o grupo foi observado silencioso mais do que o esperado. E os indivíduos do grupo 

foram mais vigilantes do que o esperado na cabruca e na floresta secundária (Figura 2.13). 
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Figura 2.13. Resíduos calculados (observado menos o esperado, de acordo com o uso de cada 

tipo de vegetação) para as vocalizações de alarme para predadores terrestres e aéreos, para o 

comportamento de vigilância e para ―grupo silencioso‖ (grupo ativo, ausência de vocalizações 

e sons) de um grupo de S. xanthosternos, para cada tipo de vegetação (floresta madura, 

floresta secundária e cabruca) na Rebio Una, no período de dezembro de 2011 a março de 

2013. 

 

 

4.5- Área de vida e uso do habitat 

 

 

O grupo apresentou uma área de vida de 712 ha (excluindo área de seringa não 

utilizada pelo grupo), a qual foi estimada ligando-se os pontos de localização mais extremos, 

já a área de vida calculada pelo Mínimo Polígono Convexo (MPC) foi 925 ha. Dos 712 ha 

utilizados pelo grupo 417 foram de floresta madura, 267 de floresta secundária e 28 de 

cabruca (Figura 2.14). A proporção de uso dos diferentes tipos de vegetação pelo grupo 

variou durante o estudo. 
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Figura 2.14. Área de vida do grupo 712 ha (excluindo área de seringa não utilizada pelo 

grupo) de S. xanthosternos na Rebio Una, estimada ligando-se os pontos de localização mais 

extremos e área de vida calculada pelo MPC (925 ha), no período de dezembro de 2011 a 

março de 2013. 
 

Nos meses de janeiro, fevereiro, março e novembro de 2012, o grupo utilizou com 

maior frequência a floresta madura. A floresta secundária foi utilizada com mais frequência, 

principalmente, entre os meses de abril a outubro de 2012. A cabruca foi utilizada com maior 

frequência nos meses de maio, junho e julho de 2012. (Figura 2.15). 
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Figura 2.15. Uso dos diferentes tipos de vegetação - floresta madura, floresta secundária e 

cabruca (plantação de cacau sombreada por árvores nativas) - pelo grupo de S. xanthosternos 

na Rebio Una, no período de dezembro de 2011 a março de 2013. 

 

 

4.6- Análise de sobrevivência 

 

 

A análise de sobrevivência (Cox proportional hazard regression coefficients) mostrou 

que o conjunto das covariáveis: biomassa de frutos e invertebrados; porcentagem de frutos 

maduros deixados nas fontes agregadas (fruteiras); número de visitas nas fontes agregadas; os 

comportamentos - deslocamento, descanso, alimentação em recursos agregados e dispersos; e 

as variáveis de risco - vocalizações para predadores terrestres e aéreos, grupo silencioso e o 

comportamento de vigilância, afetou o uso dos três diferentes tipos de vegetação, ou seja, 

houve modelo explicativo ( 2 =
 
28,992; gl = 12; p = 0,004). As covariáveis biomassa de 

frutos e invertebrados, alimentação em recursos dispersos, grupo silencioso e vocalizações de 

alarme para predadores terrestres foram fatores significativos (p < 0,05) que influenciaram a 

probabilidade de permanência nos diferentes tipos de vegetação. As covariáveis que 

apresentaram mudança de sinal (nos valores referentes a   na Tabela 2.1) afetaram 

negativamente a probabilidade de permanência do grupo de estudo nos tipos de vegetação. A 

probabilidade de o grupo de estudo permanecer, ao longo do tempo, na cabruca foi 

significantemente menor, quando comparado com a probabilidade de permanência na floresta 

secundária e madura (Figura 2.16). 
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Tabela 2.1. Cox Proportional Hazard Regression Coefficients para análise de permanência do 

grupo de S. xanthosternos em três tipos de vegetação na Rebio Una, como determinado pelo 

método Enter (Wald) Regressions. 

* O sinal das covariáveis estimadas mudou para refletir o efeito interpretado da covariável. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Efeito das covariáveis - biomassa de frutos e invertebrados; porcentagem de 

frutos maduros deixados nas fontes agregadas; número de visitas nas fontes agregadas; 

deslocamento, descanso, alimentação em recursos agregados e dispersos; vocalizações para 

predadores terrestres e aéreos, grupo silencioso e vigilância - na probabilidade de 

permanência do grupo de S. xanthosternos nos três tipos de vegetação na Rebio Una, como 

calculado pelo modelo Cox regression.  

Covariáveis   SE Wald Gl P Exp ( ) 

Biomassa de frutos 0,004 0,002 5,119 1 0,024 1,004 

Biomassa de invertebrados 0,001 0 7,098 1 0,008 1,001 

Alimentação em agregados 349,86 303,937 1,325 1 0,25 8,753E+0,151 

Alimentação em dispersos *-562,559 269,701 4,351 1 0,037 0 

Descanso 225,314 325,273 0,48 1 0,489 7,125E+0,97 

Deslocamento -4,076 265,491 0 1 0,988 0,017 

% fruto maduro restante nas fruteiras 0,998 1,072 0,867 1 0,352 2,713 

N° de visitas fruteiras -7,393 4,67 2,506 1 0,113 0,001 

Grupo silencioso -13,175 4,218 9,757 1 0,002 0 

Vigilância 1,803 3,54 0,259 1 0,61 6,071 

Percepção risco predador aéreo -4,989 7,858 0,403 1 0,526 0,007 

Percepção risco predador terrestre -7,572 3,903 3,764 1 0,052 0,001 
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A floresta secundária e a cabruca foram os tipos de vegetação preferidos pelo grupo de 

estudo, com altos índices em relação aos fatores que afetam positivamente a permanência do 

grupo. E com relação aos fatores que afetam negativamente a permanência, a floresta madura 

apresentou maior índice (preferido), seguido pela floresta secundária, e a cabruca foi o tipo de 

vegetação menos preferido (baixo índice - evitado) pelo grupo de estudo (Tabela 2.2). 

A floresta secundária foi o tipo de vegetação com maior valor de uso pelo grupo de 

estudo, com índice médio de 2,27 (calculado para os fatores positivos e negativos), seguida da 

floresta madura (índice médio 1,87). No entanto, a probabilidade de permanência do grupo na 

floresta secundária e madura não diferiu significativamente (Figura 2.16 e ver Apêndice 1). A 

cabruca foi o tipo de vegetação utilizado pelo grupo de estudo que apresentou menor índice de 

valor (índice médio 1,80) e probabilidade de permanência.  

 

Tabela 2.2. Índice de valor* fundamentado nos dados coletados e calculado para os fatores 

que afetam positivamente ou negativamente a permanência do grupo de S. xanthosternos, nos 

diferentes tipos de vegetação (floresta secundária, madura e cabruca), na Rebio Una. 

Fatores Permanência Secundária Madura Cabruca 

Biomassa de frutos Positivo Médio (2) Baixo (1) Alto (3) 

Biomassa de invertebrados Positivo Médio (2) Baixo (1) Alto (3) 

Alimentação em agregados Positivo Médio (2) Baixo (1) Alto (3) 

Alimentação em dispersos Positivo Médio (2) Alto (3) Baixo (1) 

N° de vistas fruteiras Positivo Alto (3) Baixo (1) Médio (2) 

% fruto maduro restante nas 

fruteiras 
Positivo Alto (3) Baixo (1) Médio (2) 

Descanso Positivo Alto (3) Baixo (1) Médio (2) 

Índice de valor médio  2,43 1,29 2,29 

Deslocamento Negativo Alto (3) Baixo (1) Médio (2) 

Percepção risco predador aéreo Negativo Alto (3) Médio (2) Baixo (1) 

Encontro predador aéreo Negativo Alto (3) Médio (2) Baixo (1) 

Percepção risco predador terrestre Negativo Baixo (1) Alto (3) Médio (2) 

Encontro e indício predador 

terrestre 
Negativo Baixo (1) Alto (3) Médio (2) 

Vigilância Negativo Baixo (1) Alto (3) Baixo (1) 

Indício caça Negativo Médio (2) Alto (3) Baixo (1) 

Grupo silencioso (caça) Negativo Alto (3) Médio (2) Baixo (1) 

Índice de valor médio  2,12 2,37 1,63 

* Medidas utilizadas para o cálculo da média do índice de valor - (1) Baixo valor; (2) Médio valor e 

(3) Alto valor. 
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5- DISCUSSÃO 

 

 

5.1- Determinantes importantes no “conflito de escolha” de uso do habitat 

 

 

Os resultados deste estudo corroboram a hipótese de que o uso do habitat pelo grupo 

de estudo é influenciado tanto pela distribuição e disponibilidade de recursos alimentares 

quanto pelo risco de predação. A importância do risco de predação para o grupo de estudo foi 

evidente, pelo fato da probabilidade do grupo de estudo de permanecer na floresta secundária, 

a qual apresentou alta oferta de recursos alimentares e médio risco de predação percebido, não 

ter sido significativamente diferente da probabilidade do grupo permanecer na floresta 

madura, que foi o tipo de vegetação percebido pelo grupo como mais seguro e que apresentou 

baixa oferta de recursos, ou seja, os dois fatores (obter recursos e evitar o risco de predação) 

influenciaram o padrão de exploração da área de vida do grupo estudado. Esses resultados 

reforçam a relevância do risco de predação no comportamento de uso do espaço de espécies 

de primatas, conforme observado em outros estudos (Burnham & Riordan, 2012; Cowlishaw, 

1997; Willems & Hill, 2009). 

Apesar da disponibilidade e distribuição de recursos serem determinantes importantes 

na exploração da área pelo grupo de estudo, de acordo com o encontrado em meu estudo 

anterior com esta população (Suscke, 2009), a análise de sobrevivência mostrou que outras 

variáveis, incluindo os comportamentos antipredação - vocalizações para predadores terrestres 

e aéreos, grupo silencioso e o comportamento de vigilância - empregados pelo grupo, também 

têm influência na frequência do uso dos diferentes tipos de vegetação. Este resultado confirma 

que a percepção do risco de predação afeta o uso do espaço pelo grupo de estudo.  

A floresta secundária e a cabruca foram os tipos de vegetação com maior 

disponibilidade de recursos agregados e a floresta madura foi o tipo de vegetação mais seguro. 

Apesar de a cabruca apresentar maior oferta de alimento também foi o habitat percebido pelo 

grupo de estudo como menos seguro (ver Tabela 2.2) e, assim como observado em outros 

estudos de ―conflito de escolha‖, o grupo preferiu utilizar habitats mais seguros (obter 

proteção) mesmo que com menor disponibilidade de recursos (Cowlishaw, 1997; Creel et al., 

2005; Wirsing et al., 2007). O grupo de estudo evitou permanecer na cabruca, além da alta 

percepção de risco pelos indivíduos do grupo neste tipo de vegetação, indícios de caça e a 

proximidade de habitações humanas provavelmente fizeram com que o grupo utilizasse a 
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cabruca com menor frequência (ver Figura 2.16), mesmo este ambiente apresentando alta 

oferta de recursos, principalmente frutos, corroborando a hipótese deste estudo e de acordo 

com as suposições do meu estudo anterior (Suscke, 2009). Ademais, a cabruca foi a área com 

maior probabilidade de contato do grupo com humanos, o que aumenta a percepção de risco 

de predação por esses animais, principalmente, devido à caça e a presença de animais 

domésticos (Bonnot et al., 2013; Valeix et al., 2012), desta forma, esses efeitos precisam ser 

considerados em planos estratégicos para a conservação da espécie. 

 

 

5.2- Estratégias comportamentais antipredação 

 

 

As proporções de tempo dedicadas às atividades e ao consumo de itens alimentares 

pelo grupo de estudo diferiram de acordo com os tipos de vegetação, e esta diferença parece 

estar relacionada tanto à distribuição de recursos alimentares quanto ao risco de predação. 

Apesar do tipo de vegetação cabruca apresentar alta disponibilidade de frutos, de o grupo 

passar mais tempo se alimentando e de se alimentar predominantemente de recursos 

agregados na cabruca, o grupo de estudo despendeu uma menor proporção de tempo 

descansando e interagindo socialmente neste habitat.  

Esperaríamos que, devido à alta disponibilidade e consumo de recursos agregados na 

cabruca, assim como observado na floresta secundária, na qual a oferta de frutos também foi 

elevada e o grupo também passou mais tempo na atividade de alimentação e consumiu alta 

proporção de recursos agregados, o grupo também alocasse mais tempo nos comportamentos 

de descanso e interação social, entretanto, o oposto foi observado para o grupo de estudo neste 

habitat, o que novamente sugere um efeito do risco percebido de predação. Os macacos-prego 

podem tornar-se mais suscetíveis ao risco de predação enquanto descansam e interagem 

socialmente e por este motivo podem preferir realizar estas atividades em habitats mais 

seguros, como foi observado para o grupo de estudo que evitou descansar e interagir 

socialmente na cabruca. Para golfinhos o descanso é considerado como a atividade mais 

arriscada, principalmente, pelo fato de reduzirem a vigilância enquanto descansam e, além 

disso, outros estudos também têm mostrado que esses animais preferem descansar em 

habitats seguros (Heithaus, 2001; Heithaus & Dill, 2002). Segundo Cowlishaw (1997), 

babuínos (Papio cynocephalus ursinus) também apresentaram alta preferência para descansar 

e interagir socialmente em habitats mais seguros. 
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A maior proporção da atividade deslocamento observada para o grupo na floresta 

madura pode ser explicada pelo fato do grupo também empregar uma maior proporção de 

tempo no consumo de recursos dispersos neste tipo de vegetação, visto que os animais 

precisam explorar mais a área para que todos os indivíduos do grupo consigam se alimentar, 

no entanto, a proporção de tempo que o grupo passou deslocando na cabruca parece não estar 

relacionada com o recurso mais explorado (recursos agregados).  

A frequência de uso de determinados estratos verticais pelo grupo de estudo pode ser 

uma estratégia para reduzir o risco de predação (Boinski et al., 2000). A altura média mais 

utilizada pelo grupo (10 - 15 m) parece ser a mais efetiva para evitar tanto predadores 

terrestres quanto aéreos, pois em estratos mais baixos os animais podem ficar mais sucetíveis 

a predadores terrestres e em estratos mais altos mais sucetíveis a predadores aéreos. A 

presença de diferentes tipos de predadores no habitat pode refletir na distribuição dos 

indivíduos no espaço vertical, de acordo com a conclusão de Cresswell & Quinn (2013) de 

que a distribuição ―ideal‖ de uma presa na presença de múltiplos predadores é refletida pela 

frequência de ataques de ambos os predadores inseridos em proeminentes gradientes 

ambientais. 

Os indivíduos do grupo foram observados em alturas inferiores na floresta secundária 

e superiores na floresta madura, provavelmente, devido à estrutura da vegetação. A estrutura 

da vegetação na cabruca é alterada, devido à ausência de sub-bosque, desta maneira, 

esperaríamos que o grupo utilizasse estratos mais altos neste tipo de vegetação, devido ao fato 

do grupo apresentar maior probabilidade de contato com humanos nesta área, mas, apesar 

desta possibilidade o grupo não utilizou estratos mais altos, possivelmente pela maior 

exposição a predadores aéreos, visto que o dossel é mais aberto neste habitat quando 

comparado às florestas madura e secundária.  

Predadores aéreos tipicamente monitoram áreas maiores do que a área utilizada por 

macacos-prego, além disso, possuem facilidade para deslocar e acuidade visual, o que pode 

resultar em uma mesma distribuição de risco dentro de um plano horizontal, como a área de 

vida de suas possíveis presas. Deste modo, o uso do estrato vertical pode ser uma estratégia 

antipredação mais efetiva contra predadores aéreos do que o uso horizontal da área (Willems 

& Hill, 2009; Wright, 1998). A predação por predadores aéreos é principalmente evitada por 

vigilância (Ferrari, 2009), assim, o comportamento de vigilância, em distâncias em que não 

existe um risco eminente de ataque, pode permitir o ajuste da altura dos indivíduos do grupo 

no estrato vertical (Willems & Hill, 2009). Pelo fato da cabruca apresentar um dossel mais 

aberto, isso pode ter induzido o grupo de estudo a utilizar estratos inferiores e permanecer 
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uma maior porção do tempo em vigilância neste habitat. Ademais, os resultados encontrados 

em um estudo recente com Leontopithecus chrysomelas sugerem que essa espécie também 

está mais exposta a predação por predadores aéreos na cabruca, onde a detecção do risco é 

alta e as rotas de escape são limitadas devido à estrutura da vegetação, do que em outros tipos 

de vegetação e que a associação interespecífica entre esta espécie e Callithrix kuhlii é uma 

estratégia para evitar a predação neste habitat (Oliveira & Dietz, 2011).  

Primatas tentam detectar seus predadores antes que eles se aproximem, e podem variar 

os níveis de vigilância conforme a facilidade em detectá-los (Treves, 2002). Os indivíduos do 

grupo de estudo foram mais vigilantes na floresta secundária, a qual possui um sub-bosque 

denso que pode reduzir a visibilidade e a detecção de predadores, como também foi observado 

para outras espécies de primatas, as quais foram mais vigilantes em áreas com pouca 

visibilidade e sub-bosque denso (Treves, 2002). 

Assim como observado em meu estudo anterior a área de vida do grupo foi grande, 

quando comparada ao tamanho das áreas estimadas para outras espécies de Sapajus e Cebus 

(Tabela 2.3) (Di Bitetti, 2001; Izar, 1999; Izar et al., 2012; Izawa, 1980; Matthews, 2009; 

Peres, 1993; Rímoli, 2001; Spironello, 2001; Terborgh, 1983; Verderane, 2010; Zhang, 

1995a) e o padrão de exploração da área foi relacionado com os principais recursos 

consumidos pelo grupo e com o risco de predação, ou seja, o uso da área também foi 

determinado pela disponibilidade e distribuição de recursos alimentares, conforme verificado 

na maioria dos estudos com estes gêneros (Di Bitetti, 2001; Fragaszy et al., 2004a; Freitas et 

al., 2008; Izar, 1999; Ludwig et al., 2005; Peres, 1994; Rímoli, 2001; Spironello, 2001; 

Terborgh, 1983; Zhang, 1995a). No entanto, é importante ressaltarmos que a percepção do 

risco de predação não foi investigada nesses estudos. 

A grande área de vida encontrada para os grupos, na Rebio Una, pode estar 

relacionada à baixa densidade de S. xanthosternos na área (Izar, 1999; Peres, 1993; 

Spironello, 2001) e ao tamanho e composição dos grupos nesta população. O grande tamanho 

de grupo, provavelmente, é uma estratégia contra a predação, incluindo a pressão de caça. 

Vários estudos indicam que um maior número de indivíduos no grupo pode evitar mais 

efetivamente a predação, pelo fato de aumentar os indivíduos vigilantes, os efeitos de diluição 

e confusão e por meio de defesa grupal, diminuindo as chances de um indivíduo ser predado 

(Heithaus & Dill, 2002; Hill & Lee, 1998; Krüger et al., 1998; Phillips, 1995; Stanford, 1995, 

1998).  
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A coesão do grupo nas florestas madura e secundária pode ser explicada pela 

proporção dos itens consumidos pelo grupo em cada tipo de vegetação. Os indivíduos do 

grupo permaneceram mais coesos na floresta secundária, na qual o grupo consumiu uma 

grande porção de recursos agregados, e menos coeso na floresta madura, provavelmente, pelo 

fato dos indivíduos do grupo terem consumido uma maior proporção de recursos dispersos 

neste habitat. Já na cabruca, os macacos-prego passaram mais tempo consumindo recursos 

agregados, porém o grupo foi menos coeso do que na floresta secundária. A baixa coesão do 

grupo neste tipo de vegetação pode estar associada ao risco de predação, visto que a presença 

de pessoas é mais frequente neste habitat. A baixa coesão dos membros do grupo pode ser 

uma estratégia para aumentar a área de vigilância ou uma estratégia para evitar a detecção por 

potenciais predadores, principalmente caçadores e cachorros domésticos. A estratégia do 

grupo de evitar a detecção é reforçada pelo fato do grupo também apresentar comportamento 

discreto e silencioso acima do esperado na cabruca (Croes et al., 2007; McGraw & 

Zuberbühler, 2008).  

Ainda que nenhuma predação tenha sido observada neste estudo, o grupo utilizou 

diferentes estratégias comportamentais antipredação, como evitar descansar e utilizar habitat 

pouco seguro, diminuir a coesão e assim evitar a detecção do grupo (silencioso) no habitat 

mais arriscado com relação à caça por humanos (Croes et al., 2007), além de manter um grupo 

grande e, consequentemente, explorar uma grande área de vida. Considerando estes 

resultados, é relevante ressaltarmos que os custos destes comportamentos antipredação, como 

explorar uma grande área de vida, podem levar a consequências (Creel et al., 2007; Krüger et 

al., 1998), como a diminuição do sucesso reprodutivo das fêmeas, na manutenção da 

população de macacos-prego da Rebio Una.  

Os resultados deste estudo, de que a percepção do risco de predação, o uso do habitat 

(baseado na disponibilidade de recursos) e a distribuição de recursos alimentares foram 

determinantes significantes no uso do espaço por S. xanthosternos na Rebio Una, apoiam as 

conclusões encontradas por outros estudos de que tanto o risco percebido por múltiplos 

predadores quanto à disponibilidade e distribuição de recursos influenciam o padrão de 

exploração da área de vida de espécies de primatas (Burnham & Riordan, 2012; Cowlishaw, 

1997; Hill & Weingrill, 2007; Willems & Hill, 2009).  

Este estudo verificou que o risco de predação é um fator que afeta o comportamento e 

uso do espaço por macacos-prego, e enfatiza a importância de futuros estudos sobre ecologia 

e comportamento com o gênero incluírem a percepção do risco de predação pelos animais, 

devido a sua significância. Os resultados efetivamente mostram que o risco de predação é um 
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fator relevante para S. xanthosternos na Rebio Una, o que justifica a investigação do efeito do 

risco de predação sobre o comportamento social nesta população de macacos-prego. 
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Sistema social de Sapajus xanthosternos na Reserva 

Biológica de Una 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

1.1- Sistema social de primatas 

 

 

Primatas apresentam sistemas sociais diversificados e essa variabilidade pode ser 

observada não apenas entre diferentes gêneros, mas também entre espécies proximamente 

relacionadas e entre diferentes populações. O sistema social de uma espécie de primata pode 

ser caracterizado por três elementos fundamentais: a organização social, o sistema de 

acasalamento e a estrutura social. A organização social descreve o tamanho, a composição 

sexual e a coesão espaço temporal de uma sociedade. O sistema de acasalamento consiste das 

relações sociais reprodutivas e das consequências genéticas dessas interações. A estrutura 

social refere-se às interações sociais não reprodutivas e às propriedades emergentes destas 

relações entre os membros de uma sociedade (Kappeler & Van Schaik, 2002).  

De acordo com Hinde (1976), a estrutura social é descrita em três níveis de 

complexidade. O nível mais básico requer a descrição do conteúdo (o que os indivíduos fazem 

juntos e quando), da qualidade (como eles fazem) e da frequência (por quanto tempo eles 

fazem) do comportamento social e refere-se ao estudo das interações entre os indivíduos. 

Uma sucessão de interações entre dois indivíduos, durante um período de tempo 

estabelecendo um padrão de interações, é definida como uma relação social. Assim, uma rede 

de relações sociais interligadas forma uma estrutura social, em que uma relação social é 

influenciada por outra relação, constituindo o terceiro nível de complexidade de descrição do 

comportamento social (Hinde, 1976).  

Os sistemas sociais de primatas são difíceis de caracterizar e a forma de classificação 

existente tem sido criticada por ser simplificada, formulada apenas em um nível descritivo e, 

principalmente, por ser categórica, visto que algumas espécies não se enquadram 

apropriadamente dentro de uma determinada categoria (Janson, 2000; Koenig, 2002; 

Lehmann & Ross, 2011; Strier, 2009; Thierry, 2008). Primatólogos têm utilizado uma 

variedade de diferentes medidas para quantificar aspectos de vínculos sociais, assim como 

padrões de interações afiliativas, formação de coalizões e conciliação e, recentemente, a 

análise de redes sociais (SNA) está sendo utilizada como uma ferramenta nos estudos de 

comportamento social de primatas (Lehmann & Ross, 2011). Uma rede social pode ser 

definida como um conjunto de unidades (indivíduos) e ligações (interações) entre elas. Estas 
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redes podem ser descritas estatisticamente e comparadas entre diferentes medidas 

comportamentais, fornecendo uma alternativa para entendermos as relações sociais dos 

primatas. Com a SNA, também podemos avaliar quantitativamente a posição de um indivíduo 

no seu grupo social, indicando sua atribuição social, além da sua dominância e número de 

parceiros de interação. Desta maneira, podemos analisar o quanto central um indivíduo é na 

sua rede social e determinar qual propriedade individual (por exemplo, sexo ou idade) pode 

predizer sua posição. Além disso, posições e atribuições individuais podem ser comparadas 

entre redes de diferentes medidas comportamentais. Assim, por meio de análises de redes 

sociais podemos investigar se as diferentes interações sociais formam redes sociais similares e 

se os indivíduos apresentam posições semelhantes em cada rede (Lehmann & Ross, 2011; 

Sueur, Jacobs, Amblard, Petit, & King, 2011). 

 

 

1.2- Sistema social dos gêneros Sapajus e Cebus 

 

 

1.2.1- Organização social 

 

 

O tamanho médio de grupo das espécies de Sapajus e de Cebus mais bem conhecidas 

(C. capucinus, C. olivaceus, C. albifrons, S. apella e S. nigritus) é de 18 indivíduos, mas os 

grupos variam bastante de tamanho entre espécies e populações (Fragaszy et al., 2004a). 

Segundo Fedigan & Jack (2011), o tamanho de grupo de C. capucinus no Parque Nacional 

Santa Rosa (Costa Rica) pode variar de 3 a 40 indivíduos e o tamanho médio de grupo é 15,22 

indivíduos. O tamanho de grupo das espécies de Sapajus pode variar de 3 a 17 indivíduos em 

S. apella (Izawa, 1980; Janson, 1986, 1988; Peres, 1993; Spironello, 2001; Terborgh, 1983; 

Zhang, 1995a), de 8 a 45 indivíduos em S. libidinosus (Falótico, 2011; Sabbatini, Stammati, 

Tavares, & Visalberghi, 2008; Verderane, 2010), e de 4 a 40 indivíduos em S. nigritus (Di 

Bitetti, 2001; Di Bitetti & Janson, 2001; Izar, 1999; Izar, 2004; Janson, Baldovino, & Bitetti, 

2012; Lynch Alfaro, 2007; Rímoli, 2001). Entretanto, em duas populações de espécie S. 

nigritus a formação de subgrupos e uma dinâmica de fissão fusão foram observadas (Izar, 

2004; Lynch Alfaro, 2007). Estes registros contrastam com as observações das outras espécies 

(C. olivaceus, C. capucinus e S. apella), nas quais a divisão de grupo ocorre por fissão 

definitiva do grupo (Fragaszy et al., 2004a; Robinson, 1988). 



88 

 

A razão sexual (macho/fêmea) registrada para os grupos de Sapajus e Cebus é 

normalmente enviesada para mais fêmeas do que machos e está entre 0,46 e 1,20 (Fedigan & 

Jack, 2011; Fragaszy et al., 2004a; Izar et al., 2012). No Parque Nacional de Santa Rosa a 

razão sexual de C. capucinus foi 0, 46, a menor já registrada (Fedigan & Jack, 2011). 

Diferentes estudos com a espécie S. nigritus apresentaram proporções macho/fêmea similares: 

0,56 no Parque Nacional de Iguaçu (Argentina); 0,68 na RPPN Feliciano Miguel Abdala 

(Caratinga) (Fragaszy et al., 2004a); e 0,65 no Parque Estadual Carlos Botelho (São Paulo) 

(Izar et al., 2012). As populações de S. apella em La Macarena (Colômbia) e Cocha Cashu 

(Peru) apresentaram uma maior razão sexual de 1,0 e 1,2, respectivamente (Fragaszy et al., 

2004a) e a razão sexual registrada para S. libidinosus em Gilbués, Piauí, foi 0,58 (Izar et al., 

2012).  

As fêmeas nestes gêneros são comumente filopátricas, ou seja, permanecem no grupo 

de origem, mas podem sair de seus grupos residentes como uma consequência de fissão 

permanente do grupo (Di Bitetti & Janson, 2001; Fragaszy et al., 2004a). Izar (2004), no 

entanto, observou a transferência de fêmeas entre pequenos grupos de S. nigritus, devido a 

maior competição das fêmeas por recursos alimentares. Além disso, a dispersão das fêmeas 

nesta população também foi demonstrada por estudo com base genética (Tokuda, 2012). A 

dispersão de fêmeas também foi observada em C. capucinus, o que evidencia mais uma vez a 

grande plasticidade comportamental nestes gêneros. Os resultados encontrados para C. 

capucinus mostraram que a dispersão de fêmeas é uma estratégia de evitação de infanticídio 

por machos invasores (Jack & Fedigan, 2009). 

Embora as fêmeas da maioria das espécies de Cebus e Sapajus sejam consideradas 

filopátricas e o padrão comum seja a dispersão dos machos, existem poucas informações de 

longo prazo sobre dispersão nessas espécies (Fragaszy et al., 2004a; Jack & Fedigan, 2009; 

Tokuda, 2012). Apenas duas espécies apresentam informações mais detalhadas sobre a 

dispersão de machos e estas informações demonstram flexibilidade na idade de dispersão dos 

machos (Jack, Sheller, & Fedigan, 2012; Janson et al., 2012; Perry, Godoy, & Lammers, 

2012). Segundo o estudo de longo prazo de Janson et al. (2012), a maioria dos machos (70%) 

de S.nigritus dispersa entre 5 a 7 anos de idade. Perry et al. (2012) registraram a idade média 

de 7,5 anos para a população de C. capucinus, no Lomas Barbudal (Costa Rica) e 4,5 anos foi 

a idade média registrada para a dispersão de machos de C. capucinus, no Parque Nacional 

Santa Rosa, Costa Rica (Jack et al., 2012). No estudo realizado com a população de C. 

capucinus, no Parque Nacional Santa Rosa (Costa Rica), a idade de dispersão dos machos 

apresentou relação com a troca de machos dominantes. Neste estudo, 60% dos machos adultos 
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dispersaram no contexto de trocas de machos dominantes, entretanto, o motivo pelo qual a 

troca de machos é mais frequente não está claro. Aparentemente, machos residentes em 

grupos grandes são menos propensos a dispersar do que machos em grupos menores (Jack et 

al., 2012). 

Fedigan & Jack (2004) constataram que as trocas de machos dominantes são mais 

prováveis de ocorrer em grupos com proporções menores de machos, e que a mortalidade de 

infantes é mais alta em anos em que ocorrem trocas de machos dominantes (Fedigan, 2003), 

deste modo, o sucesso reprodutivo das fêmeas parece mais alto em grupos com uma maior 

proporção de machos residentes (Fedigan & Jack, 2011). Além disso, residir com um número 

relativamente alto de machos fornece benefícios às fêmeas, visto que machos são mais 

vigilantes e por esta razão detectam mais eficientemente predadores e coespecíficos de outros 

grupos, os quais podem ameaçar as fêmeas e seus infantes (Rose & Fedigan, 1995). 

Contudo, uma das principais premissas da hipótese do conflito sexual é que o sucesso 

reprodutivo dos machos diminui com o aumento da proporção de machos dentro do grupo, 

devido ao número de oportunidades de acasalamento ser dividido entre todos os machos 

adultos que compõem o grupo, assim, esperar-se-ia uma limitada proporção de machos 

adultos nos grupos (Fedigan & Jack, 2011). Apesar do sucesso reprodutivo per capita do 

macho ser reduzido com o aumento da proporção de machos em um grupo, em espécies que 

apresentam viés reprodutivo como em Cebus e Sapajus, nas quais o macho alfa é progenitor 

da maioria dos infantes do grupo (Fragaszy et al., 2004a; Jack & Fedigan, 2006; (Izar et al., 

2012) e a presença de machos subordinados promove benefícios por aumentar a sobrevivência 

de infantes (Fedigan, 2003; Fedigan & Jack, 2004), o macho alfa pode ―preferir‖ não limitar a 

proporção de machos no grupo (Fedigan & Jack, 2011). De fato, o número de infantes por 

grupo (um indicador de sucesso reprodutivo para o macho alfa) aumenta com o tamanho do 

grupo e não é afetado pela razão sexual. Assim, visto a importância de coalizões entre machos 

para acessar grupos, manter aliados e prevenir o ataque de coespecíficos, o macho alfa pode 

―preferir‖ que machos subordinados permaneçam nos grupos para ajudar com a proteção 

(Fedigan & Jack, 2011). 
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1.2.2- Estrutura social 

 

 

Em todas as espécies de macacos-prego e caiararas é quase sempre possível 

determinar o macho alfa e a fêmea alfa de cada grupo, mas nem sempre é possível ordenar os 

indivíduos subordinados e determinar se a hierarquia de dominância é linear (Fragaszy et al., 

2004a; O'Brien, 1991; O'Brien & Robinson, 1993; Robinson, 1988). A hierarquia de 

dominância não é fácil de ser compreendida e descrita e pode não apresentar linearidade 

nestes gêneros como nas espécies de cercopitecóides, para as quais os modelos de hierarquia 

foram primeiramente desenvolvidos (Fragaszy et al., 2004a). A estrutura de relações de 

dominância entre as fêmeas apresenta variações entre espécies e populações, podendo ocorrer 

tanto hierarquias lineares (Izawa, 1980; Perry, 1997; Tiddi, Aureli, & Schino, 2012; 

Verderane, Izar, Visalberghi, & Fragaszy, 2013) quanto hierarquias parciais, mais tolerantes 

(Fragaszy et al., 2004a; Izar, 2004). 

Para a maioria das espécies estudadas a estrutura social das fêmeas adultas é definida 

como ―fêmeas com fortes laços‖, pelo fato de permanecerem no mesmo grupo (filopatria) e 

manterem relações entre si por um longo período, as quais são baseadas em padrões 

consistentes de escolhas em coalizões, interações afiliativas e proximidade (Fragaszy et al., 

2004a; O'Brien & Robinson, 1993; Perry, 1997; Tiddi et al., 2012; Verderane et al., 2013). Os 

machos não apresentam vínculos fortes como as fêmeas e suas relações podem ser 

competitivas e hierárquicas (Janson, 1986; O'Brien, 1991; Robinson, 1988), podem não 

apresentar uma hierarquia de dominância evidente (Perry, 1998), ou podem ser igualitárias e 

afiliativas (Defler, 1979; Fragaszy et al., 2004a; Izawa, 1980; Janson, 1986).  

As taxas de interações agonísticas também apresentam grande variação entre 

populações e espécies de Sapajus e Cebus. Interações agonísticas entre fêmeas estão 

relacionadas, principalmente, ao contexto de forrageio e possuem grande variação com 

relação à sua frequência. Agressões entre fêmeas foram observadas com maior frequência em 

C. capucinus e S. libidinosus (Perry, 1998; Verderane et al., 2013) e foram raras em uma 

população de S. nigritus (Izar et al., 2012; Tokuda, 2012). Agressões de fêmeas direcionadas a 

machos adultos, em contextos de forrageio, foram observadas em alguns estudos, 

principalmente, contra machos subordinados e por meio de formação de coalizões (O'Brien, 

1991; Perry, 1997; Rose, 1994). Coalizões de fêmeas com o macho alfa foram observadas em 

diversos estudos (Ferreira, Izar, & Lee, 2006; Izar, 2004; Perry, 1997; Verderane et al., 2013) 

e coalizões entre fêmeas foram observadas com frequência em C. capucinus e S. libidinosus 
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(Perry, 1997; Verderane et al., 2013) e não foram observadas na população de S. nigritus no 

PECB (Izar, 2004; Izar et al., 2012; Tokuda, 2012). 

O comportamento de catação pode estar relacionado a padrões agonísticos, de 

dominância, comportamento proceptivo e parentesco, o que demonstra que esta interação 

possui uma variedade de funções sociais (Fragaszy et al., 2004a). Interações de catação foram 

observadas com maior frequência entre fêmeas nos dois gêneros (Di Bitetti, 1997; Izar et al., 

2012; Manson, Rose, Perry, & Gros-Louis, 1999; O'Brien, 1991; Perry, 1997; Perry, 1998; 

Tiddi et al., 2012; Tiddi, Aureli, Schino, & Voelkl, 2011) e catações entre machos foram 

pouco observadas (Perry, 1998). Os benefícios obtidos por fêmeas que executam 

frequentemente catação podem incluir a formação de alianças, coalizões e a redução de 

agressão recebida (Fragaszy et al., 2004a; Tiddi et al., 2012), a maioria dos estudos encontrou 

que a interação de catação entre fêmeas está relacionada ao posto de dominância e a formação 

de coalizões entre elas (Di Bitetti, 1997; Izar et al., 2012; Manson et al., 1999; Perry, 1998; 

Tiddi et al., 2012). No entanto, uma baixa frequência de interações de catação entre fêmeas 

foi observada em uma população de S. nigritus (Izar, 2004; Izar et al., 2012; Tokuda, 2012) e 

em uma população de C. capucinus a interação de catação entre fêmeas não foi relacionada 

com o posto de dominância das fêmeas (Manson et al., 1999; Perry, 1997). Alguns estudos 

observaram que indivíduos dominantes catam os subordinados com maior frequência (Di 

Bitetti, 1997; Ferreira et al., 2006; O'Brien, 1993). Por outro lado, em C. capucinus indivíduos 

subordinados catam dominantes mais frequentemente (Fragaszy et al., 2004a).  

Além disso, os indivíduos de um grupo podem expressar sua afinidade em relação a 

outro membro do grupo, pelo simples fato de manterem-se próximos uns dos outros, durante 

as atividades de descansar, dormir e/ou forragear. Padrões de proximidade e associações entre 

indivíduos não parecem ser ao acaso, e por isso são utilizados como evidências das variações 

nas relações sociais intragrupais (Fragaszy et al., 2004a). A associação espacial entre machos 

e fêmeas foi relacionada com o posto de dominância, com fêmeas dominantes mais próximas 

ao macho dominante, em diversos estudos com os dois gêneros (Di Bitetti, 1997; Izawa, 

1980; Lynch Alfaro, 2007; O'Brien, 1991; Perry, 1997; Perry, 1998; Tiddi et al., 2011). Em 

duas populações de S. nigritus, fêmeas foram mais próximas a machos (Lynch Alfaro, 2007; 

Tokuda, 2012), em C. olivaceus a proximidade intersexual não foi significativamente 

diferente da proximidade intrasexual e em C. capucinus a associação entre fêmeas foi mais 

frequente (O'Brien, 1991; Perry, 1997; Perry, 1998). A associação entre fêmeas na população 

de S. nigritus na RPPN Feliciano Miguel Abdala (Caratinga) também foi relacionada ao posto 
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de dominância, enquanto, as fêmeas da população de S. nigritus do PECB apresentaram baixa 

associação entre elas (Izar, 2004; Lynch Alfaro, 2007; Tokuda, 2012).  

As relações entre machos e fêmeas adultas são assimétricas, fêmeas frequentemente 

catam machos com pouca ou nenhuma reciprocidade, além de apresentarem comportamentos 

de submissão e evitarem os machos adultos (Fragaszy et al., 2004a). Poucos estudos 

investigaram os padrões de interações sociais e a qualidade das interações entre machos e 

fêmeas. Um estudo recente com S. nigritus concluiu que os machos alfas dos grupos 

estudados foram os parceiros preferidos pelas fêmeas em redes de proximidade, mas o mesmo 

não foi observado nas redes de catação (Tiddi et al., 2011). Para diferentes populações e 

espécies de Sapajus e Cebus, foi observada alta frequência de catação de fêmeas direcionadas 

para o macho dominante (Di Bitetti, 1997; Izar et al., 2012; Manson et al., 1999; O'Brien, 

1991; Perry, 1997; Perry, 1998). Vários argumentos indicam que existem benefícios nas 

relações entre machos e fêmeas. Fêmeas podem se beneficiar de vínculos com machos, pelo 

fato de machos possuírem relevante atribuição na detecção e ataque de predadores (Van 

Schaik & Van Noordwijk, 1989), ou podem desenvolver associações com o macho dominante 

como uma maneira de aumentar suas chances para acessar fontes de alimento (Izar, Stone, 

Carnegie, & Nakai, 2009). E, além dos fatores ecológicos, o risco de infanticídio é um fator 

importante que pode afetar a relação entre machos e fêmeas (O'Brien, 1991). As fêmeas de 

macacos-prego e caiararas podem se beneficiar de associação e interação com o macho alfa, 

por aumentar a probabilidade de apoio durante conflitos, pelo fato de obter acesso a recursos 

alimentares, e por diminuir o risco de infanticídio (Di Bitetti, 1997; Fedigan, 2003; Izar, 2004; 

Izar et al., 2009; O'Brien, 1991; Tiddi et al., 2011).  

 

 

1.2.3- Sistema de acasalamento 

 

 

O sistema de acasalamento de macacos-prego e caiararas pode ser caracterizado como 

multi macho, ou seja, tanto o macho dominante como os machos subordinados têm acesso 

reprodutivo às fêmeas, ou como uni macho, com somente o macho dominante acasalando 

efetivamente com as fêmeas (Carosi, Linn, & Visalberghi, 2005). Quando o macho alfa é 

mais intolerante e monopoliza o acesso às fêmeas e aos recursos alimentares, diminuindo a 

possibilidade de alianças entre machos, o sistema de acasalamento é caracterizado como uni 

macho (mesmo com a presença de outros machos periféricos no grupo). Entretanto, quando o 
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macho alfa é mais tolerante e permite o acesso de outros machos do grupo às fêmeas e as 

fontes de alimento (aumentando a possibilidade de coalizões entre esses machos para a defesa 

do grupo) o sistema de acasalamento caracteriza-se como multi macho (Fragaszy et al., 

2004a).  

Em grupos de C. capucinus o sistema de acasalamento é considerado multi macho, e 

nesta espécie o macho alfa tolera outros machos se alimentando e acasalando em seu grupo, 

devido a constantes ameaças de invasão de machos de outros grupos. Um macho alfa de C. 

capucinus pode mudar de posição hierárquica a cada três anos, enquanto que em C. olivaceus, 

um macho alfa mantém sua posição por mais de 12 anos (Fragaszy et al., 2004a; O'Brien, 

1991). Em C. olivaceus o macho alfa monopoliza completamente o acesso às fêmeas e 

embora possa ter mais de um macho em um grupo, estes grupos são considerados como uni 

macho (Fragaszy et al., 2004a).  

Outro importante aspecto que deve ser considerado em relação ao sistema de 

acasalamento destes gêneros é a escolha do parceiro sexual pela fêmea. A seleção pode ter 

atuado sobre as fêmeas, levando-as a adquirir estratégias para minimizar o risco de 

infanticídio. As fêmeas podem utilizar dois tipos de estratégia, formarem fortes alianças com 

um macho residente ou podem ser promíscuas para confundir a paternidade de seus 

descendentes (Janson, 2000).  

A hipótese de que a escolha da fêmea é uma estratégia contra infanticídios por machos 

foi consistente com os resultados encontrados por Izar et al. (2009). A exibição de 

comportamentos proceptivos, fora do período de estro, por fêmeas de S. nigritus com infantes 

dependentes, ao entrar em um novo grupo ou para um macho recém-chegado ao grupo 

residente, pode indicar uma estratégia contra o infanticídio. Fêmeas prenhes de C. capucinus 

foram observadas acasalando mais frequentemente, do que outras fêmeas, e quase sempre 

com machos subordinados. É provável que as fêmeas tenham copulado em período não fértil 

como uma estratégia para reduzir o risco de infanticídio e, desta forma, confundir a 

paternidade de seus descendentes (Izar et al., 2009).  

O sucesso reprodutivo dos machos em C. capucinus é positivamente correlacionado 

com o posto hierárquico e, embora os machos dominantes permitam que os subordinados 

tenham oportunidades de acasalamento, as oportunidades reprodutivas (paternidade) não estão 

sendo verdadeiramente compartilhadas. Desta maneira, mesmo que as fêmeas sexualmente 

receptivas acasalem com diferentes machos, como ó o caso das fêmeas em C. capucinus, isto 

não significa uma redução no viés reprodutivo. O resultado de que os machos alfas foram os 

progenitores da maioria dos infantes, em diferentes estudos com C. capucinus, indica que as 
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fêmeas escolhem acasalar com o macho alfa durante o seu período conceptivo ou que fêmeas 

férteis estão sendo monopolizadas pelos machos alfas (Jack & Fedigan, 2006; Muniz, Perry, 

Manson, Gilkenson, Gros-Louis & Vigilant, 2006; Muniz, Perry, Manson, Gilkenson, Gros-

Louis & Vigilant, 2010). 

Deste modo, se os machos alfas são os progenitores da maioria dos infantes em um 

grupo e se sua posição hierárquica pode ser mantida por um logo período, o macho alfa pode 

co-residir no mesmo grupo com sua filha em idade reprodutiva. Alguns estudos com Sapajus 

e Cebus têm observado que a procriação consanguínea, entre pai e filha, é ativamente evitada, 

no entanto, os resultados ainda não podem determinar se é o macho, a fêmea, ou ambos, que 

evitam a procriação consanguínea (Di Bitetti & Janson, 2001; Jack & Fedigan, 2006; Muniz 

et al., 2006; Muniz et al., 2010). 

Assim, diante do exposto sobre o sistema social dos gêneros Cebus e Sapajus, o estudo 

dos componentes que caracterizam o sistema social de Sapajus xanthosternos, uma espécie 

pouco conhecida, pode trazer importantes contribuições para uma maior compreensão sobre a 

diversidade de comportamentos sociais e a flexibilidade comportamental em primatas 

neotropicais. 
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2- OBJETIVO E HIPÓTESES 

 

 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar o sistema social de uma população de 

Sapajus xanthosternos, por meio de análises de redes sociais (SNA). Poucos estudos 

investigaram as relações entre machos e fêmeas em espécies de Sapajus e Cebus, e a análise 

de rede social é uma ferramenta eficiente para examinar essas relações, pois permite 

quantificar e comparar as diferentes interações sociais observadas (Tiddi et al., 2011; Tiddi et 

al., 2012; Tokuda, 2012). Fêmeas de macacos-prego podem obter significantes benefícios por 

associar-se com o macho alfa, em termos de acesso a recursos, proteção contra predadores e 

proteção contra infanticídio por machos (Di Bitetti, 1997; Izar, 2004; Izar et al., 2009; Tiddi et 

al., 2011). Alianças entre fêmeas são mais prováveis em Sapajus e Cebus, pelo fato das 

fêmeas permanecerem no seu grupo natal na maioria das espécies, ou seja, díades de fêmeas 

possuem mais tempo para estabelecer vínculos, pois são filopátricas (Alexander, 1974; 

Fragaszy et al., 2004a; O'Brien & Robinson, 1993; Perry, 1997; Tiddi et al., 2012; Verderane 

et al., 2013). Além disso, vários estudos observaram maior interação afiliativa entre fêmeas e 

relacionaram essa interação com o posto de dominância e coalizões entre fêmeas (Di Bitetti, 

1997; Izar et al., 2012; Manson et al., 1999; Perry, 1997; Perry, 1998; Tiddi et al., 2012). 

Desta maneira, as seguintes hipóteses foram investigadas: 

Hipótese 1: As associações espaciais e interações sociais entre os indivíduos adultos 

do grupo de estudo serão preferenciais, de acordo com sexo, familiaridade e dominância. 

Previsão 1: A associação espacial entre fêmeas será mais frequente do que entre 

fêmeas e machos, pelo fato das fêmeas de macacos-prego serem aparentadas (filopátricas). 

Previsão 2: As interações agonísticas entre fêmeas serão mais frequentes do que entre 

fêmeas e machos, pelo fato das fêmeas terem seu sucesso reprodutivo limitado por acesso a 

recursos alimentares. 

Previsão 3: As interações de catação entre fêmeas serão mais frequentes do que entre 

fêmeas e machos, pelo fato das fêmeas de macacos-prego serem aparentadas (filopátricas) e 

as interações afiliativas serão relacionadas ao posto de dominância das fêmeas. 

Previsão 4: O macho alfa será o parceiro preferido das fêmeas, principalmente das 

fêmeas dominantes, em associação espacial e interação afiliativa, pelo fato da proximidade e 

vínculo com o macho dominante proporcionar para as fêmeas maior acesso a recursos e 

proteção contra predação e infanticídio por machos. 
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Hipótese nula: As associações espaciais e interações sociais entre os indivíduos 

adultos do grupo de estudo serão randômicas. 

Hipótese 2: As fêmeas apresentarão preferência em acasalar com o macho alfa, pelo 

fato de obterem acesso a recursos e obterem proteção contra predação e infanticídio por 

machos. 
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3- MÉTODOS 

 

 

3.1- Área de estudo  

 

 

Este estudo foi realizado no lado leste (sede Maruim) da Reserva Biológica de Una, 

cuja descrição encontra-se no Capítulo I (página 28). 

 

 

3.2- Procedimentos 

 

 

A população de macacos-prego da Rebio Una vem sendo estudada sistematicamente 

desde 2006, neste capítulo apresentarei os dados de organização social (número de indivíduos, 

razão sexual e coesão do grupo) de um grupo durante o período de junho de 2006 a agosto de 

2007 (Suscke, 2009) e de dois grupos entre dezembro de 2010 a dezembro de 2013. Para a 

coleta de dados sobre o sistema de acasalamento e estrutura social, um grupo de S. 

xanthosternos foi acompanhado, sempre que possível, durante dez dias completos por mês, 

aproximadamente das 05:00 às 18:00 horas. Para a amostragem dos dados comportamentais 

foi utilizado o método de varredura instantânea (Altmann, 1974) e em cada varredura foram 

registrados: a identidade dos indivíduos observados; a identidade do vizinho mais próximo e a 

sua distância (a cada amostragem de varredura instantânea, indivíduos foram considerados em 

proximidade quando observados a uma distância máxima de 10 metros um do outro (Tokuda, 

2012)) e a atividade dos animais (a descrição detalhada do método utilizado encontra-se no 

Capítulo II, página 59). Os seguintes comportamentos também foram registrados pelo método 

de ―todas as ocorrências‖ (Altmann, 1974): corte (padrões comportamentais exibidos, no caso 

de macacos-prego, principalmente por fêmeas para iniciar e manter interação sexual com 

machos - ver Lynch Alfaro, 2005), cópula, catação e interação agonística (inclui contato 

físico, perseguição; exibição agressiva e evitação). Para todos os comportamentos sociais 

foram registradas as identidades dos indivíduos participantes, a direção do comportamento e 

sempre que possível o resultado da interação. 
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3.3- Análises dos dados comportamentais 

 

 

Para analisarmos as relações sociais entre os indivíduos adultos do grupo de estudo, 

um índice de associação espacial (índice de associação simple ratio) foi utilizado (Cairns & 

Schwager, 1987). O índice de associação estima a proporção em que uma díade de indivíduos 

foi observada em associação, o qual pode variar de zero (não foram observados em 

associação) a um (sempre que observados estavam associados). O índice de associação simple 

ratio foi calculado para cada díade (por exemplo, indivíduos A e B), como o número de 

associações da díade A-B dividido pela soma do número de observações em que o indivíduo 

A estava sempre presente sem B, mais o número de observações em que o indivíduo B estava 

presente sem A, mais o número de observações em que a díade A-B estava associada.  

Indivíduos foram considerados associados espacialmente quando observados em 

proximidade em pelo menos uma amostra de varredura instantânea durante períodos de 30 

minutos. Os indivíduos que estavam realizando comportamentos agonísticos nas varreduras 

não foram considerados na análise de associação, pois a proximidade entre eles não indicava 

associação preferencial. Desta forma, em um período de 30 minutos, se o indivíduo A foi 

observado mais de uma vez em proximidade com o indivíduo B, ou seja, em mais de uma 

amostra de varredura instantânea, apenas uma ocorrência foi considerada. O mesmo critério 

foi adotado para considerar quando A foi observado sem B, e B sem A, de acordo com 

Tokuda (2012). O índice de associação foi calculado com o programa SOCPROG, a partir do 

qual foi possível construir uma matriz com os valores do índice de associação de todas as 

díades, chamada de matriz de associação.   

Com a matriz de associação calculada, testamos as associações preferenciais e de 

evitação (Preferred/Avoided Test), com o programa SOCPROG. O teste foi realizado para 

avaliarmos a hipótese nula de que os indivíduos do grupo de estudo associam-se 

aleatoriamente, deste modo, os dados da matriz calculada foram comparados com a média de 

matrizes randômicas (Bejder, Fletcher, & Bräger, 1998). Para a realização do teste, a restrição 

(c) foi escolhida para a criação das matrizes randômicas, na qual o número de associações de 

cada animal em cada varredura foi mantido constante. Para verificarmos se houve associações 

preferenciais, comparamos o índice de associação médio, o coeficiente de variação (CV), o 

desvio padrão e a probabilidade (p value) desses valores entre as matrizes com dados 

observados e com dados randômicos. O teste foi realizado com diferentes quantidades de 

permutações (1000, 2000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000) para assegurarmos que o p 
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value havia estabilizado. Os altos valores de p value (para média, desvio padrão e coeficiente 

de variação) indicaram que os valores reais foram maiores quando comparados aos valores 

randômicos (Whitehead, 2009). 

O teste de associações preferenciais e de evitação (Preferred/Avoided Test) também 

foi utilizado para verificarmos se díades apresentaram associações maiores ou menores 

significativamente. As díades com índice de associação real maior que 97,5% ou menor que 

2,5% do índice de associação randômico foram apresentadas, sendo que a força de associação 

da díade foi apresentada pelo índice estimado e a confiabilidade desta medida foi indicada 

pelo p value (Whitehead, 2009). 

Dois parâmetros de rede social foram utilizados para verificarmos a centralidade dos 

indivíduos dentro da rede construída com os índices de associação: 1) força (strenght) uma 

medida que quantifica a sociabilidade de cada indivíduo, é calculada pela soma de todos os 

índices de associação de um indivíduo com cada membro do grupo. Um alto valor de força 

pode significar que o indivíduo possui associações fortes com outros indivíduos e/ou possui 

um grande número de associações; 2) centralidade de autovetor (eigenvector centrality), este 

parâmetro estima a importância do indivíduo na rede. Um alto valor de centralidade de 

autovetor indica que um indivíduo apresenta um papel central dentro da rede, pelo fato de 

apresentar fortes associações com muitos indivíduos ou devido a sua associação com 

indivíduos centrais (Whitehead, 2009). 

As relações sociais também foram avaliadas em relação a interações de catação e 

interações agonísticas. As taxas de interações foram definidas como o número de registros em 

que uma díade interagiu, dividido pelo número de registros com pelo menos um dos 

indivíduos presente (semelhante ao índice de associação simple ratio), e as taxas de interações 

foram assumidas como assimétricas. As interações foram determinadas considerando a 

direção da interação, nas quais foi possível identificar o executor e o receptor da interação. 

Quando mais do que dois indivíduos foram observados em interação de catação, os parceiros 

foram considerados como díades separadas, e quando um dos indivíduos mudou de papel de 

catador para catado, uma nova interação foi registrada (Tiddi et al., 2011). Por meio de um 

índice de associação assimétrica ou índice de interação, calculamos para cada díade uma 

medida de assimetria, o ―índice de consistência direcional‖ (Van Hooff & Wensing, 1987). O 

teste de reciprocidade relativa/unidirecionalidade (Rr-test) também foi feito para 

investigarmos se as interações assimétricas estimadas foram recíprocas, ou seja, se o índice de 

interação entre indivíduos A e B foi correlacionado com o índice entre B e A. Assim, se não 
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existe correlação (alto p value), não rejeitamos a hipótese nula de que a interação estimada é 

unidirecional (Hemelrijk, 1990). 

Uma relação de dominância foi definida neste estudo como repetidos padrões de 

interações agonísticas entre indivíduos, nos quais dominantes vencem a maioria dos conflitos 

sobre indivíduos subordinados. Desta maneira, se indivíduos de um grupo social podem ser 

ordenados segundo as relações de dominância, concluímos que existe uma hierarquia de 

dominância entre os indivíduos do grupo (Izar, Ferreira, & Sato, 2006). ―Hierarquia‖ foi 

definida como uma ordem que pode ser linear ou parcial e, portanto, a ausência de linearidade 

não significa que as relações de dominância não possuem hierarquia. Primatas podem 

apresentar relações de dominância complexas e organizadas dentro de uma hierarquia parcial, 

com várias ramificações independentes (Izar et al., 2006).   

O índice de dominância de David (1987) foi utilizado para verificarmos quais 

indivíduos foram dominantes (escores positivos) e quais foram os dominados (escores 

negativos) e a estimativa de De Vries (1995), que é uma modificação do teste de h de Landau 

(1951), para relações de dominância não conhecidas, foi utilizada para verificarmos a 

linearidade da hierarquia (David, 1987; De Vries, 1995; Landau, 1951). As interações 

agonísticas e afiliativas entre os indivíduos do grupo foram calculadas e analisadas por meio 

do programa SOCPROG (Whitehead, 2009). 

O agrupamento dos indivíduos do grupo por meio da estimativa de modularidade 

permitiu verificarmos a possibilidade dos indivíduos dividirem-se em clusters, apresentando 

altos índices de associação ou interação entre indivíduos do mesmo cluster e baixos índices 

entre indivíduos de clusters diferentes. Pelo fato de existir um grande número de 

possibilidades de divisões dentro de clusters, para um melhor delineamento, ou seja, uma alta 

modularidade, Newman (2006) sugere o método baseado no autovetor como eficiente, o qual 

é o utilizado pelo programa SOCPROG. O Coeficiente de Correlação Cofenético (CCC) 

permitiu avaliarmos o grau de ajuste do agrupamento dos indivíduos no dendrograma. O 

maior valor de Coeficiente de Correlação Cofenético (CCC) indicou qual a melhor estratégia 

para representação de cada matriz, desde que o CCC fosse maior que 0,8. Já um CCC menor 

que 0,7 indicou inadequação do método de agrupamento (Whitehead, 2009). Modularidade 

maior que 0,3 indicou que as divisões dos indivíduos do grupo foram bem representadas, 

enquanto para modularidade menor que este valor não houve garantia que o grupo formado 

foi representativo (Newman, 2006). Assim, as matrizes de associações e interações que 

apresentaram clusters representativos foram representadas graficamente por dendogramas.  
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Para a visualização gráfica das associações e interações, construímos sociogramas das 

redes com o programa Gephi 0.8.2 (Bastian, Heymann, & Jacomy, 2009). Uma rede social é 

composta por um conjunto de vértices, neste estudo, representados por indivíduos, os quais 

foram arranjados pelo algoritmo ―Força Atlas‖ e arcos, que são ligações entre os vértices, 

representados pelas associações ou interações.  

Para testarmos a hipótese nula de que não havia diferença entre associações de 

indivíduos do mesmo sexo e associações entre indivíduos de sexos opostos, e também de que 

não havia diferença entre interações sociais (catação e agressão) de indivíduos do mesmo sexo 

e de indivíduos de sexos opostos, o teste Mantel, com 1000 permutações, foi realizado. Os 

resultados do teste foram apresentados através do valor t, do valor p e da correlação de 

matrizes. Quando p apresentou valores entre 0,025 e 0,975, não rejeitamos a hipótese nula 

(Whitehead, 2009). Entretanto, quando as associações intra classes foram mais fortes, o p foi 

> 0,975, t foi positivo e a correlação de matrizes positiva. E quando as associações entre 

classes forem mais fortes, o p foi < 0,025, t negativo e a correlação de matrizes negativa. 

As frequências de catações e interações agonísticas observadas foram comparadas com 

as frequências esperadas, calculadas de acordo com a distribuição do número de díades. As 

frequências esperadas foram calculadas utilizando a proporção entre a frequência de díades 

possíveis para cada tipo de díade (M-M, M-F e F-F) em relação à frequência total de díades 

possíveis. Comparações entre a frequência observada e esperada foram realizadas, através do 

teste Qui-quadrado ( 2 ) no programa SPSS 21. 
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4- RESULTADOS 

 

 

4.1- Organização social 

 

 

O histórico e os dados demográficos dos grupos da população de macacos-prego-do-

peito-amarelo da Rebio Una demonstram que os indivíduos formam grupos grandes, com 

dispersão de machos, filopatria de fêmeas e fissão de grupos grandes. Apesar de não ter sido 

possível o acompanhamento do grupo Portão, estimamos que este grupo fosse composto de 18 

a 20 indivíduos, devido à observação de dois infantes dependentes em março de 2013. O 

grupo estudado no ano de 2006 era composto por 27 membros e a composição do grupo 

(Príncipe) variou de 32 a 37 indivíduos, durante o período de estudo, devido principalmente 

ao nascimento de filhotes (Tabela 3.1). A razão sexual do grupo Príncipe foi 1,0, incluindo 

machos subadultos. Entre o período de novembro de 2012 e março de 2013 nasceram 9 

infantes, mas apenas 4 sobreviveram. Não foi possível averiguarmos as causas das mortes, 

mas nenhum ferimento foi observado nos infantes que morreram.  

Durante o período de estudo, não observei fêmeas adultas transferindo-se entre grupos, 

no entanto, um macho adulto (Gilvan) migrou do grupo Portão para o grupo Príncipe, um 

macho adulto tentou migrar para o grupo Príncipe, mas não obteve sucesso, um macho 

subadulto (Bruno) dispersou do grupo Príncipe e foi observado em março de 2014 no grupo 

Portão. Ademais, não houve troca de macho dominante e também não foi observada 

imigração de machos adultos no período em que os 5 infantes recém nascidos morreram. 

Fissões de grupo (divisão permanente de um grupo grande em dois grupos menores) foram 

observadas nesta população, as quais são distintas da dispersão de um ou poucos machos do 

grupo. Deste modo, a fissão ocorreu quando um subgrupo, composto por um ou dois machos 

adultos, e duas a três fêmeas adultas com seus infantes dependentes derivaram do seu grupo 

de origem (Tabela 3.1). As fissões de grupo nesta população ocorreram após as observações 

de conflitos agonísticos entre machos (informações mais detalhadas encontram-se no Capítulo 

I).  
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Tabela 3.1. Composição dos grupos de S. xanthosternos na Rebio Una, segundo sexo e faixa 

etária, e fissões de grupos observadas entre o período de janeiro de 2006 a dezembro de 2013. 

Sexo Idade Ano      

  2006 2007** 2010 2011 2012 2013** 

Adulto Macho 3    1/2 4 - 1* 6 6 4/2 

Adulto Fêmea 6 4/2 10 10 10 7/3 

Subadulto Macho 1 1 3 2 3 - 1→ 8/2 

Subadulto Indeterminado 4 2/2 0 0 0 0 

Jovem Fêmea 0 0 0 0 3 2/2 

Jovem Macho 0 0 0 0 1 1/1 

Jovem Indeterminado 9 3/6 6 6 9 0 

Infante Macho 0 0 0 0 1 2/1 

Infante Fêmea 0 0 0 0 1 1/0 

Infante Indeterminado 4 3/1 9 9 2+ 3+ 

Total  27 15/12 33 33 37/34 25/11 

* indica imigração para o grupo de estudo (Príncipe) 

** barras separam indivíduos de dois grupos formados após a fissão do grupo de estudo 

→ indica emigração do grupo e + indica óbito  

 

 

4.2- Estrutura social 

 

 

4.2.1- Distância interindividual 

 

 

As associações entre os indivíduos do grupo de estudo foram preferenciais, com 

valores de p value altos para o índice de associação médio (média= 1,00), coeficiente de 

variação (CV=0,99) e desvio padrão (s.d.= 1,00), ou seja, os índices de associação reais 

(média= 0,042; s.d.= 0,025; CV= 0,583) foram significativamente maiores que os índices de 

associações randômicas (média= 0,042; s.d.= 0,020; CV= 0,487). Houve indícios de que 

existiram díades mais ou menos associadas do que seria esperado por associações randômicas 

(Whitehead, 2009). O teste de associações preferenciais e de evitação (Preferred/Avoided 

Test) foi significativo para 35 díades, ou seja, as díades com índice de associação real maior 

que 97,5% ou menor que 2,5% do índice de associação randômico foram apresentadas, sendo 

que a força de associação da díade foi apresentada pelo índice estimado e o p value indica a 

sua confiabilidade. Díades que apresentaram alto valor de p value associaram-se 
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preferencialmente e díades que apresentaram baixo p value evitaram a associação (Tabela 

3.2). 

 

Tabela 3.2. Díades que apresentaram associações preferenciais (fortes associações = valores 

de índice e p value altos) e de evitação significantes (fracas associações = valores de índice e 

p value baixos) entre indivíduos adultos de um grupo de S. xanthosternos na Rebio Una. * 

indica macho adulto. 

Díades Índice p value 

CAS*-BIN* 0,04 0,00 

CLA-BIN* 0,06 1,00 

GUS*-BIN* 0,06 1,00 

CLA-CAS* 0,02 0,00 

GIL*-CAS* 0,06 0,00 

LIT-CAS* 0,12 0,99 

MAR-CAS* 0,08 1,00 

NAY-CAS* 0,02 0,01 

PRE-CAS* 0,09 1,00 

ZE*-CAS* 0,02 0,00 

ERI-CLA 0,06 1,00 

GUS*-CLA 0,08 0,99 

LAR-CLA 0,03 0,00 

LER*-CLA 0,05 0,01 

LET-CLA 0,03 0,99 

LIT-CLA 0,02 0,00 

PRI-CLA 0,02 0,01 

SAM-CLA 0,03 0,02 

ZE*-CLA 0,1 1,00 

ZE*-ERI 0,04 0,99 

ZE*-GIL* 0,06 0,99 

LAR-GUS* 0,04 0,01 

LIT-GUS* 0,03 0,01 

PRI-LAR 0,07 1,00 

SAM-LAR 0,09 0,99 

ZE*-LAR 0,02 0,01 

LET-LER* 0,07 0,98 

PRE-LER* 0,03 0,00 

LIT-LET 0,02 0,00 

MAR-LIT 0,03 0,02 

SAM-LIT 0,11 1,00 

SAM-MAR 0,03 0,00 

ZE*-MAR 0,03 0,00 

SAM-PRI 0,02 0,00 

ZE*-SAM 0,02 0,01 
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As medidas de força e centralidade foram calculadas para cada indivíduo adulto do 

grupo de estudo. O macho alfa (CAS) foi o indivíduo que apresentou o maior valor nas 

medidas de força e centralidade de autovetor, seguido pela fêmea adulta LAR (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1. Força e centralidade dos indivíduos adultos de S. xanthosternos do grupo Príncipe 

na Rebio Una, * indica macho adulto. 

 

A rede social foi formada por fracas associações espaciais entre os indivíduos adultos 

e não houve a formação de agrupamentos claramente definidos (Figura 3.2). A modularidade 

encontrada foi 0,126, indicando que a divisão dos indivídos não foram bem representadas, 

com coeficiente de correlação cofenético (CCC) de 0,76, indicando inadequação no 

agrupamento dos indivíduos (clusters). Apesar disso, associações intersexuais foram 

significativamente mais frequentes do que associações intrasexuais (teste Mantel: t = -2,03, p 

= 0,021; r = -0,19, p =  0,009). Díades formadas por machos e fêmeas passaram mais tempo 

se associando do que díades compostas por indivíduos do mesmo sexo (Tabela 3.3). A díade 

que apresentou maior associação foi composta pelo macho alfa (CAS) e pela fêmea adulta 

LAR. 

 

Tabela 3.3. Índices de associação médios das díades entre machos, entre fêmeas e entre 

machos e fêmeas de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una.  

Díades N Média ± (dp) 

M-M 15 0,05 (±0,01) 

F-F 45 0,03 (±0,01) 

M-F 60 0,05 (±0,01) 

Total 120 0,04 (±0,01) 

N = número de díades, M = macho adulto e F = fêmea adulta. 
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A maioria das díades formadas por fêmeas apresentou valores de índice de associação 

abaixo da média grupal (Figura 3.2), apenas 7 díades compostas por fêmeas apresentam 

valores acima da média, sendo que destas apenas 4 foram consideradas como 

significativamente preferenciais, indicando fortes associações. As díades formadas por fêmeas 

que apresentaram fortes associações foram: ERI-CLA; PRI-LAR; SAM-LAR e SAM-LIT.  

A 

                   B 

Figura 3.2. (A) Sociograma com todas as associações espaciais dos indivíduos adultos de S. 

xanthosternos do grupo Príncipe observadas na Rebio Una. (B) Sociograma composto por 

associações com valores maiores que a média grupal (associações > 0,04). Machos em azul e 

fêmeas em vermelho. As linhas vermelhas representam as associações entre fêmeas, as linhas 

azuis entre machos, e as linhas roxas representam associações entre machos e fêmeas. Os 

valores dos índices de associação foram representados pela espessura das linhas. 
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4.2.2- Catações 

 

 

Foram observadas 1782 interações de catação e 54% (n = 962) foram entre adultos, 

42% (n = 750) foram entre adultos e imaturos (subadultos, jovens e infantes) e 4% (n = 70) 

entre imaturos. Entre os adultos, 38% (n = 367) das interações foram entre machos e fêmeas, 

54% (n = 522) foram entre fêmeas e 8% (n = 73) entre machos (Figura 3.3). As interações de 

catação apresentaram reciprocidade significativa (Rr-test; p = 9,9998e-013 - correlação da 

matriz de associação com inversão = 0,45037), ou seja, segundo o teste de reciprocidade 

relativa, rejeitamos a hipótese nula de que as interações de catação entre os indivíduos adultos 

do grupo foram unidirecionais. A frequência de catações entre fêmeas foi acima do esperado 

com base na distribuição do número de díades ( 2  
=

 
117,66; gl = 2; p = 0,0001 - Tabela 3.4). 

As interações de catação intrasexuais foram significativamente mais frequentes do que as 

interações intersexuais (teste Mantel - t = 1,90, p = 0,971; r = 0,17, p = 0,982 - Tabela 3.5). 

As fêmeas LAR e LIT foram as que mais receberam catação e LAR foi o indivíduo que mais 

recebeu e efetuou catação. Os machos mais catados foram CAS (macho alfa) e LER (Figura 

3.3). 

 

Tabela 3.4. Frequência observada e esperada das interações de catação entre machos, entre 

machos e fêmeas, e entre fêmeas de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una. 

Díades Observado Esperado Resíduo 

M-M 73 120,25 - 47,25 

M-F 367 481 - 114,00 

F-F 522 360,75 161,25 

M = macho adulto e F = fêmea adulta. 

 

 

Tabela 3.5. Índices de interações de catação das díades entre machos, entre fêmeas e entre 

machos e fêmeas de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una. 

Díades N Média ± (dp) 

M-M 15 0,02 (±0,01) 

F-F 45 0,02 (±0,01) 

M-F 60 0,01 (±0,01) 

Total 120 0,01 (±0,01) 

N = número de díades, M = macho adulto e F = fêmea adulta. 
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A 

B 

Figura 3.3. (A) Sociograma com todas as interações de catação dos indivíduos adultos de S. 

xanthosternos do grupo Príncipe observadas na Rebio Una. (B) Sociograma composto por 

índices de interações de catação com valores maiores que a média grupal (interações > 0,01). 

Machos em azul e fêmeas em vermelho. As linhas vermelhas representam as interações entre 

fêmeas, as linhas azuis entre machos, e as linhas roxas representam interações entre machos e 

fêmeas. Os valores dos índices de interação de catação foram representados pela espessura 

das linhas e a direção da interação pelas setas. 
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A rede social foi formada por interações de catação entre os indivíduos adultos do 

grupo e não houve a formação de agrupamentos claramente definidos (Figura 3.3). A 

modularidade encontrada foi 0,2 com coeficiente de correlação cofenético (CCC) de 0,73, 

indicando que a divisão dos indivíduos não foi bem representada e o agrupamento dos 

indivíduos (clusters) foi inadequado. Já a rede social formada por interações de catação entre 

fêmeas apresentou clusters representativos e adequados (Figuara 3.4), com modularidade de 

0,3 e coeficiente de correlação cofenético de 0,8. As interações de catação entre as fêmeas 

foram relativamente recíprocas (Rr-teste; p = 9.9998e-013 - correlação da matriz de 

associação com inversão = 0, 38502 - Figura 3.5)  

 

 

Figura 3.4. Agrupamento das fêmeas adultas de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio 

Una, baseado nos índices de interação de catação. Método average, CCC = 0,80, 

modularidade para este arranjo é 0,3. 
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A 

 

B 

Figura 3.5. (A) Sociograma com todas as interações de catação entre as fêmeas adultas de S. 

xanthosternos do grupo Príncipe observadas na Rebio Una. (B) Sociograma composto por 

índices de interações de catação com valores maiores que a média grupal (associações > 

0,03). Os valores dos índices de interação foram representados pela espessura das linhas e a 

direção da interação pelas setas. 
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4.2.3- Interações agonísticas 

 

 

Vocalizações agonísticas, de ameaça e/ou submissão, foram registradas em uma taxa 

de 29 eventos/100h (n = 612) e a observação dos comportamentos agonísticos, que incluem 

contato físico, em que um animal morde, bate ou agarra outro indivíduo; perseguição; 

exibição agressiva com um e/ou mais agentes (coalizões) corresponderam a 31 eventos/100h 

(n = 660). Em 52% (n = 660) dos eventos de interações agonísticas registrados foi possível 

reconhecer a identidade ou a classe sexo-etária dos interagentes. Um total de 382 eventos 

agonísticos com apenas um agente foi registrado durante o período de estudo e em 94% (n = 

358) destes eventos foi possível identificar a classe sexo-etária do agente e do receptor da 

interação. 46% (n = 164) das interações agonísticas foram entre adultos e imaturos, 33% (n = 

118) entre adultos e 21% (n = 76) entre imaturos. Entre os adultos, 58% (n = 68) das 

interações foram entre machos e fêmeas, 34% (n = 40) foram entre machos e 8% (n = 10) 

entre fêmeas (Figura 3.6). 

As interações agonísticas entre os indivíduos adultos do grupo foram unidirecionais, 

conforme o teste de reciprocidade relativa (Rr-teste; p = 0,851 - correlação da matriz de 

associação com inversão = - 0,051476), e a relação de dominância entre os indivíduos adultos 

do grupo apresentou hierarquia, mas não apresentou linearidade (h = 0,335), de acordo com o 

teste de De Vries (1995). Os indivíduos que apresentaram escores altos e positivos foram 

mais dominantes e os que apresentaram escores altos e negativos foram os mais dominados 

(Tabela 3.6), segundo o índice de dominância de David (1987). 

A modularidade encontrada para as interações agonísticas entre os indivíduos adultos 

do grupo foi representativa (0,3) com adequado coeficiente de correlação cofenético (CCC) de 

0,81, apresentando agrupamentos entre os indivíduos (clusters Figura 3.7). A frequência de 

interação agonística entre machos foi acima do esperado com base na distribuição do número 

de díades ( 2  
=

 
71,107; gl = 2; p < 0,001 - Tabela 3.7). Apesar de não observarmos diferença 

significativa ao compararmos as interações agonísticas das díades formadas por indivíduos 

adultos do mesmo sexo (M-M e F-F) com díades compostas por indivíduos de sexo oposto 

(M-F), houve uma tendência para as interações agonísticas intersexuais serem maiores do que 

as intrasexuais (teste Mantel: t = - 1,11, p = 0,13; r = - 0,10, p =  0,044 - Tabela 3.8).  
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Figura 3.6. Sociograma com todas as interações agonísticas observadas entre os indivíduos 

adultos de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una. Machos em azul e fêmeas em 

vermelho. As linhas vermelhas representam as interações entre fêmeas, as linhas azuis entre 

machos, e as linhas roxas representam interações entre machos e fêmeas. Os valores dos 

índices de interação agonística foram representados pela espessura das linhas e a direção da 

interação pelas setas.  

 

Tabela 3.6. Índice de dominância de David (1987), proporção de disputas vencidas e escores 

estimados para cada indivíduo adulto de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una. 

Indivíduos Proporção de disputas vencidas Escores 

CAS 1,00 42,50 

LER 1,00 24,83 

PRI 0,87 18,35 

PRE 0,43 10,60 

LAR 0,43 10,52 

ZE 0,40 9,83 

BIN 0,76 4,07 

GIL 0,64 2,40 

LIT 0,22 -3,65 

ERI 0,00 -6,33 

MAR 0,33 -7,33 

SAM 0,10 -7,57 

NAY 0,00 -15,65 

GUS 0,30 -25,08 

CLA 0,00 -25,58 

LET 0,00 -31,90 
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Figura 3.7. Agrupamento dos indivíduos adultos de S. xanthosternos do grupo Príncipe na 

Rebio Una, baseado nos índices de interação agonística. Método average, CCC = 0,81, 

modularidade para este arranjo é 0,3. * indica macho adulto. 

 

Tabela 3.7. Frequência observada e esperada das interações agonísticas entre machos, entre 

machos e fêmeas, e entre fêmeas de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una. 

Díades Observado Esperado Resíduo 

M-M 40 14,75 25,25 

M-F 68 59 9 

F-F 10 44,25 - 34,25 

M = macho adulto e F = fêmea adulta. 

 

 

Tabela 3.8. Índices de interações agonísticas das díades entre machos, entre fêmeas e entre 

machos e fêmeas de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una. 

Díades N Média ± (dp) 

M-M 15 0,02 (±0,04) 

F-F 45 0,01 (±0,01) 

M-F 60 0,03 (±0,02) 

Total 120 0,01 (±0,01) 

N = número de díades, M = macho adulto e F = fêmea adulta. 

 

* 
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114 

 

Os machos adultos do grupo apresentaram interações agonísticas unidirecionais, 

conforme o teste de reciprocidade relativa (Rr-test; p = 0,924 - correlação da matriz de 

associação com inversão = - 0,19788 - Figura 3.8), com hierarquia de dominância linear (h = 

0,743), de acordo com o teste de De Vries (1995). Os machos com escores altos e positivos 

foram os mais dominantes e os que apresentaram escores altos e negativos foram os mais 

dominados (Tabela 3.9). A modularidade encontrada para as interações agonísticas entre os 

indivíduos adultos do grupo foi bem representativa (0,5) com coeficiente de correlação 

cofenético (CCC) de 0,94, apresentando agrupamento adequado entre os indivíduos (clusters 

Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.8. Sociograma com todas as interações agonísticas observadas entre machos adultos 

de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una. Os valores dos índices de interação 

agonística foram representados pela espessura das linhas e a direção da interação pelas setas. 

 

Tabela 3.9. Índice de dominância de David (1987), proporção de disputas vencidas e escores 

estimados para cada macho adulto de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una. 

Indivíduos Proporção de disputas vencidas Escores 

CAS 1,00 9,00 

ZE 0,20 4,00 

LER 1,00 2,00 

BIN 0,50 -2,00 

GIL 0,38 -3,00 

GUS 0,00 -10,00 



115 

 

 
Figura 3.9. Agrupamento dos machos adultos de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio 

Una, baseado nos índices de interação agonística. Método average, CCC = 0,94, 

modularidade para este arranjo é 0,5. 

 

As interações agonísticas entre as fêmeas também foram unidirecionais, conforme o 

teste de reciprocidade relativa (Rr-test; p = 0,785 - correlação da matriz de associação com 

inversão = -0,071901 - Figura 3.10), e a relação entre as fêmeas não apresentou linearidade de 

dominância (h = 0,303), de acordo com o teste de De Vries (1995). Segundo o índice de 

dominância de David (1987), as fêmeas que apresentaram escores altos e positivos foram as 

mais dominantes e as com escores altos e negativos foram as mais dominadas (Tabela 3.10). E 

a modularidade encontrada para as interações agonísticas entre as fêmeas foi representativa 

(Figura 3.11) 

 

Tabela 3.10. Índice de dominância de David (1987), proporção de disputas vencidas e escores 

estimados para cada fêmea adulta de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una. 

Fêmeas Proporção de disputas vencidas Escores 

PRI 1.00 5.00 

PRE 1.00 4.00 

LAR 0.67 3.00 

NAY - 0.00 

LIT - 0.00 

ERI - 0.00 

MAR 0.48 -1.00 

CLA 0.00 -1.00 

SAM 0.00 -4.00 

LET 0.00 -6.00 



116 

 

 

Figura 3.10. Sociograma com todas as interações agonísticas observadas entre as fêmeas 

adultas de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio Una. Os valores dos índices de 

interação agonística foram representados pela espessura das linhas e a direção da interação 

pelas setas. 

 

 

Figura 3.11. Agrupamento das fêmeas adultas de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio 

Una, baseado nos índices de interação agonística. Método average, CCC = 0,91, 

modularidade para este arranjo é 0,3. 
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4.3- Sistema de acasalamento 

 

 

Nos meses de novembro e dezembro de 2011, observamos as fêmeas adultas Larissa e 

Marcela cortejando o macho (Lernould), no entanto, as duas fêmeas também foram 

observadas amamentando seus infantes nestes meses, ou seja, ainda se encontravam lactantes. 

Também observamos, no mês de maio de 2012, as fêmeas adultas Letícia e Larissa cortejando 

o Lernould. Os comportamentos de corte e cópula foram observados com maior frequência 

nos meses de junho, julho e agosto de 2012. A ausência de alguns indivíduos durante este 

período sugere uma possibilidade de afastamento do grupo para uma oportunidade de 

acasalamento (tática de acasalamento alternativa - Lynch Alfaro, 2005), por isso estas 

ausências foram registradas como potencial acasalamento (Tabela 3.11). 

Os machos adultos Cassiano (macho alfa), Lernould e Zé foram observados em 

interação sexual e/ou copulando com mais de uma fêmea. A maioria das fêmeas adultas (n = 

8) foi observada apresentando comportamento proceptivo para o macho alfa (Cassiano), 

apenas as fêmeas Nayara e Clara não foram observadas apresentando comportamento 

proceptivo para nenhum macho adulto. Não observamos nenhuma fêmea adulta cortejando o 

macho Zé, mas ele se ausentou do grupo com as fêmeas Marcela e Clara, em períodos 

diferentes, e foi observado copulando com as fêmeas Marcela e Nayara. Nos meses que 

observamos com maior frequência os comportamentos de cópula e corte, a fêmea Letícia 

cortejou o macho Lernould e a fêmea Samantha se ausentou do grupo junto com este macho. 

O macho adulto Gustavo se ausentou do grupo junto com o macho Binho e com as fêmeas 

Letícia e Nayara. Além dessa ocasião, o macho adulto Binho se ausentou do grupo, em 

diferentes períodos, com as fêmeas, Marcela, Samantha, Érica e Clara. As fêmeas do grupo 

apresentaram um viés de exibição de comportamento proceptivo para o macho dominante, no 

entanto, as fêmeas solicitaram o macho dominante em apenas 58% dos 19 episódios 

proceptivos observados, ou, incluindo como episódios proceptivos as ausências de alguns 

pares do grupo de estudo, em apenas 41% dos 27 episódios proceptivos. O intervalo médio 

entre nascimentos de cada fêmea foi de 27,2 meses (n = 9 fêmeas e dp= 0,84). 
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Tabela 3.11. Comportamentos reprodutivos do grupo de S. xanthosternos na Rebio Una, 

ausência de indivíduos, durante o período reprodutivo, e nascimento de filhotes, entre 

dezembro de 2011 e dezembro de 2012. * indica que os comportamentos de corte e cópula 

não foram observados. 

Data Mês Machos Fêmeas Comp. 
Ausência 

grupo 
Nascimentos 

30/11/11 Nov/11 Ler Lar Corte   

15/12/11 Dez/11 Ler Mar Corte   

20/12/11 Dez/11 Ler Lar Corte   

02/05/12 Mai/12 Ler Lets Corte   

28/05/12 Mai/12 Ler Lar Corte   

04 - 05 e 06/06/12 Jun/12 Bin Mar  X  

06/06/12 Jun/12 Cas Lit Corte  
filho Lit entre 06 

e 12 /11/12 

25 - 26 e 27/06/12 Jun/12 Bin Sam  X  

26 e 28/06/12 Jun/12 Cas Pri Corte/cópula  
filho Pri entre 05 

e 10/12/12 

26/06/12 Jun/12 Zé Mar  X  

27/06/12 Jun/12 Zé Mar Cópula   

04/07/12 Jul/12 Cas Lar Corte/cópula  
filho Lar 

11/12/12 

04/07/12 Jul/12 Zé Nay Cópula   

10 e 11/07/12 Jul/12 Ler Lets Corte   

12/07/12 Jul/12 Cas Sam Corte   

24/07/12 Jul/12 Bin Eri  X  

24 - 25 e 26/07/12 Jul/12 Cas Pre Corte  

filho Pre entre 

19/12/12 e 

07/01/13 

31/07 e 01/08/12 Jul/Ago/12 Cas Mar Corte   

07 - 08 e 09/08/12 Ago/12 Cas Eri Corte/cópula   

07 e 08/08/12 Ago/12 Ler Sam  X 
filho Sam 

14/01/13 

09/08/12 Ago/12 Bin Cla  X  

14/08/12 Ago/12 Bin/Gus Lets/Nay  X  

29/08/12 Ago/12 Cas Eri Corte  
filho Eri entre 07 

e 10/02/13 

04 e 05/09/12 Set/12 Cas Lets Corte   

05 e 06/09/12 Set/12 Zé Cla  X 
filho Cla entre 07 

e 11/02/13 

27/09/12 Set/12 Cas Lets Corte   

* Out/12     
filho Mar entre 

13 e 17/03/13 

* Out/12     
filho Lets 

27/03/13 

21/11/12 Nov/12 Cas Lit Corte   
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5- DISCUSSÃO 

 

 

5.1- Organização social 

 

 

O tamanho médio de grupo na população de S. xanthosternos na Rebio Una é grande 

quando comparado com os tamanhos de grupo registrados para outras espécies de Sapajus e 

Cebus (Di Bitetti, 2001; Di Bitetti & Janson, 2001; Fragaszy et al., 2004a; Izar, 1999; Izar, 

2004; Izawa, 1980; Janson, 1986, 1988; Janson et al., 2012; Peres, 1993; Rímoli, 2001; 

Spironello, 2001; Terborgh, 1983; Zhang, 1995a). A razão sexual encontrada também foi alta 

em comparação com outras espécies de Sapajus (Fedigan & Jack, 2011; Fragaszy et al., 

2004a; Izar et al., 2012), e as fêmeas foram filopátricas conforme o registrado para a maioria 

das espécies de macacos-prego (Di Bitetti & Janson, 2001; Fragaszy et al., 2004a; Robinson, 

1988). 

Grupos grandes também foram observados em S. libidinosus no Parque Nacional Serra 

da Capivara (Falótico, 2011) e na espécie S. nigritus, mas, nesta última espécie, a formação de 

subgrupos e uma dinâmica de fissão fusão também têm sido registradas (Izar, 2004; Lynch 

Alfaro, 2007). Em outras espécies e populações de Sapajus e Cebus a fissão definitiva do 

grupo também foi observada (Fragaszy et al., 2004a; Robinson, 1988), no entanto, a 

população estudada apresentou fissões, mas de grupos grandes, assim como observado em 

grupos de Cebus olivaceus (Robinson, 1988), e mesmo após a fissão os grupos ainda 

permaneceram relativamente grandes. Em Cebus olivaceus, fêmeas em grupos grandes 

possuem maior sucesso reprodutivo do que fêmeas em grupos pequenos e, isto está, 

aparentemente, relacionado ao maior acesso a recursos alimentares, pelo fato de grupos 

grandes afastarem grupos menores de fontes de alimento agregadas (O'Brien, 1991; Robinson, 

1988). No entanto, o grande tamanho do grupo de estudo não parece ser explicado por 

competição entre grupos, visto que encontros entre grupos foram raros na população da Rebio 

Una (ver Capítulo IV, página 158). 

Segundo alguns estudos com espécies de Cebus, a troca de machos dominantes é mais 

provável de ocorrer em grupos menores e com proporções menores de macho, desta maneira, 

uma maior proporção de machos no grupo pode diminuir a frequência de troca de machos 

dominantes e aumentar a estabilidade social (Fedigan & Jack, 2004; Robinson, 1988). Na 

população de C. capucinus, no Parque Nacional Santa Rosa, os machos dispersaram do grupo 
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mais novos e, além disso, em grupos grandes machos residentes foram menos propensos a 

dispersar (Jack et al., 2012; Janson et al., 2012; Perry et al., 2012). A dominância do macho, 

em C. capucinus, é relativamente instável, devido as frequentes dispersões dos machos e o 

macho residente é frequentemente expluso do grupo pela invasão agressiva de dois ou três 

machos adultos (Fedigan & Jack, 2004).  

O infanticídio por machos parece ocorrer mais comumente após a troca de machos 

dominantes, que são mais frequentes em C. capucinus do que em S. nigritus (Izar et al., 

2009). A dispersão de machos não parece ocorrer muito frequentemente na população de S. 

xanthosternos estudada, como ocorre em C. capucinus em Santa Rosa (Fedigan & Jack, 

2004), e assemelha-se a registrada para populações nas quais a troca de machos dominantes 

ocorre entre períodos longos (Di Bitetti & Janson, 2001; Janson et al., 2012; Perry et al., 

2012; Robinson, 1988). Eventos de dispersão de mais de um macho ou invasão coletiva de 

machos adultos também não foram registradas na população de S. xanthosternos da Rebio 

Una, assim como em S. nigritus (Fragaszy et al., 2004a; Izar et al., 2009). A frequência de 

troca de machos dominantes parece ser baixa nos grupos da Rebio Una e o que, 

consequentemente, aumenta a estabilidade social. Embora esta estabilidade social, com 

dispersão de machos e troca de machos dominantes pouco frequentes, possa reduzir a 

mortalidade de infantes nesta população, o risco de infanticídio por machos não parece ser um 

fator que influencia a organização social de S. xanthosternos na Rebio Una (Fedigan, 2003; 

Fedigan & Jack, 2004; Fedigan & Jack, 2011). A maior proporção de machos residentes no 

grupo da Rebio Una parece estar relacionado ao alto risco de predação, assim como 

evidenciado em outros estudos (Hill & Lee, 1998; Stanford, 1998, 2002; Van Schaik & 

Hörstermann, 1994).  

 

 

5.2- Estrutura social 

 

 

As associações e interações entre os indivíduos adultos do grupo de S. xanthosternos 

não foram ao acaso, mas a associação entre fêmeas não foi mais frequente do que o esperado 

e as fêmeas associaram-se significativamente mais com machos. Este resultado foi similar ao 

encontrado para outras duas populações de S. nigritus (Izar, 2004; Lynch Alfaro, 2007; 

Tokuda, 2012). Fêmeas podem se beneficiar ao associaram-se mais frequentemente com 

machos, pelo fato de machos serem mais vigilantes e eficientes nos ataques contra predadores 
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e contra coespecíficos machos, aumentando a proteção para as fêmeas (Fedigan, 2003; 

O'Brien, 1991; Van Schaik & Van Noordwijk, 1989).  

Ao contrário do previsto, fêmeas apresentaram poucas interações agonísticas entre si e 

interagiram agonisticamente com mais frequência com machos adultos. A maioria dos 

conflitos, nos quais foi possível identificar o contexto da interação, foi relacionado a recursos 

alimentares e dirigido para machos subordinados, assim como o encontrado em outros estudos 

(O'Brien, 1991; Perry, 1997; Rose, 1994). Segundo O‘Brien (1991), embora machos 

subadultos de C. olivaceus representem um custo social para as fêmeas, eles podem ser 

tolerados pelo fato de serem importantes na competição entre grupos por recursos. A maior 

competição observada entre fêmeas e machos no grupo de estudo, evidencia os custos de 

machos subordinados para as fêmeas e, provavelmente, o maior número de machos no grupo 

aumenta a competição por alimento, visto que a maioria das interações agonísticas em que o 

contexto foi identificado foi por frutos. No entanto, o maior número de machos no grupo 

estutado também pode proporcionar benefícios para as fêmeas, como uma maior proteção 

contra predadores e coespecíficos machos (Fedigan, 2003; Van Schaik & Van Noordwijk, 

1989) e não está relacionado aos benefícios propostos por O‘Brien (1991), pelo fato da 

competição direta por recursos entre grupos ter sido quase inexistente na população estudada 

(ver Capítulo IV, página 158). 

Coalizões entre fêmeas contra fêmeas também foram pouco observadas, fêmeas 

formaram coalizões mais frequentemente com machos, principalmente com o macho alfa, 

contra machos (ver Capítulo IV, página 163), assim como o encontrado em outros estudos 

com espécies de Sapajus e Cebus (Ferreira et al., 2006; Izar, 2004; Perry, 1997; Verderane et 

al., 2013). Interações agonísticas e coalizões entre fêmeas também foram pouco observadas 

para a população de S. nigritus no PECB, no entanto, nesta população interações afiliativas 

entre fêmeas também foram pouco observadas e as fêmeas dispersam dos seus grupos natais, 

devido a menor disponibilidade de recursos alimentares (Izar, 2004; Izar et al., 2012; Tokuda, 

2012).  

As fêmeas de S. xanthosternos apresentaram hierarquia de dominância parcial e, 

apesar das interações de catação entre as fêmeas terem sido significativamente mais 

frequentes do que entre machos e fêmeas, como o encontrado na maioria das espécies 

estudadas de Sapajus e Cebus (Di Bitetti, 1997; Izar et al., 2012; Manson et al., 1999; 

O'Brien, 1991; Perry, 1997; Perry, 1998; Tiddi et al., 2012; Tiddi et al., 2011), as interações 

de catação foram recíprocas, não foram relacionadas com o posto de dominância das fêmeas e 
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com a formação de coalizões. Ademais, o sucesso reprodutivo das fêmeas também não foi 

relacionado ao seu posto de dominância.  

Contudo, o intervalo entre nascimentos registrado para as fêmeas de S. xanthosternos 

foi inferior ao registrado para S. nigritus no PECB (Izar et al., 2012) e superior ao intervalo 

verificado para a maioria das espécies e populações de Sapajus e Cebus (Di Bitetti & Janson, 

2001; Fragaszy et al., 2004a; Izar et al., 2012). Deste modo, o maior intervalo entre 

nascimentos encontrado para as fêmeas na Rebio Una é evidência de que a competição 

indireta por alimento afeta o sucesso reprodutivo das fêmeas nesta população. 

Entretanto, a distribuição das fêmeas nas redes sociais de associação espacial, 

principalmente em fontes de alimento agregada, e de interação de catação apresentou um 

mesmo padrão, ou seja, as redes foram muito similares. Esses resultados indicam que existem 

vínculos entre as fêmeas e que estes vínculos podem aumentar a tolerância entre elas (Boinski 

et al., 2002; Sterck et al., 1997; Verderane et al., 2013) (ver Capítulo IV, página 163). Fêmeas 

que foram mais próximas, principalmente em fontes de alimento agregadas, também foram as 

que interagiram afiliativamente com maior frequência. Apesar destas relações não serem 

relacionadas ao posto de dominância, a alta interação afiliativa pode favorecer a tolerância 

entre as fêmeas e a formação de coalizões entre elas contra machos adultos. Ademais, a 

formação de agrupamentos com relação às interações afiliativas entre as fêmeas, 

provavelmente, deve estar relacionada à familiaridade entre elas. Informações sobre 

parentesco têm sido incluídas em análises de comportamentos sociais, e resultados recentes 

demonstraram os efeitos do parentesco na distribuição de apoio a coalizões e catação (Tiddi et 

al., 2012). 

O macho alfa foi o parceiro preferido da maioria das fêmeas em associações espaciais 

e interações afiliativas, como observado em outros estudos com macacos-prego e caiararas 

(Di Bitetti, 1997; Izar et al., 2012; Izawa, 1980; Lynch Alfaro, 2007; Manson et al., 1999;  

O'Brien, 1991; Perry, 1997; Perry, 1998; Tiddi et al., 2011), principalmente das fêmeas que 

apresentaram maiores medidas de força e centralidade e de fêmeas dominantes. Essas fêmeas 

também se associaram com frequência com o macho alfa em fontes de alimento agregadas 

(ver Capítulo IV, página 161), mas é importante ressaltar que apenas o posto de dominância 

das fêmeas não explica a significativa associação com o macho alfa, e as fêmeas que 

apresentaram maiores valores de força e centralidade foram as mais próximas ao macho alfa.  

O macho adulto Lernould, que foi o segundo indivíduo mais dominante do grupo, o 

terceiro indivíduo mais dominante entre os machos e é o macho mais velho do grupo, também 

foi frequentemente catado por fêmeas adultas e foi o indivíduo mais catado pelo macho alfa. 
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A alta frequência de catação entre esses machos sugere a formação de alianças entre machos e 

pode estar relacionada com a idade do macho Lernould. O macho alfa apresentou os maiores 

valores de força e centralidade, indicando o seu papel central no grupo de estudo, em S. 

nigritus o macho alfa também apresentou altos valores de força em comparação aos outros 

machos adultos do grupo (Tiddi et al., 2011; Tokuda, 2012).  

Esses resultados sugerem que a maioria das fêmeas do grupo de estudo e, 

consequentemente, os seus infantes, foi mais associada espacialmente ao macho alfa, 

provavelmente, para obter mais proteção e acesso a fontes de alimento agregadas, visto que o 

macho alfa foi o indivíduo mais vigilante do grupo, o macho que mais apoiou as fêmeas 

adultas em coalizões e, possivelmente, apresentou maior tolerância com as fêmeas em fontes 

de alimento agregadas do que os outros machos do grupo (ver Capítulos II e IV, páginas 72 e 

164) (Di Bitetti, 1997; Fedigan, 2003; Ferreira et al., 2006; Izar, 2004; Izar et al., 2009; 

Janson, 1984; O'Brien, 1991; Tiddi et al., 2011; Van Schaik & Van Noordwijk, 1989). Diante 

disso, enquanto a importância do macho dominante para as fêmeas adultas foi evidente na 

maioria dos estudos com Sapajus e Cebus, o papel dos machos subordinados não tem sido 

muito explorado. Neste estudo, sugerimos que, apesar dos machos subornidados apresentarem 

custos para as fêmeas por competirem por alimento, um maior número de machos também 

pode apresentar benefícios para as fêmeas por oferecer maior proteção contra predação. 

 

 

5.3- Sistema de acasalamento 

 

 

Os grupos de macacos-prego na Rebio Una eram grandes, o grupo de estudo 

apresentou uma maior proporção de machos, a dispersão de machos e, consequentemente, a 

troca de machos dominantes não foram frequentes em comparação com as encontradas na 

população de C. capucinus, no Parque Nacional Santa Rosa, e tentativas de infanticídio 

também não foram observadas na população de S. xanthosternos. No entanto, fêmeas 

utilizaram a estratégia reprodutiva de confundir a paternidade, pelo fato de apresentar 

comportamentos proceptivos para mais de um macho adulto do grupo, assim como foi 

registrado para C. capucinus, principalmente, em população com alto risco de infanticídio por 

machos (Izar et al., 2009). 

A alta proporção de machos no grupo de Una leva à expectativa de diminuição do 

controle do macho dominante sobre as fêmeas sexualmente receptivas. As fêmeas do grupo na 
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Rebio Una apresentaram promiscuidade no sistema de acasalamento, quando comparadas com 

outras populações de Sapajus (Izar et al., 2012), pois exibiram comportamento proceptivo 

para diferentes machos do grupo e, apesar de ter sido observado um viés de exibição de 

comportamento proceptivo para o macho dominante, as fêmeas do grupo solicitaram o macho 

dominante em apenas 58% dos 19 episódios proceptivos. Esse resultado foi inferior aos 

encontrados para S. nigritus 75 - 100% e para S. libidinosus 71 - 95% (Izar et al., 2012). 

Segundo Izar et al. (2009), as estratégias reprodutivas de S. nigritus e C. capucinus parecem 

refletir uma evitação de coerção sexual dos machos pelas fêmeas, no entanto, em S. nigritus, a 

aparente estratégia utilizada pelas fêmeas é concentrar a paternidade, já a estratégia utilizada 

em C. capucinus parece ser confundir a paternidade, visto que as fêmeas desta espécie 

apresentam comportamentos proceptivos também para machos subordinados, como uma 

estratégia contra infanticídios por machos.  

Apesar das fêmeas da população estudada terem utilizado a estratégia reprodutiva de 

confundir a paternidade, assim como observado em C. capucinus (Izar et al. 2009), tentativas 

de infanticídio, alta imigração de machos adultos e troca de machos dominantes (Fedigan, 

2003; Fedigan & Jack, 2004; Fedigan & Jack, 2011; Jack et al., 2012) não foram observadas 

na população estudada, o que evidencia que a estratégia reprodutiva das fêmeas de S. 

xanthosternos está relacionada à organização social das fêmeas (um maior número de fêmeas 

sexualmente receptivas no grupo atrai um maior número de machos - Koenig et al., 2013), 

que por conseguinte é influenciada pelo risco de predação (ver página 121). 

Deste modo, a sistema de acasalamento de S. xanthosternos é caracterizado como 

multi macho, ou seja, tanto o macho dominante como os machos subordinados têm acesso 

reprodutivo às fêmeas, o que aumenta a possibilidade de coalizões entre machos para a defesa 

do grupo (Carosi et al., 2005; Fragaszy et al., 2004a). Apesar do macho alfa apresentar altos 

índices de associação espacial com a maioria das fêmeas adultas do grupo e de ser o macho 

mais catado por elas, o viés de comportamento proceptivo para o macho dominante foi baixo 

na população de macacos-prego da Rebio Una em comparação com outras populações, 

principalmente de Sapajus (Fragaszy et al., 2004a; Izar et al., 2012; Janson, 1984; O'Brien, 

1991; Robinson, 1988).  

No entanto, atribuir a paternidade dos infantes com base no acasalamento observado 

não é uma medida acurada e, na maioria dos estudos em que a paternidade foi verificada, por 

meio de extração não invasiva de DNA, o macho dominante apresentou mensurável vantagem 

reprodutiva (Fragaszy et al., 2004a; Muniz et al., 2006; Muniz et al., 2010). Apesar dos 

acasalamentos não serem monopolizados pelo macho alfa no presente estudo, assim como em 
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populações de C. capucinus (Izar et al., 2009; Perry, 1997), a paternidade dos infantes pode 

estar concentrada no macho dominante (Cassiano), pelo fato da maioria dos nascimentos 

terem ocorrido em um intervalo de 5 a 6 meses (período de gestação) após as cópulas de 

fêmeas com o macho Cassiano (alfa - Tabela 3.11, página 118). Porém, informações de 

paternidade genética não são disponíveis para S. xanthosternos, assim a relação entre o posto 

de dominância dos machos e o sucesso reprodutivo permanece uma questão aberta para a 

população estudada. 

Fêmeas adultas jovens de S. nigritus e C. capucinus no estro evitam o macho alfa 

como parceiro sexual, para evitar a procriação consanguínea, pelo fato do macho alfa poder 

manter sua dominância por um longo período nestas populações e possuir alto viés 

reprodutivo, em C. capucinus, por exemplo, o macho alfa é o progenitor da maioria dos 

infantes (Di Bitetti & Janson, 2001; Muniz et al., 2006; Muniz et al., 2010). Apesar de o 

macho alfa manter sua dominância por um longo período na população estudada, a maioria 

das fêmeas do grupo apresentou comportamento proceptivo para o macho dominante e apenas 

duas fêmeas, as quais não eram fêmeas adultas jovens não foram observadas cortejando o 

macho alfa. 

No estudo sobre comportamento reprodutivo de machos de um grupo de S. nigritus, 

Lynch Alfaro (2005) encontrou que os machos não possuem um papel muito ativo na 

monopolização das fêmeas e que a intervenção direta de cópulas por machos adultos foi rara. 

Assim como observado por Lynch Alfaro (2005), o número de machos sexualmente ativos no 

grupo de estudo foi maior no período de menor disponibilidade de frutos (junho, julho, 

agosto), no qual as fêmeas provavelmente estavam férteis. A sobreposição de fêmeas 

sexualmente receptivas aumentou a competição sexual, principalmente indireta, entre machos. 

Machos adultos subordinados, durante este período, copularam ―às escondidas‖ com as 

fêmeas do grupo de estudo e esta estratégia de acasalamento pode ter reduzido à 

probabilidade de interferências de cópulas e monopolização de fêmeas. Estudos específicos de 

comportamento sexual e de paternidade em grupos selvagens de macacos-prego são 

necessários para determinar, por exemplo, se os grupos grandes de C. olivaceus são de fato 

uni macho em termos de sucesso reprodutivo (Fragaszy et al., 2004a), e se as cópulas por 

machos subordinados ou subadultos e as cópulas ―às escondidas‖ são de fato efetivas em 

Sapajus.  

Por fim, o grande tamanho dos grupos na Rebio Una favorece a hipótese de que o 

tamanho mínimo de grupo é determinado pelo risco de predação (De Ruiter, 1986; Janson, 

1988, 2000; Kappeler & Van Schaik, 2002; Van Schaik, 1983; Van Schaik, 1989). O maior 
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número de machos adultos no grupo de estudo e a significativa associação espacial entre 

fêmeas e machos adultos, sugerem que os machos beneficiam as fêmeas desta população com 

uma maior proteção contra predadores (Hill & Lee, 1998; Stanford, 1998, 2002; Van Schaik 

& Hörstermann, 1994; Van Schaik & Noordwijk, 1989). O risco de predação, além de afetar a 

organização social, pode também influenciar o sistema de acasalamento, pois a capacidade de 

um macho para monopolizar fêmeas sexualmente receptivas está correlacionada com o 

número e o grau de sobreposição de fêmeas sexualmente receptivas na área (Komers & 

Brotherton, 1997) e com o número de machos em um grupo (Kutsukake & Nunn, 2006).  
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CAPÍTULO IV 

 

 

Efeitos do risco de predação e da competição por 

alimento no sistema social de Sapajus xanthosternos 

na Reserva Biológica de Una 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

1.1- Sistemas sociais de primatas: a abordagem socioecológica 

 

 

Os componentes que caracterizam o sistema social de primatas (organização social, 

estrutura social e sistema de acasalamento) podem variar amplamente, e essa variabilidade 

pode ser observada não apenas entre diferentes gêneros de primatas, mas também entre 

espécies e populações (Kappeler & Van Schaik, 2002). A socioecologia é uma abordagem 

teórica que busca explicar a diversidade de sistemas sociais dos primatas, investigando a 

relação entre o comportamento social, fatores ecológicos e a dinâmica populacional (Janson, 

2000; Kappeler & Van Schaik, 2002; Sterck et al., 1997; Van Schaik, 1989; Wrangham, 

1980). E embora a ideia original dos modelos socioecológicos fosse explicar os sistemas 

sociais dos primatas usando um único modelo, dois diferentes caminhos foram 

subsequentemente adotados: os modelos que relacionam padrões de grupo e sistema de 

acasalamento (Clutton-Brock & Harvey, 1978; Emlen & Oring, 1977) e os modelos que 

relacionam padrões de grupo e estrutura social das fêmeas (Isbell, 1991; Wrangham, 1980). 

No entanto, os dois modelos são conectados pela organização social, apesar de serem 

essencialmente independentes na sua tentativa de explicar dois distintos aspectos do sistema 

social (Koenig, Scarry, Wheeler, & Borries, 2013).  

O modelo ecológico que aborda a organização social e o sistema de acasalamento 

sugere que recursos (alimentos e abrigos) e riscos (predação e infanticídio por machos) 

determinam a distribuição espaço-temporal de fêmeas receptivas, a qual afeta, por 

conseguinte, as estratégias reprodutivas dos machos. Apesar de estar evidente que a predação, 

a disponibilidade e distribuição de recursos e o risco de infanticídio afetam a organização 

social das fêmeas, a importância de cada fator e sua contribuição para a flexibilidade de 

agrupamento das fêmeas ainda permanecem obscuras (Koenig et al., 2013).  

Já o modelo que investiga as relações sociais de fêmeas introduziu uma nova 

dimensão para a abordagem. Wrangham (1980) argumentou que a disponibilidade e 

distribuição de recursos deveriam ter um maior efeito não somente nos padrões de grupo e 

dispersão de fêmeas, mas também nas suas relações agonísticas e afiliativas dentro e entre 

grupos. Esta ideia foi estendida por incluir o risco de predação como um fator ecológico (Van 
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Schaik, 1989) e posteriormente o risco de infanticídio como um fator social influenciando o 

agrupamento das fêmeas (Kappeler & Van Schaik, 2002; Sterck et al., 1997). 

Contudo, segundo a teoria socioecológica, o risco de predação tem sido apontado 

como a principal força seletiva favorecendo a sociabilidade em primatas diurnos. Assim, 

considera-se que primatas que vivem em grupos grandes podem reduzir o risco de predação 

pela defesa grupal, pelo aumento de indivíduos vigilantes e pela menor probabilidade de um 

indivíduo ser predado em função dos efeitos de diluição e confusão (Alexander, 1974; Hill & 

Lee, 1998; Janson, 1988, 1998; Kappeler & Van Schaik, 2002; Stanford, 1995, 2002; Van 

Schaik, 1983; Van Schaik & Hörstermann, 1994). E embora o risco de predação tenha sido 

considerado um fator causal importante afetando a estrutura social de primatas (Stanford, 

1998; Sterck et al., 1997; Van Schaik, 1989), hoje se considera apenas uma relação indireta 

(Boinski & Chapman, 1995; Boinski et al., 2002; Isbell, 1991), a partir do efeito sobre o 

tamanho e a composição de grupos (Hill & Lee, 1998; Krüger et al., 1998; Stanford, 1995, 

1998). 

O tamanho de grupo é considerado uma variável crítica da organização social, pois 

restringe a maioria dos outros aspectos do sistema social de primatas (Janson & Goldsmith, 

1995; Kappeler & Van Schaik, 2002). Apesar de alguns autores sugerirem que o tamanho 

mínimo de um grupo social de primatas é determinado pela competição por alimento entre 

grupos, ou seja, primatas que vivem em grupos grandes podem monopolizar fontes 

alimentares, excluindo grupos menores (Cheney & Seyfarth, 1987; Koenig, 2002; Sterck et 

al., 1997; Wrangham, 1980), a maior parte dos estudos tem favorecido a hipótese de que o 

tamanho mínimo de grupo é determinado pelo risco de predação (De Ruiter, 1986; Janson, 

1988, 2000; Kappeler & Van Schaik, 2002; Lehmann, Korstjens, & Dunbar, 2007; Van 

Schaik, 1983; Van Schaik, 1989).  

Vários autores consideram que a falta de evidências sobre o risco de predação como 

causa proximal de flexibilidade social de primatas advém do fato de que os animais podem 

empregar uma diversidade de estratégias para evitar a predação (Boinski et al., 2000; Ferrari, 

2009; Hill & Dunbar, 1998; Janson, 1998; McGraw & Zuberbühler, 2008; Willems & Hill, 

2009; Wright, 1998). Os primatas sofrem pressão de diversos predadores (aves de rapina, 

serpentes, mamíferos, incluindo outros primatas, como chimpanzés e humanos), o que atua 

para a seleção de estratégias comportamentais que podem diferir em função do tipo de 

predador (Cowlishaw, 1997; Croes et al., 2007; Stanford, 1998; Willems & Hill, 2009; 

Wright, 1998). Apesar disso, em um nível proximal, espera-se que o risco de predação afete a 

organização social e o sistema de acasalamento, por limitar o tamanho mínimo de grupo 
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(Boinski et al., 2003; Dunbar, 1996; McGraw & Zuberbühler, 2008) e aumentar a coesão do 

grupo (Sterck et al., 1997), e existem evidências de que o elevado número de machos em um 

grupo (esperado pelo número de fêmeas) é correlacionado com o risco de predação (Hill & 

Lee, 1998; Stanford, 1998, 2002; Van Schaik & Hörstermann, 1994).  

Deste modo, enquanto o risco de predação determina o tamanho mínimo de grupo a 

competição alimentar dentro do grupo impõe o limite máximo (Van Schaik, 1989) e, desta 

forma, um potencial custo da sociabilidade é a competição intra-grupo por recursos limitantes 

(Sterck et al., 1997; Van Schaik, 1989; Wrangham, 1980). As fêmeas adultas são os 

indivíduos do grupo mais afetados pela competição intra-grupo (Isbell, 1991; Sterck et al., 

1997; Van Schaik, 1989) e o custo desta competição, segundo van Schaik (1983), só seria 

viável se a vantagem de reduzir o risco de predação fosse superior.  

Segundo a abordagem socioecológica o sistema social de uma espécie de primata é o 

resultado adaptativo de estratégias comportamentais individuais selecionadas, ao longo da 

evolução, por pressões seletivas, que afetam o sucesso reprodutivo individual, como a 

distribuição de riscos (predação e infanticídio por machos) e recursos limitantes. Os modelos 

socioecológicos partem da premissa de que os fatores que afetam a aptidão dos machos e das 

fêmeas são distintos, devido às diferenças na fisiologia reprodutiva e no investimento 

parental, com altos custos energéticos para as fêmeas nos períodos de gestação e lactação 

(Trivers, 1972). Assim, as fêmeas têm seu sucesso reprodutivo limitado por acesso a recursos 

alimentares e os machos pelo acesso a fêmeas sexualmente receptivas.  

Portanto, para os modelos socioecológicos, a distribuição das fêmeas no ambiente está 

relacionada com a distribuição dos riscos, principalmente o de predação, e dos recursos 

alimentares, e evidenciam que a competição alimentar deve afetar diretamente as relações 

sociais entre fêmeas (Koenig, 2002; Sterck et al., 1997; Van Schaik, 1989; Wrangham, 1980). 

Por outro lado, o número de machos em um grupo pode ser determinado pela distribuição 

espacial (número) e temporal (sincronia de estro) de fêmeas reprodutivas, deste modo, o 

número de machos aumenta quando as fêmeas são mais sincronicamente receptivas (Carnes, 

Nunn, & Lewis, 2011; Lindenfors, Fröberg, & Nunn, 2004). 

Desta maneira, a competição alimentar pode limitar o tamanho do grupo - pelo fato de 

grupos grandes esgotarem fontes de alimento mais rápido, levando a um maior deslocamento 

para encontrar outras fontes, aumentando os custos de deslocamento diário (Isbell, 1991; Izar, 

2004; Izar et al., 2012; Janson & Goldsmith, 1995; Teichroeb & Sicotte, 2009) e diminuindo 

o sucesso reprodutivo das fêmeas (Borries, Larney, Lu, Ossi, & Koenig, 2008; Fedigan & 

Jack, 2011) - e pode afetar o sistema de acasalamento, pois a capacidade individual dos 
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machos de monopolizar fêmeas está correlacionada com o número de fêmeas sexualmente 

receptivas (Carosi et al., 2005) e com o número de machos em um grupo (Kutsukake & Nunn, 

2006). 

A distribuição dos recursos determina a competição por alimento entre fêmeas, deste 

modo, recursos alimentares uniformemente distribuídos no habitat conduzem à competição 

indireta e recursos agregados induzem à competição direta entre indivíduos, e as duas formas 

de competição podem ocorrer intra e entre grupos (Ferreira, Lee, & Izar, 2008; Isbell, 1991; 

Izar, 2004; Koenig, 2002; Sterck et al., 1997; Van Schaik, 1989; Wrangham, 1980). A 

competição direta por recursos é identificada através de interações agonísticas entre os 

indivíduos, e a competição indireta é inferida a partir de evidências como a baixa coesão entre 

os indivíduos do grupo, ou o aumento do tamanho da área de uso e das distâncias diárias 

percorridas em função do tamanho de grupo (Ferreira et al., 2008; Isbell, 1991; Phillips, 1995; 

White & Chapman, 1994). A competição direta por alimento entre grupos ocorre em função 

da distribuição das fontes de alimento e da densidade populacional da espécie, ao passo que a 

competição indireta é consequência apenas da densidade populacional da espécie, e não 

influencia nas relações sociais das fêmeas (Isbell, 1991; Sterck et al., 1997).  

As características dos principais recursos alimentares consumidos pela espécie 

determinam a qualidade e a intensidade da competição entre as fêmeas. O tipo de regime 

competitivo, a que as fêmeas estão submetidas, afeta o padrão de relações sociais 

estabelecidas entre elas (Isbell, 1991; Sterck et al., 1997; Van Schaik, 1989; Wrangham, 

1980). Embora diferentes recursos possuam propriedades específicas, a intensidade da 

competição por recursos alimentares pode aumentar devido ao seu valor energético, a sua 

distribuição discreta no ambiente (Isbell, 1991; Van Schaik, 1989; Wrangham, 1980), ao 

tamanho intermediário das fontes em relação ao tamanho do grupo (Isbell & Van Vuren, 

1996) e ao seu elevado tempo de depleção (Isbell, Pruetz, & Young, 1998). Os recursos com 

elevado tempo de permanência, provavelmente possuem alto valor, visto que o tempo 

despendido nestes recursos pode ser um indicativo do seu valor para os indivíduos do grupo 

(Chancellor & Isbell, 2009). De modo crescente, estudos estão encontrando que alimentos 

grandes (Chancellor & Isbell, 2008) ou com maior tempo de permanência (Isbell et al., 1998) 

são mais monopolizáveis ou usurpáveis (Chancellor & Isbell, 2009; Chancellor & Isbell, 

2008; Isbell & Van Vuren, 1996; Pruetz & Isbell, 2000). Desta maneira, alguns membros do 

grupo (dominantes) podem excluir outros indivíduos (subordinados) do grupo desses 

recursos, intervindo diretamente no ganho energético dos indivíduos subordinados do seu 

grupo. Assim, recursos monopolizáveis ou usurpáveis induzem a competição direta por 
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alimento intra-grupo, a qual está associada às relações de dominância entre fêmeas de 

primatas (Isbell et al., 1998; Isbell & Young, 2002). 

Por outro lado, recursos considerados igualmente ou aleatoriamente distribuídos no 

espaço, como partes vegetativas de plantas e invertebrados (Terborgh, 1983; Zhang, 1995a), 

que podem ser consumidos rapidamente, ou fontes de alimento que são muito grandes ou 

excessivamente pequenas em relação ao tamanho do grupo, não podem ou não precisam ser 

monopolizáveis ou usurpáveis, pelo fato do recurso ser encontrado por todo o ambiente, ou 

porque pode ser consumido mais rápido, diminuindo a probabilidade de vários indivíduos se 

alimentarem simultaneamente, ou pelo fato da fonte de alimento ser grande ou pequena 

demais para ser defendida (Chancellor & Isbell, 2009; Isbell, 1991; Izar, 2004; Sterck et al., 

1997). Quando o principal recurso consumido pela espécie é uniformemente disperso no 

ambiente, espera-se que ocorra competição indireta intra-grupo, e que todos os indivíduos do 

grupo sejam afetados pela redução na eficiência de forrageamento, pelo fato dos recursos já 

terem sido depletados no local ou porque precisem deslocar mais para encontrar alimento para 

todos os indivíduos do grupo. Deste modo, recursos dispersos favorecem fracas ou 

inexistentes relações de dominância entre fêmeas (Isbell, 1991; Van Schaik, 1989; 

Wrangham, 1980).  

De acordo com Sterck et al. (1997), a combinação da qualidade e da intensidade de 

competição por recursos alimentares intra e entre grupos determina o padrão da estrutura 

social entre fêmeas, que pode apresentar quatro formas: a) Dispersora-Igualitária: quando a 

competição intra e entre grupos é baixa, as fêmeas não formam hierarquias estáveis e 

coalizões e podem dispersar de seus grupos natais; b) Residente-Igualitária: quando a 

competição intra-grupo é baixa e entre grupos é alta, as fêmeas formam relacionamentos 

igualitários e permanecem em seus grupos natais; c) Residente-Nepotista: quando a 

competição intra-grupo é alta e entre grupos é baixa, as fêmeas formam hierarquia de 

dominância linear, nepotista e despótica, com coalizões entre fêmeas e permanecem em seus 

grupos natais; d) Residente-Nepotista-Tolerante: quando a competição intra e entre grupos é 

alta, as fêmeas formam hierarquia de dominância linear, nepotista e tolerante, com coalizões 

entre fêmeas e permanecem em seus grupos natais.  

Segundo Wragham (1980) a filopatria de fêmeas, com vínculos fortes e característicos 

entre fêmeas aparentadas, emerge em função da competição direta por alimento, visto que a 

cooperação entre elas aumenta a vitória de disputas por alimento e consequentemente a 

aptidão abrangente. Assim, quando a competição direta por alimento é baixa espera-se que 

fêmeas dispersem de seus grupos, já que existem poucos benefícios em permanecer no grupo 
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e estabelecer relações de dominância ou coalizões para competir por recursos alimentares. No 

entanto, a dispersão de fêmeas pode ocorrer devido ao aumento da competição por alimento, 

pelo risco de infanticídio ou quando os custos de permanecer no grupo natal forem superiores 

aos custos da dispersão (Isbell, 2004; Isbell & Van Vuren, 1996). 

Outros fatores como a demografia e o comportamento dos machos podem influenciar 

diretamente ou interagir com fatores ecológicos e afetar as relações sociais entre as fêmeas. 

De acordo com a socioecologia, o número de machos em um grupo de primatas reflete a 

distribuição espaço-temporal de fêmeas sexualmente receptivas, que determina a capacidade 

de monopolização por machos (Nunn, 1999). No entanto, o acúmulo de pesquisas de campo 

tem revelado que o número de machos em grupos de primatas pode ser uma resposta flexível 

às variações ecológicas e demográficas (Kappeler & Van Schaik, 2002; Robbins, 1995). Por 

exemplo, o tamanho de grupo pode ser limitado pelo risco de infanticídio por machos 

estranhos (Kappeler & Van Schaik, 2002; Pope, 2000), que é afetado pelo número de fêmeas 

e pelo grau de sincronicidade reprodutiva das fêmeas no grupo, os quais influenciam a 

monopolização potencial por machos e, portanto, o número de machos que compõem o grupo 

(Lindenfors et al., 2004; Mitani, Gros-Louis, & Manson, 1996; Nunn, 1999; A. Treves, 2001). 

O conflito sexual também pode afetar o sistema social de primatas, pelo fato dos 

padrões de acasalamento refletir as estratégias das fêmeas para confundir (por exemplo, 

acasalamentos promíscuos) ou para concentrar a paternidade, neutralizando a estratégia do 

macho de cometer o infanticídio (Nunn & van Schaik, 2000). Como consequência, espécies 

que mostram a mesma organização social podem apresentar sistemas de acasalamento 

distintos, de acordo com as estratégias comportamentais das fêmeas (Izar et al., 2009) e 

sincronia reprodutiva (Ostner, Nunn, & Schülke, 2008). Ademais, a dispersão das fêmeas 

pode ser uma resposta ao risco de infanticídio por machos (Jack & Fedigan, 2009), o qual 

pode limitar o número de fêmeas em um grupo, como tem sido observado no gênero Alouatta 

(Crockett & Janson, 2000) e, independentemente da preferência alimentar e do padrão de 

dispersão da espécie, a ameaça de infanticídio pode restringir o tamanho e a composição de 

grupos de primatas (Fedigan & Jack, 2011). 

Entretanto, devido a algumas discrepâncias entre as predições dos modelos e os 

padrões de sistemas sociais atualmente observados, e pelo fato da maioria dos testes de campo 

ter sido baseada em espécies do Velho Mundo (Strier, 2009; Thierry, 2008, 2013), os modelos 

socioecológicos têm recebido críticas indicando que mais estudos são necessários para 

aperfeiçoá-los, especialmente por incorporar espécies de primatas que foram menos 

investigadas, como as do Novo Mundo (Janson, 2000; Kappeler & Van Schaik, 2002; Koenig 
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& Borries, 2009; Koenig et al., 2013). Mas, apesar de alguns estudos discordarem das 

previsões dos modelos (Clutton-Brock & Janson, 2012; Koenig et al., 2013; Thierry, 2008, 

2013), outros têm apoiado as suas predições, por meio de resultados empíricos com espécies 

de cercopitecóides (Chancellor & Isbell, 2009; Harris, 2006; Isbell et al., 1998; Pruetz & 

Isbell, 2000; Teichroeb & Sicotte, 2009) e, mais recentemente, com estudos que testaram as 

predições dos modelos com espécies de primatas do Novo Mundo (Boinski et al., 2002; Izar, 

2004; Izar et al., 2012; Verderane et al., 2013). Além disso, a abordagem dos modelos 

socioecológicos também tem sido criticada pelo fato das suas premissas com relação aos 

regimes competitivos serem em termos binários (forte/fraco), pela classificação das relações 

sociais serem categóricas, por não incorporarem modelo formal (matemático) e restrições 

filogenéticas e por não abranger toda a diversidade de sistemas sociais observados entre os 

primatas (Clutton-Brock & Janson, 2012; Strier, 2009; Thierry, 2008, 2013). Como uma 

consequência, alguns estudos sugerem que a abordagem seja abandonada (Thierry, 2008, 

2013), enquanto outros propõem o refinamento dos modelos por incluir mais distinções 

(Harris, 2006; Janson, 2000; Koenig & Borries, 2009; Koenig et al., 2013). 

Depois do exposto, vale enfatizar que a abordagem socioecológica assume que 

estratégias individuais podem ser flexíveis às condições ecológicas locais, conduzindo a uma 

variabilidade intraespecífica de sistemas sociais, dentro dos limites e trajetórias sociais 

adaptadas (Kappeler & Van Schaik, 2002; Koenig, 2002). Contudo, a adaptabilidade e a 

variação do comportamento social podem ser restringidas por adaptações conservativas e por 

inércia filogenética (Di Fiore & Rendall, 1994; Rendall & Di Fiore, 2007) e um maior número 

de estudos se faz necessário para avaliarmos o quanto os elementos que caracterizam os 

sistemas sociais de espécies de primatas são flexíveis e/ou conservativos. Assim, o estudo 

comparativo do comportamento social de espécies proximamente relacionadas ou entre 

populações, que habitam diferentes ecossistemas pode nos ajudar a identificar a relativa 

contribuição de determinantes ecológicos e genéticos no sistema social de primatas, pelo fato 

de pressupormos que existe pouco ou nenhuma diferença entre elas. 
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1.2- Socioecologia de Sapajus e Cebus 

 

 

O gênero Sapajus
 
tem a segunda maior distribuição geográfica de todos os primatas 

neotropicais e ocupa diversos habitats, o que mostra o grande sucesso adaptativo do gênero. 

Diferentes estudos mostram a plasticidade de macacos-prego com relação ao tamanho do 

grupo (Chapman, 1988; Di Bitetti, 2001; Izar, 2004; Janson, 1988; Lynch Alfaro, 2007; 

Phillips, 1995; Robinson, 1988; Spironello, 2001; Zhang, 1995a) e com relação ao 

comportamento de forrageio, tanto pela diversidade de recursos e itens incorporados na dieta 

em diferentes habitats, como pelo fato de utilizar técnicas de forrageio complexas (Brown & 

Zunino, 1990; Canale et al., 2009; Fragaszy et al., 2004a; Fragaszy et al., 2004b; Ottoni & 

Mannu, 2001).  

Alguns estudos com populações de Sapajus têm corroborado as previsões dos modelos 

socioecológicos sobre a relação entre distribuição de alimento e competição entre fêmeas. 

Estudando uma população selvagem de macacos-prego (S. apella), no Peru, Janson (1988) 

mostrou que a eficiência de forrageio de grupos pequenos foi quatro vezes maior do que a de 

grupos grandes, demonstrando os efeitos da competição intra-grupo por alimento e 

concluindo que evitar a predação é o provável benefício da sociabilidade em macacos-prego.  

Muitas das características apresentadas por Wrangham (1980), sobre alianças entre 

fêmeas de primatas, são descritas para as relações sociais de Cebus e Sapajus. Fêmeas de 

diferentes espécies (C. capucinus, C. olivaceus, C. albifrons, S. apela e S. libidinosus) 

formam fortes vínculos e desenvolvem hierarquia de dominância, entretanto, uma das 

premissas do modelo de Wrangham (1980) não é comum em macacos-prego, pois fêmeas 

foram observadas participando de encontros entre grupos em poucas populações destes 

gêneros (Fragaszy et al., 2004a; Verderane et al., 2013). 

A competição direta em S. apella ocorre em fontes de alimento agregadas, o que 

conduz ao estabelecimento de uma hierarquia de dominância linear com os indivíduos 

dominantes tendo um aumento na aquisição de alimentos em relação aos membros 

subordinados do grupo (Fragaszy et al., 2004a). A acentuada competição direta dentro do 

grupo por recursos agregados e a participação de fêmeas na competição direta entre grupos 

foram observadas em S. libidinosus. Neste estudo foi verificado que o uso de ferramentas por 

essa espécie, em um ambiente de ecótono cerrado/caatinga, favorece a formação de hierarquia 

de dominância linear (Verderane et al., 2013).  
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Izar (2004) analisou dados sobre competição por recursos alimentares, distribuição de 

alimento, relações sociais entre fêmeas e risco de predação em macacos-prego (S. nigritus), 

no Parque Estadual Carlos Botelho. A autora observou uma organização e estrutura social 

distinta daquela esperada para o gênero (Fragaszy et al., 2004a), as fêmeas transferiram-se 

entre grupos e apresentaram relações igualitárias (Izar et al., 2012). Um estudo com base 

genética também demonstrou que as fêmeas dispersam nesta população, segundo os 

resultados encontrados, o grau de parentesco intra-grupo entre machos não diferiu do grau de 

parentesco entre fêmeas e não houve diferença na probabilidade entre machos e fêmeas de 

terem nascido dentro dos grupos sociais amostrados (Tokuda, 2012).  

Segundo Izar (2004), os macacos no PEBC alimentaram-se em fontes de tamanho 

pequeno a intermediário, utilizando tanto recursos agregados (frutos) quanto recursos 

dispersos (bromélias e invertebrados). No entanto, mesmo com essa mudança na estratégia de 

forrageio, o tamanho do grupo social foi reduzido. Assim, a autora concluiu que a estratégia 

de adotar uma dieta baseada em recursos dispersos não foi suficiente para reduzir os efeitos da 

competição intra-grupo. Apesar dos resultados não terem sido conclusivos com relação à 

importância da predação no PECB, o risco de predação nesta área é considerado baixo. E 

embora a baixa disponibilidade de alimento seja a aparente causa da baixa coesão do grupo no 

PECB (Izar, 2004), a menor percepção do risco de predação por S. nigritus nesta área indica a 

possibilidade dos indivíduos forragearem em pequenos subgrupos e das fêmeas transferirem-

se entre os subgrupos (Izar et al., 2012).  

Entretanto, Jack e Fedigan (2009), observaram que as fêmeas de C. capucinus 

dispersaram em anos que ocorreram trocas de machos dominantes e no período que a morte 

de infantes foi mais frequente. Segundo as autoras a migração de fêmeas seria uma estratégia 

de evitação de infanticídio por machos invasores. No entanto, estas observações contradizem 

as predições dos modelos de Sterck et al. (1997) a respeito da dispersão das fêmeas e 

favorecem a predição de Isbell (2004), na qual a dispersão de fêmeas ocorrerá sempre que os 

custos de permanecer no grupo excederem os custos da dispersão, mesmo em espécies nas 

quais fêmeas são normalmente filopátricas. Os resultados deste estudo também sugerem que o 

modelo proposto por van Schaik (1983 - predação) descreve melhor a sociabilidade desta 

população do que o modelo proposto por Wrangham (1980 - competição alimentar), pelo fato 

do sucesso reprodutivo das fêmeas na população de C. capucinus, no Parque Nacional Santa 

Rosa, ter diminuído com o aumento do tamanho de grupo (Fedigan & Jack, 2011). 

Um estudo comparando duas espécies de Sapajus (S. nigritus e S. libidinosus) 

evidenciou que organização e a estrutura social podem diferir com a variação de fatores 
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ecológicos (Izar et al., 2012). De acordo com Izar et al. (2012), a coesão do grupo, a dispersão 

de fêmeas, e a relação social entre as fêmeas de duas espécies de Sapajus variaram de acordo 

com a disponibilidade e distribuição de alimento. O estudo corrobora as evidências de que o 

tipo de competição por alimento entre fêmeas dentro do grupo é um efeito da distribuição de 

alimento. Os resultados também indicam que a competição por alimento entre grupos é um 

efeito apenas da distribuição de alimento e não reflete a densidade populacional ou a 

abundância de alimento. A participação das fêmeas na competição direta por alimento entre 

grupos foi mais alta em S. libidinosus, na Fazenda Boa Vista, Piauí, do que em S. nigritus, no 

PECB, apesar da similar densidade populacional em ambos os locais (contrário à previsão de 

Sterck et al., 1997) e da maior disponibilidade de alimento na FBV (contrário à predição de 

Isbell, 1991).  

Os grupos no PECB apresentaram grandes áreas de vida, ou seja, uma maior 

competição indireta, quando comparados aos grupos da FBV. Vários estudos têm mostrado 

uma relação negativa entre tamanho de área de vida e disponibilidade de alimento em 

diferentes populações de macacos-prego (S. libidinosus: Sabbatini et al., 2008; S. apella: 

Spironello, 2001; Zhang, 1995a). A diferença entre FBV e PECB na competição indireta entre 

grupos (mais alta no PECB do que na FBV) foi na direção oposta da competição direta (mais 

alta na FBV do que no PECB), e contrária à predição de Isbell (1991) de que ambos os tipos 

de competição alimentar co-variam (Izar et al., 2012).  

Os resultados também sugerem que a interferência humana na FBV, provavelmente, 

aumentou a percepção dos macacos-prego ao risco de predação, visto que mais do que 1/3 dos 

chamados de alarme foram devido à presença humana ou a animais domésticos, incluindo 

cachorros (Verderane, 2010), os quais podem atacar macacos-prego (Oliveira, Linares, 

Corrêa, & Chiarello, 2008). S. libidinosus apresentou uma maior percepção de risco de 

predação e se alimentou de recursos agregados, de alta qualidade e usurpáveis (frutos) no 

decorrer do estudo (Verderane, 2010; Verderane et al., 2013), ao passo que S. nigritus 

apresentou uma menor percepção do risco de predação, utilizou alimentos uniformemente 

distribuídos e de baixa qualidade (folhas) durante períodos de escassez de frutos.  

Assim, como previsto pelos modelos socioecológicos, as fêmeas de S. libidinosus 

foram filopátricas e estabeleceram hierarquia de dominância linear e estável, coalizões e 

relações de catação (Verderane et al., 2013), e as fêmeas de S. nigritus competiram menos 

frequentemente e foram capazes de transferirem-se entre grupos, o que pode explicar a baixa 

formação de coalizões e vínculos de catação entre elas (Izar et al., 2012). Além disso, o baixo 

grau de parentesco encontrado na população de S. nigritus parece ser uma explicação para as 
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fracas relações sociais entre as fêmeas, entretanto, esse fator, em um nível individual, exerceu 

pouca influência sobre as relações sociais tanto entre as fêmeas quanto entre os machos 

(Tokuda, 2012). 

Estudos têm indicado que a organização e a estrutura social de primatas podem ser 

mais variáveis do que consideram os modelos socioecológicos (Fedigan & Jack, 2011; Izar, 

2004; Jack & Fedigan, 2009; Janson, 2000; Strier, 2009), mas ainda são raros os estudos que 

analisam a flexibilidade das relações sociais de macacos-prego como elemento relevante para 

a capacidade de ocupar diferentes habitats (Izar, 2004; Izar et al., 2012; Lynch Alfaro, 2007). 

Desta maneira, os elementos que caracterizam o sistema social (organização social, o sistema 

de acasalamento e a estrutura social) de espécies e populações de macacos-prego podem ser 

influenciados pela distribuição e disponibilidade de recursos alimentares, pelo risco de 

predação e pelo risco de infanticídio por machos (Fedigan & Jack, 2011; Fragaszy et al., 

2004a; Izar, 2004; Izar et al., 2009; Izar et al., 2012; Jack & Fedigan, 2009; Verderane et al., 

2013).  
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2- OBJETIVO E HIPÓTESES 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar se o sistema social de S. xanthosternos é afetado 

por fatores ecológicos como o risco de predação e/ou oferta de recursos alimentares. Como 

apresentado anteriormente, em comparação com outras populações de Sapajus e Cebus, a 

densidade populacional de S. xanthosternos na Rebio Una é baixa (Kierulff et al., 2005), os 

animais percorrem longas distâncias diárias, o grupo possui grande área de vida, em 

comparação com outros estudos, o que evidencia competição indireta por alimento nesta 

população e encontros entre grupos parecem raros. Além disso, o alto consumo de recursos 

dispersos (invertebrados) pelo grupo estudado e a grande área de vida, parecem discrepantes 

com o grande tamanho de grupo observado (Suscke, 2009). 

Assim, no presente estudo, investiguei se o risco de predação e/ou a oferta de alimento 

afetam o sistema social de S. xanthosternos na Rebio Una, de acordo com as hipóteses 

apresentadas a seguir.  

Hipótese 1: O sistema social de S. xanthosternos na Rebio Una é uma resposta à 

pressão de predação e à oferta de alimento. 

Previsão (1): o número de indivíduos no grupo deve ser grande, com uma proporção 

de machos elevada para os padrões do gênero. 

Previsão (2): se o risco de predação for alto e os recursos alimentares utilizados pelos 

macacos-prego forem agregados, mas pequenos em relação ao tamanho do grupo e 

pouco produtivos, ou uniformemente dispersos, a competição direta intra e entre 

grupos será baixa e a competição indireta intra-grupo será alta, então, espera-se que: o 

grupo se organize em um sistema mais coeso, os machos dispersem tardiamente, as 

fêmeas permaneçam nos seus grupos natais, mesmo em períodos de déficit drástico na 

disponibilidade de alimento, não formem coalizões entre si contra outras fêmeas, e que 

as relações entre as fêmeas sejam igualitárias. 

Previsão (3): se o risco de predação for alto e os recursos alimentares utilizados pelos 

macacos-prego forem agregados, de tamanho intermediário em relação ao tamanho do 

grupo e produtivos, a competição direta e indireta intra-grupo será alta e a competição 

direta entre grupos será baixa, então, espera-se que: os grupos sociais se organizem em 

sistemas mais coesos, os machos dispersem tardiamente, as fêmeas permaneçam nos 

seus grupos natais, mesmo em períodos de déficit drástico na disponibilidade de 

alimento, formem coalizões entre si contra outras fêmeas, e que as relações entre as 
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fêmeas sejam tolerantes, uma vez que os membros do grupo serão aliados na defesa 

contra predadores. 

Previsão (4): espera-se que o grupo evite regiões da área de vida com alto risco de 

predação, mesmo que nestas áreas haja alta disponibilidade de recursos alimentares. 

 

Hipótese 2: O sistema social de S. xanthosternos na Rebio Una é uma resposta à oferta 

de alimento. 

Previsão (1): não deve haver uma proporção elevada de machos adultos no grupo. 

Previsão (2): se os recursos alimentares utilizados pelos macacos-prego forem 

agregados, mas pequenos em relação ao tamanho do grupo e pouco produtivos, ou 

uniformemente dispersos, a competição direta intra e entre grupos será baixa e a 

competição indireta intra-grupo será alta, então, espera-se que: o grupo se organize em 

um sistema mais fluído, as fêmeas dispersem dos seus grupos natais, em períodos de 

déficit drástico na disponibilidade de alimento, não formem coalizões entre si contra 

outras fêmeas, e que as relações entre as fêmeas sejam igualitárias. 

Previsão (3): se os recursos alimentares utilizados pelos macacos-prego forem 

agregados, de tamanho intermediário em relação ao tamanho do grupo e produtivos, a 

competição direta e indireta intra-grupo será alta e a competição direta entre grupos 

será baixa, então, espera-se que: os grupos sociais se organizem em sistemas mais 

coesos, as fêmeas permaneçam nos seus grupos natais, formem coalizões entre si 

contra outras fêmeas, e formem hierarquia de dominância linear e despótica.  

Previsão (4): espera-se que o grupo utilize mais intensamente regiões da área de vida 

com alta disponibilidade de recursos alimentares, ainda que próximas à ação antrópica.  
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3- MÉTODOS 

 

 

3.1- Área de estudo e risco de predação  

 

 

Este estudo foi realizado no lado leste (sede Maruim) da Reserva Biológica de Una, 

cuja descrição encontra-se no Capítulo I (página 28). 

Devido às intervenções antrópicas existentes na área de estudo, principalmente com 

relação ao risco de predação, informações sobre o risco de predação e observações sobre a 

percepção deste risco pelos animais foram coletadas (ver descrição detalhada nos Capítulos I 

e II, páginas 31 e 61). E com o intuito de compará-las com o trabalho realizado por Izar et al. 

(2012), o índice de interferência humana foi utilizado (Bishop, Hrdy, Teas, & Moore, 1981). 

Izar et al. (2012) calcularam este índice para outros dois habitats distintos - Fazenda Boa 

Vista (FBV - área de ecótono Cerrado/Caatinga) e Parque Estadual Carlos Botelho (PECB - 

Floresta Ombrófila Densa), nos quais estudos socioecológicos foram realizados com as 

espécies S. libidinosus e S. nigritus, respectivamente. 

 

 

3.2- Grupo de estudo e período de observação 

 

 

Este estudo foi conduzido com o grupo Príncipe, cuja descrição encontra-se no 

Capítulo I (página 34). As informações sobre o período de observação encontram-se descritas 

nos Capítulos I e II (páginas 44 e 59). 
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3.3- Procedimentos 

 

 

3.3.1- Disponibilidade de recursos alimentares 

 

 

A disponibilidade de frutos na área de estudo foi avaliada conforme descrição no 

Capítulo II e comparada, por meio de todas as biomassas mensais e médias mensais (para 2 

anos) de frutos, com as biomassas mensais e médias mensais de frutos encontradas por Izar et 

al. (2012) para outros dois habitats distintos - Fazenda Boa Vista (médias mensais para 4 

anos) e Parque Estadual Carlos Botelho (médias mensais para 5 anos), onde a pesquisadora 

realiza estudos com outras espécies de Sapajus - utilizando-se análises de variância. As 

análises foram realizadas no ambiente de programação R. 

 

 

3.3.2- Comportamento e dieta 

 

 

O método utilizado para amostrar o padrão de atividades e a dieta do grupo de estudo 

encontra-se descrito detalhadamente no Capítulo II (páginas 59 e 60). O tempo dedicado pelas 

fêmeas para a alimentação (incluindo forrageio, manipulação e ingestão) dos diferentes itens 

alimentares foi registrado, por meio do método de varredura instantânea (Altmann, 1974) a 

cada 15 minutos, com os indivíduos sendo amostrados por 5 minutos. A dieta das fêmeas 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 talo), invertebrados e outros (como por exemplo, casca, 

vertebrado e terra). Quando a identificação ou a visualização do item alimentar não foi 

possível, o item alimentar explorado foi categorizado como indeterminado. Fêmeas adultas 

foram amostradas em média em 17,79% das 6325 varreduras e a porcentagem que cada fêmea 

foi observada variou de 27 a 6% do total de varreduras. O grupo observado era grande e 

muitas vezes os indivíduos encontravam-se dispersos e em tipos de vegetação com dossel 

alto, o que dificultou a observação de alguns indivíduos do grupo. 
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3.3.3- Caracterização dos recursos alimentares 

 

 

A caracterização dos recursos alimentares foi realizada conforme (Verderane et al., 

2013) e descritas detalhadamente no Capítulo II (página 60).  

O método ‗focal de árvore de alimentação‘ (FTFS - ―Feeding tree focal samples‖) 

(Izar, 2004; Strier, 1989), que é o intervalo de tempo entre o momento em que o primeiro 

indivíduo do grupo entra e o momento em que o último deixa uma fonte de alimento 

potencialmente agregada, foi utilizado. Esse intervalo de tempo foi considerado como o 

tempo de permanência na fonte, desta maneira, sempre que os animais paravam de se 

alimentar, sem sair da fonte, o tempo era interrompido e, se os animais voltavam a se 

alimentar na fonte o tempo voltava a ser contabilizado (Chancellor & Isbell, 2009; Vogel & 

Janson, 2007). Além disso, o horário que cada indivíduo entrava e saía da fonte foi anotado, 

sempre que possível. No entanto, na maioria das ocasiões não foi possível anotar o horário de 

entrada do primeiro indivíduo na fonte, pois os animais já estavam na fonte quando os 

observadores conseguiam visualizá-los, assim, nestes casos, o horário de início registrado foi 

aquele que os observadores visualizaram os macacos-prego na fonte. Se uma determinada 

fonte era visitada em diferentes momentos em um mesmo dia, o tempo de permanência de 

cada visita foi somado.  

Simultaneamente à aplicação deste método, também foi registrado o número de 

indivíduos que se alimentavam na mesma fonte e esta informação foi utilizada como uma 

medida de tamanho da subunidade de alimentação - quantos animais conseguiram se 

alimentar na mesma fonte (Izar, 2004). Quando os indivíduos do grupo estavam divididos se 

alimentando, em diferentes espécimes vegetais, ao mesmo tempo, o tempo de permanência e 

o tamanho dos subgrupos de alimentação foram calculados para a fonte (conjunto de 

espécimes vegetais), no entanto, cada indivíduo foi contabilizado apenas uma vez, 

independentemente de em quantos espécimes os indivíduos se alimentavam. Sempre que 

possível, foram anotadas a identidade dos indivíduos que estavam se alimentando na mesma 

fonte agregada e a distância entre eles. As fontes de alimento potencialmente agregadas de 

espécies nativas e exóticas vistitadas pelo grupo de estudo foram avaliadas separadamente, e 

devido as diferentes características das fontes de jaca e dendê, consideramos três diferentes 

tipos de fontes de alimento agregadas: jaca, dendê e outras espécies. 

Estas informações foram utilizadas para verificarmos se estas fontes poderiam ser 

consideradas agregadas e de tamanho relativamente intermediário em relação ao tamanho do 
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grupo, as quais são características relevantes para as predições dos modelos. Estes eventos de 

alimentação foram registrados predominantemente por três observadores (P. Suscke (PS); L. 

Ferraço (LF) e um assistente de campo) e nos últimos seis meses da coleta de dados por dois 

observadores. PS e LF utilizaram um handheld cada, para anotar os horários que os animais 

entravam e saiam da fonte e a identificação dos indivíduos. O assistente de campo observava 

os indivíduos conjuntamente com PS e LF, enquanto os dados eram registrados nos hanhelds 

pelas mesmas. Todos os observadores passaram por um período de treinamento para 

identificação dos indivíduos e coleta dos dados comportamentais, esse período também foi 

necessário para o treinamento dos registros nos computadores de mão. Os relógios dos 

observadores foram sincronizados e o tempo de permanência dos indivíduos do grupo nas 

fontes foi calculado posteriormente.  

 

 

3.3.4- Regime de competição e padrão de relações sociais envolvendo fêmeas 

 

 

A ocorrência de interações agonísticas envolvendo fêmeas é a informação mais 

relevante para avaliar a intensidade de competição direta por alimento dentro e entre grupos 

(Isbell, 1991). Desta maneira, as interações agonísticas envolvendo fêmeas que incluem: 

contato físico, em que um animal morde, bate ou agarra outro indivíduo; perseguição; 

exibição agressiva e afastamento, quando um indivíduo desloca com a aproximação de outro 

indivíduo ou retira o outro do lugar, com um e/ou mais agentes (coalizões), foram coletadas 

pelo método de ―todas as ocorrências‖ (Altmann, 1974). Assim, sempre que possível, foram 

registrados à identidade dos indivíduos envolvidos, o contexto e o resultado da interação. 

Esses eventos foram registrados para investigarmos a intensidade da competição direta por 

alimento envolvendo fêmeas. Interações agonísticas são conspícuas e associadas com 

vocalizações típicas e barulhos que são difíceis de não serem percebidos pelos observadores 

(Izar et al., 2012; Verderane et al., 2013). As interações agonísticas foram consideradas como 

relacionadas a alimento quando pelo menos o participante que recebeu a ameaça estava se 

alimentando ou forrageando (Pruetz & Isbell, 2000). 

Neste estudo, adotamos a teoria de que um indicativo do grau de tolerância entre 

fêmeas é a frequência com que elas se alimentam conjuntamente em uma mesma fonte de 

alimento potencialmente agregada (Boinski et al., 2002; Sterck et al., 1997; Verderane et al., 

2013). Consideramos também que o acesso aos recursos alimentares pode ser regulado por 
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competição direta, quando um alimento pode ser usurpado de um indivíduo pelo outro, e 

devido a essas considerações a alimentação conjunta de fêmeas em uma fonte agregada pode 

ser considerada como evidencia de tolerância (Isbell et al., 1998; Isbell & Young, 2002). Por 

essa razão, a tolerância entre fêmeas durante eventos de alimentação em fontes de alimento 

potencialmente agregadas foi avaliada utilizando-se o índice de associação espacial simple 

ratio - I = a/a+b+c; onde a = número de eventos em que A e B alimentarem-se juntos em uma 

mesma fonte alimentar; b = número de eventos em que A alimentou-se em uma fonte 

alimentar potencialmente agregada e B não; c = número de eventos em que B alimentou-se 

em uma fonte alimentar potencialmente agregada e A não.  

Para verificarmos se as fêmeas enfrentam competição direta entre grupos, todas as 

ocorrências de encontros agonísticos entre grupos foram registrados, anotando-se a 

localização, a identidade e o comportamento dos indivíduos envolvidos e o resultado de cada 

encontro, sempre que possível. Esses eventos foram investigados para analisarmos a 

intensidade da competição direta entre grupos e as consequências desta competição nas 

relações sociais dos indivíduos do grupo.  

Para estimarmos a competição indireta intra e entre grupos, a localização do grupo foi 

registrada a cada 5 minutos, usando um GPS (precisão de 9 a 3 m) e os pontos de localização 

do grupo foram plotados em um mapa da área de estudo utilizando-se o programa Arc GIS 

9.2. As áreas exploradas pelo grupo foram calculadas ligando-se os pontos de localização 

extremos. Os cálculos das áreas exploradas foram realizados por meio das ferramentas Home 

range tools e Hawth’s Analysis Tools do programa Arc GIS 9.2, os quais foram comparados 

com os resultados encontrados para outras espécies de Sapajus, para elucidar a intensidade da 

competição indireta entre grupos na população da Rebio Una. Os deslocamentos diários 

percorridos pelo grupo foram calculados a partir da soma das distâncias entre os pontos 

consecutivos de localização registrados a cada 5 minutos. Os cálculos foram realizados por 

meio da ferramenta Hawth’s Analysis Tools, e estes resultados foram comparados com os 

encontrados para outras espécies de Sapajus para, desta forma, avaliarmos a competição 

indireta dentro do grupo estudado. 

A competição indireta dentro do grupo também foi calculada pelo ―minuto individual 

per capita‖ (PCIM - considerado por Janson, 1988, como ―energia ingerida per capita‖). O 

PCIM foi calculado dividindo-se o IM (individual minutes - tempo de permanência 

multiplicado pelo tamanho da subunidade de alimentação (número de indivíduos que 

visitaram a fonte)) pelo tamanho total do grupo (Janson, 1988). 
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3.3.5- Análises estatísticas  

 

 

As associações espaciais entre os indivíduos do grupo nas fontes de alimento 

potencialmente agregadas foram calculadas e analisadas, por meio do programa SOCPROG e 

os sociogramas foram construídos com o programa Gephi 0.8.2 (Bastian et al., 2009; 

Whitehead, 2009). As descrições detalhadas destas análises encontram-se no Capítulo III 

(página 98). 

A correlação de Spearman foi utilizada para verificarmos se o tempo de permanência 

foi correlacionado ao tamanho da subunidade de alimentação para cada tipo de fonte 

potencialmente agregada e correlações de Pearson foram realizadas para verificarmos se o 

PCIM foi correlacionado com os eventos agonísticos por alimento envolvendo fêmeas para 

cada tipo de fonte potencialmente agregada. 

Análises de variância foram realizadas para verificarmos se o PCIM e os eventos 

agonísticos por alimento envolvendo fêmeas diferiram para cada tipo de fonte potencialmente 

agregada e para verificarmos se existiu diferença significativa entre os índices de associação 

médios obtidos para díades de fêmeas em cada tipo de fonte potencialmente agregada. A 

análise de regressão multivariada (MANOVA) com GLM foi utilizada para avaliarmos se os 

tempos de permanência nas fontes e se os tamanhos das subunidades de alimentação 

apresentaram diferença significativa para diferentes espécies de macacos-prego (S. 

xanthosternos; S. libidinosus; S. nigritus) em habitats distintos (Rebio Una; FBV; PECB). A 

relação da MANOVA com o teste GLM promove a melhor aproximação analítica para o teste 

de significância, no qual as variáveis são altamente correlacionadas, e quando análises de 

variância univariadas e multivariadas são necessárias (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 

1992). Para a análise de variância multivariada (MANOVA) com GLM o tamanho do efeito 

foi determinado pelo eta squared parcial. O teste post hoc de Tukey-HSD de múltiplas 

comparações foi utilizado quando as informações apresentaram homogeneidade de variâncias. 

A análise de regressão foi feita para verificarmos se existiu relação entre as distâncias 

diárias médias percorridas e a biomassa mensal de frutos. O teste T de Student foi utilizado 

para avaliarmos (1) se houve diferença nas distâncias diárias médias percorridas pelo grupo 

entre os períodos com maior e menor disponibilidade de frutos (2) se as fêmeas consumiram 

recursos agregados e (3) se as interações agonísticas envolvendo fêmeas diferiram entre os 

períodos com maior e menor disponibilidade de frutos. Para a realização das análises, as 

distribuições das variáveis envolvidas foram comparadas com a distribuição normal padrão 
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pelo teste de ―Shapiro-Wilk‖ e a homogeneidade de variâncias foi verificada pelo teste de 

―Levene‖, conforme se apresenta no software SPSS 21 para Windows.  

O teste 2  foi utilizado para examinarmos (1) se a frequência de agressão em relação 

à alimentação dentro do grupo envolvendo fêmeas diferiu do esperado calculado pela 

porcentagem de tempo despendido em alimentação para cada item e (2) se a frequência de 

eventos de coalizões entre fêmeas e outras classes de sexo e idade diferiram do esperado pelo 

número de parceiros disponíveis no grupo. Pelo fato das fêmeas na Rebio Una serem 

filopátricas e machos dispersarem de seu grupo natal, nós assumimos que as relações entre as 

fêmeas devem ser maiores do que entre fêmeas e machos e entre machos. Então, se fêmeas 

são nepotistas, nós esperamos maior frequência de coalizões entre elas do que entre outras 

classes de sexo. Todas as análises estatísticas foram conduzidas utilizando-se o SPSS 21 para 

Windows, a significância para todos os testes foi de α = 0,05.  
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4- RESULTADOS 

 

 

4.1- Área de estudo e risco de predação 

 

 

O índice médio de interferência humana na Rebio Una foi 2,5. O habitat na área de 

estudo é um mosaico, com áreas de vegetação preservadas, em regeneração e áreas 

antropizadas. Algumas espécies de potenciais predadores naturais de S. xanthosternos 

ocorrem em baixa densidade na região. Grupos de macacos-prego na área de estudo podem 

ser perseguidos, devido à pressão de caça e evitam o contato com humanos (ver Capítulo I, 

página 32). 

Apesar de nenhum evento de predação ter sido observado na área de estudo, o grupo 

emitiu uma taxa de 0,44 alarmes/h de observação e a maioria dos alarmes emitidos pelo grupo 

foi para predadores terrestres (74,14% dos alarmes registrados), sendo que 41,5% dos alarmes 

foram para perturbações humanas (resultados detalhados no Capítulo II, página 72). 

 

 

4.2- Disponibilidade de recursos alimentares 

 

 

A biomassa de frutos foi significativamente mais baixa entre os meses de maio e 

outubro (F = 14,604; gl = 1; p < 0,008), sendo estes considerados com menor disponibilidade 

de frutos. A biomassa mensal de frutos na Rebio Una não foi significativamente diferente da 

biomassa mensal de frutos na Fazenda Boa Vista e no Parque Estadual Carlos Botelho (F = 

2,318; gl = 1; p = 0,13). A biomassa mensal média de frutos, para dois anos, na Rebio Una 

também não apresentou diferença significativa com relação à biomassa mensal média de 

frutos, para quatro anos, na Fazenda Boa Vista e, para cinco anos, no Parque Estadual Carlos 

Botelho (F = 0,301; gl = 2; p = 0,742). No entanto, o padrão de variação da biomassa mensal 

média de frutos na Rebio Una foi muito similar ao encontrado para o PECB e ambas as áreas 

(Rebio Una e PECB) diferiram do padrão encontrado na FBV (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Biomassa mensal média de frutos (Kg/ha) em 3 diferentes áreas - Reserva 

Biológica de Una - Bahia (Una - média de 2 anos), Fazenda Boa Vista - Piauí (FBV - média 

de 4 anos)  e Parque Estadual Carlos Botelho - São Paulo (PECB - média de 5 anos). 

 

 

4.3- Comportamento e dieta 

 

 

O grupo passou 37,90% do tempo forrageando e/ou comendo (alimentando), 38,17% 

deslocando, 11,66% descansando, 9,90% interagindo socialmente (sendo 0,79% de interações 

agonísticas, 6,38% brincando e 2,73% catando) e 2,37% em outras atividades. A dieta do 

grupo foi composta principalmente por invertebrados e frutos. O item alimentar mais 

consumido foi invertebrados (47,57 %), seguido de frutos (35,27 %) e partes vegetativas de 

plantas (12,90%). O item menos consumido pelo grupo foi flor (1,97%) e os demais itens 

foram classificados como outros (2,28% incluindo vertebrados, terra, casca de juerana e itens 

indeterminados). Os itens alimentares foram identificados em 97% das varreduras de 

alimentação registradas.  

Todas as fêmeas adultas se alimentaram predominantemente de recursos dispersos 

(71,4%) tanto nos meses com maior disponibilidade de frutos quanto nos com menor 

disponibilidade (Figura 4.2). O recurso disperso mais consumido pelas fêmeas foi 

invertebrado (61,74%) e o recurso agregado mais consumido foi fruto (26,75% - Tabela 4.1). 

No decorrer do estudo houve variação na proporção de consumo de recursos agregados pelas 
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fêmeas (t = - 3,88; gl = 14; p = 0,002 - Shapiro-Wilk p > 0,05 e Levene p= 0,45). Entre os 

meses de maio e outubro as fêmeas adultas consumiram mais recursos agregados (Figura 4.3).  
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Figura 4.2. Itens alimentares - invertebrados, frutos, partes vegetativas de plantas, flor e 

outros itens (vertebrados, terra, casca de juerana branca e itens indeterminados) - consumidos 

pelas fêmeas de um grupo de S. xanthosternos na Rebio Una, no período de dezembro de 

2011 a março de 2013. 

 

Tabela 4.1. Proporção média e desvio padrão do tempo de alimentação (alimentando + 

forrageando) alocado para a exploração de diferentes itens alimentares pelas fêmeas do grupo 

de S. xanthosternos na Rebio Una, durante todo o período de estudo (16 meses) e nos 

períodos com maior (novembro a abril) e menor (outubro a maio) biomassa média de frutos 

estimada. 

Média biomassa frutos Flor Fruto Invertebrado Parte vegetativa Outros 

163,55 ± 52,6 1,8 ± 5,2 22,9 ± 20,9 62,0 ± 48,0 10,3 ± 18,6 3,0 ± 6,36 

75,25 ± 25,2 0,2 ± 1,5 32,0 ± 24,4 61,4 ± 52,2 4,4 ± 12,5 2,1 ± 9,4 

Total 1,1 ± 4,3 26,8 ± 23,3 61,7 ± 48,6 7,8 ± 16,5 2,6 ± 7,2 
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Figura 4.3. Recursos dispersos (invertebrados e partes vegetativas de plantas) e agregados 

(frutos e flores) consumidos pelas fêmeas de um grupo de S. xanthosternos na Rebio Una, no 

período de dezembro de 2011 a março de 2013. 

 

 

4.4- Fontes de alimento potencialmente agregadas 

 

 

No total foram utilizadas 1370 fontes de alimento potencialmente agregadas e eventos 

simultâneos (membros do grupo alimentaram-se em mais do que uma fonte de alimento 

potencialmente agregada ao mesmo tempo) representaram 13% (n = 175) dos eventos 

registrados. A média do tempo de permanência nas fontes foi de 15 minutos (dp= 17 minutos) 

e a mediana foi 10 minutos. O número médio de indivíduos que se alimentaram na mesma 

fonte foi 7,46 (dp= 4,80 indivíduos) e a mediana foi 6. 51,5% dos eventos de alimentação 

foram deixados pelos indivíduos do grupo em 10 minutos ou menos e 69% em 15 minutos ou 

menos, no entanto, 51% dos eventos de alimentação em jacas (n = 67) foram deixados em 20 

minutos ou mais.  

Com relação ao número de indivíduos que se alimentaram na subunidade de 

alimentação, 61% das fontes de alimentação foram visitadas por 7 indivíduos ou menos, já 

56% dos eventos em jacas envolveram 10 indivíduos ou menos. E se excluirmos os eventos 

de alimentação em jacas e em dendês, 67% dos eventos de alimentação nas fontes de outras 

espécies (n = 889) envolveram 7 indivíduos ou menos e 48% dos eventos envolveram 5 

indivíduos ou menos. Em média, 23,5 ± 13,1% dos membros do grupo de estudo (grupo 

composto por 33 indivíduos na maioria do período de estudo) foram capazes de se alimentar 
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em fontes de dendê, 21,0 ± 13,4% em outras espécies e 32,6 ± 21,4% em fontes de jaca 

(Tabela 4.2). O tempo de permanência foi positivamente correlacionado ao número de 

indivíduos que se alimentaram na fonte (Spearman’s r = 0,796; p < 0, 01). 

 

Tabela 4.2. Total de eventos, taxa de eventos de alimentação/h, média do tempo de 

permanência e média do tamanho das subunidades de alimentação para os três tipos de fontes 

agregadas exploradas pelo grupo, durante todo o período (16 meses) de estudo e nos períodos 

com maior (novembro a abril) e menor (outubro a maio) biomassa média de frutos estimada. 

 Outras espécies Jaca Dendê 

Eventos (n) 889 132 349 

Taxa de eventos de alimentação/h 0,42 0,06 0,16 

Eventos simultâneos (n) 102 26 47 

Tempo de permanência (min) 13,3 ± 12,9 31,6 ± 34,1 13,3 ± 11,1 

Subunidade de alimentação (ind) 6,9 ± 4,4 10,6 ± 7,0 7,7 ± 4,3 

Eventos (n) alta biomassa de frutos 524 109 134 

Tempo de permanência (min) alta biomassa de frutos 12,9 ± 12,8 28,8 ± 30,7 12,0 ± 12,6 

Subunidade de alimentação (ind) alta biomassa de frutos 6,5 ± 4,2 10,2 ± 6,9 6,9 ± 3,8 

Eventos (n) baixa biomassa de frutos 365 23 215 

Tempo de permanência (min) baixa biomassa de frutos 14,0 ± 13,1 45,0 ± 45,6 14,2 ± 9,9 

Subunidade de alimentação (ind) baixa biomassa de frutos 7,4 ± 4,6 12,7 ± 7,2 8,2 ± 4,5 

 

O tempo de permanência foi positivamente correlacionado com o tamanho da 

subunidade de alimentação nos três tipos de fontes de alimento potencialmente agregadas: 

dendê (Spearman’s r = 0,793; p < 0,01), jaca (Spearman’s r = 0,899; p < 0,01) e outras 

espécies (Spearman’s r = 0,768; p < 0,01). O tempo de permanência e o tamanho das 

subunidades de alimentação potencialmente agregadas encontrados para o grupo de S. 

xanthosternos na Rebio Una foram significativamente diferentes dos encontrados para a 

população de S. nigritus no PECB e para a população de S. libidinosus na FBV (F = 555,8; p 

< 0,001; 2

p = 0,20). O tempo de permanência encontrado para o grupo da Rebio Una não foi 

significativamente diferente do encontrado para S. libidinosus, no entanto, foram 

significativamente maiores que o tempo de permanência encontrado para a população de S. 

nigritus (F = 94,4; p < 0,001; 
2

p  = 0,04). O tamanho da subunidade de alimentação foi 

significativamente maior para o grupo da Rebio Una quando comparado com os tamanhos das 

subunidades de alimentação para os grupos no PECB e na FBV, e o tamanho da subunidade 

de alimentação na FBV foi significativamente maior que no PECB (F = 780,3; p < 0,001; 2

p  

= 0,26 - Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3. Tempo de permanência e tamanho das subunidades de alimentação 

potencialmente agregadas para três diferentes espécies de macacos-prego (S. xanthosternos; S. 

libidinosus; S. nigritus) em diferentes habitats: Reserva Biológica de Una, Floresta Boa Vista 

e Parque Estadual Carlos Botelho.  

 

Área 

n visitas 

fontes de 

alimento 

Tempo 

permanência 

(min) 

Tamanho 

subunidade de 

alimentação 

PECB 1806 9,17 ± 9,32 * 3,14 ± 1,91* 

FBV 1355 16,45 ± 20,91 3,63 ± 2,49* 

UNA 1370 15,09 ± 16,74 7,46 ± 4,80* 

                        Tukey-HSD p < 0,05 * 

 

 

4.5- Competição direta e indireta  

 

 

Interações agonísticas ocorreram em uma taxa de 0,59 eventos/hora de observação (n 

= 1272). A classe sexo etária ou a identidade dos indivíduos envolvidos nas interações 

agonísticas foi determinada em 50% (n = 636) dos eventos registrados, sendo que destes 358 

eventos foram com apenas um agente. Fêmeas participaram como agressoras ou vítimas em 

38% (n = 136) dos eventos agonísticos. Apenas 2,8% (n = 10) das interações agonísticas 

foram disputas entre fêmeas, 5,3% (n = 19) foram disputas nas quais uma fêmea ameaçou, 

perseguiu ou afastou um macho adulto ou subadulto, 16,2% (n = 58) foram disputas nas quais 

uma fêmea foi ameaçada, perseguida ou afastada por um macho adulto ou subadulto, 11,2% 

(n = 40) foram disputas entre machos, 21,2% (n = 76) foram disputas entre imaturos, 29,6% 

(n = 106) foram disputas entre machos adultos e imaturos, 13,7% (n = 49) foram disputas 

entre fêmeas adultas e jovens. A taxa de interações agonísticas entre fêmeas por hora de 

observação foi muito baixa 0,005 eventos/hora. As taxas de interações agonísticas por hora de 

observação envolvendo fêmeas foram mais elevadas nos meses com menor disponibilidade de 

frutos (t = -2,51; gl = 14; p = 0,025 - Shapiro-Wilk p > 0,05 e Levene p= 0,64), e nos quais as 

fêmeas consumiram mais frutos (Figura 4.4).  
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Figura 4.4. Interações agonística por hora de observação envolvendo fêmeas de um grupo de 

S. xanthosternos na Rebio Una, no período de dezembro de 2011 a março de 2013. 

 

Do total de comportamentos agonísticos observados, 39% (n = 260) dos contextos 

foram determinados e 38% (n = 249) foram de disputas relacionadas a alimentos. Destes 

contextos de interações agonísticas, 49% (n = 128) envolveram fêmeas adultas e ocorreram 

principalmente devido a disputas relacionadas a alimento (46% - n = 120). As interações 

agonísticas por alimento envolvendo fêmeas ocorreram em uma taxa de 0,06 eventos/hora. O 

alimento mais disputado pelas fêmeas foi fruto e a frequência de disputa para cada tipo de 

item alimentar diferiu do esperado em relação ao tempo que as fêmeas despenderam 

alimentando-se de cada item ( 2  = 18,533; gl = 2; p = 0,001). Interações agonísticas 

envolvendo fêmeas por invertebrado e flor não foram observadas e disputas por frutos 

ocorreram mais frequentemente do que o esperado (Tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4. Interações agonísticas relacionadas a diferentes itens alimentares como uma 

função da frequência despendida em alimentação para cada item pelas fêmeas de um grupo de 

S. xanthosternos na Rebio Una. 

Item alimentar Observado(N) Esperado(N) Ar 

Fruto 94 77,5 16,5 

Parte vegetativa 5 22,6 -17,6 

Vertebrado 2 0,9 1,1 

Observado: frequência absoluta de interações agonísticas relacionadas a itens alimentares; Esperado: frequência 

de disputas relacionadas a alimentos em função da frequência despendida em alimentação pelas fêmeas para 

cada item; Ar: 
2  - resíduo ajustado. 

 

Houve diferença significativa na frequência de interações agonísticas envolvendo 

fêmeas entre os tipos de fonte de alimento (F = 6,318; gl = 2; p = 0,004). Interações 
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agonísticas envolvendo fêmeas foram significantemente mais frequentes em fontes de outras 

espécies do que em jaqueiras e dendezeiros (Tukey-HSD p < 0,05 - Figura 4.5). As interações 

agonísticas em fontes de alimento potencialmente agregadas variaram de 0 a 5 episódios por 

eventos de alimentação e a frequência de agonismo aumentou com o tempo de permanência 

médio nos três tipos de fontes potencialmente agregadas. Interações agonísticas não foram 

observadas nas fontes de alimento potencialmente agregadas com tempos de permanência 

baixos (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.5. Eventos agonísticos por alimento para cada tipo de fonte de alimento (dendê, 

outras espécies e jaca) envolvendo fêmeas de um grupo de S. xanthosternos na Rebio Una. 

 

O PCIM e IM médios foram maiores para as fontes de jaca, principalmente nos meses 

com menor disponibilidade de frutos na área como um todo (Tabelas 4.5 e 4.6). O PCIM 

médio foi significativamente diferente entre os tipos de fonte de alimento (F = 15,372; gl = 2; 

p < 0,001), sendo significativamente maior nas fontes de jaca (Tukey-HSD p < 0,05 - Figura 

4.6), e apenas o PCIM para as fontes de jaca foi significativamente correlacionado com a 

frequência de eventos agonísticos envolvendo fêmeas (Pearson’s r = 0,621; p < 0,01). 
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Figura 4.6. Frequência de agonismo em relação ao tempo de permanência nos três tipos de 

fontes de alimento potencialmente agregadas. (A) Jaqueiras, (B) Dendezeiros (palmeiras) e 

(C) Outras espécies. 
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Tabela 4.5. Média e mediana de minutos individuais (IM) e minutos individuais per capita 

(PCIM) para os três tipos de fontes de alimento potencialmente agregadas exploradas pelo 

grupo de S. xanthosternos na Rebio Una, durante todo o período de estudo (16 meses). 

 Outras espécies Jaca Dendê 

Média IM 136,27 ± 254,58 530,62 ± 878,78 137,27 ± 189,54 

Mediana IM 50,0 182,0 72,0 

Média PCIM 4,16 ± 7,75 16,25 ± 26,82 4,17 ± 5,76 

Mediana PCIM 1,6 5,7 2,2 

 

Tabela 4.6. Média e mediana de minutos individuais (IM) e minutos individuais per capita 

(PCIM) para os três tipos de fontes de alimento potencialmente agregadas exploradas pelo 

grupo de S. xanthosternos na Rebio Una, nos períodos com maior (novembro a abril) e menor 

(outubro a maio) biomassa média de frutos estimada. 

 Média Biomassa frutos Outras espécies Jaca Dendê 

Média IM 
163,55 ± 52,6 127,41 ± 249,02 468,47 ± 780,17 113,28 ± 204,68 

75,25 ± 25,2 148,99 ± 262,17 825,17 ± 1224,97 152,22 ± 178,31 

Mediana IM 
163,55 ± 52,6 48,0 156,0 46,5 

75,25 ± 25,2 63,0 459,0 90,0 

Média PCIM 
163,55 ± 52,6 3,91 ± 7,62 14,40 ± 23,92 3,47 ± 6,24 

75,25 ± 25,2 4,51 ± 7,94 25,00 ± 37,12 4,61 ± 5,40 

Mediana PCIM 
163,55 ± 52,6 1,5 4,7 1,4 

75,25 ± 25,2 1,9 13,9 2,7 

 

 

 

Figura 4.7. PCIM médio para cada tipo de fonte de alimento (dendê, outras espécies e jaca) de 

um grupo de S. xanthosternos na Rebio Una. 
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Encontro entre grupos ocorreram em uma taxa de 0,09 episódios por 100 horas de 

observação (n = 2 em 2126 horas de observação). O primeiro encontro entre grupos foi 

registrado no mês de dezembro de 2011. O encontro aconteceu no final da tarde quando o 

grupo já se encontrava no local de dormir. Vários indivíduos emitiram vocalizações de 

diferentes localizações, aparentemente distribuídos em volta do centro do grupo, e alguns 

indivíduos deslocaram em direção às vocalizações emitidas. Os indivíduos que se deslocaram 

para a direção da vocalização logo voltaram para perto dos outros indivíduos do grupo, não 

havendo um contato direto entre os indivíduos dos grupos. No mês de janeiro de 2012, um 

macho adulto desconhecido foi observado na periferia do grupo. Dois machos adultos 

(Lernould e Gilvan) do grupo de estudo ameaçaram, exibiram expressões e comportamentos 

agonísticos (incluindo quebrar e jogar galhos no chão), e se deslocaram na direção do macho 

adulto desconhecido. Os machos do grupo Príncipe permaneceram vigilantes por algumas 

horas, enquanto o macho desconhecido permanecia na periferia do grupo. Nos dias seguintes, 

o macho adulto desconhecido não foi mais observado próximo ao grupo. O segundo encontro 

entre grupos foi observado no início de março de 2013, os indivíduos do grupo de estudo 

apresentaram comportamentos agressivos para os membros do outro grupo. Durante o 

encontro muitas vocalizações foram emitidas e perseguições foram observadas. As fêmeas 

adultas do grupo de estudo participaram do encontro ameaçando e perseguindo os indivíduos 

do outro grupo, entretanto, todos os membros do grupo de estudo (incluindo indivíduos 

jovens) foram observados participando do encontro. 

A distância diária média percorrida pelo grupo de estudo, para os 163 dias completos 

amostrados, foi de 3409 m (dp = 168 m). O percurso diário médio para os meses com maior 

biomassa de frutos foi 3485 m (dp = 206 m) e, para os meses com menor disponibilidade de 

frutos, foi 3283 m (dp = 104 m). O grupo de estudo percorreu distâncias menores no período 

de menor disponibilidade de frutos (t = 2,09; gl = 14; p = 0,0551 - Shapiro-Wilk p > 0,05 e 

Levene p= 0,14 - Figura 4.8). As distâncias diárias médias percorridas pelo grupo de estudo 

foram positivamente relacionadas à biomassa mensal de frutos (R
2
 linear = 0,261 - Figura 

4.9). A biomassa de frutos do mês de fevereiro de 2013 foi excluída da análise, por ser um 

valor extremo do conjunto de dados.  
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Figura 4.8. Média da distância mensal percorrida pelo grupo de S. xanthosternos e desvios 

padrão, no período de dezembro de 2011 a março de 2013, na Rebio Una. 

 

 

 

Figura 4.9. Relação entre distância diária média percorrida (m) por um grupo de S. 

xanthosternos e biomassa mensal de frutos (Kg/ha) na Rebio Una. 
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O tamanho das áreas exploradas pelo grupo variou durante o estudo. A maior área 

registrada foi no mês de junho (380 ha) e a menor foi em julho (122 ha - Figura 4.10). A 

média mensal da área explorada pelo grupo foi de 252,75 ha (dp=72,58 ha). 
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Figura 4.10. Áreas utilizadas mensalmente pelo grupo de S. xanthosternos na Rebio Una, no 

período de dezembro de 2011 a março de 2013. 

 

 

4.6- Associações espaciais em fontes de alimento e relações sociais envolvendo fêmeas 

 

 

As associações espaciais em fontes de alimento potencialmente agregadas entre os 

indivíduos do grupo de estudo também foram preferenciais, com altos os valores de p value 

para o índice de associação médio (média= 1,00), coeficiente de variação (CV= 0,99) e o 

desvio padrão (s.d.= 1,00), ou seja, os índices de associação reais foram significativamente 

maiores (média= 0,10; s.d= 0,07; CV= 0,68) que os índices de associações randômicas 

(média= 0,10; s.d= 0,05; CV= 0,53) (Figura 4.11). A modularidade encontrada para as 

associações em fontes de alimento não foi bem representativa (0,2), mas o coeficiente de 

correlação cofenético (CCC) foi de 0,82, apresentando adequadamente os indivíduos em 

agrupamentos (clusters Figura 4.12). As associações intersexuais foram significativamente 

mais frequentes do que as associações intrasexuais (teste Mantel: t = -1,64, p = 0,05; r = -0,15, 

p =  0,02 - Tabela 4.7). Díades formadas por machos e fêmeas passam mais tempo em 

associação nas fontes de alimento do que díades compostas por indivíduos do mesmo sexo 

(Figura 4.11). 
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A

B 

Figura 4.11. (A) Sociograma com todas as associações dos indivíduos adultos do grupo 

Príncipe observadas em fontes de alimento potencialmente agregadas. (B) Sociograma 

composto por associações em fontes de alimento com valores maiores que a média grupal 

(associações > 0,10). Machos em azul e fêmeas em vermelho. As linhas vermelhas 

representam as associações entre fêmeas, as linhas azuis entre machos, e as linhas roxas 

representam associações entre machos e fêmeas. Os valores dos índices de associação foram 

representados pela espessura das linhas. 
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Figura 4.12. Agrupamento dos indivíduos de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio 

Una, baseado nos índices de associação médios em fontes de alimento potencialmente 

agregadas. Método average, CCC = 0,82, modularidade para este arranjo é 0,2. * indica 

macho adulto. 

 

Tabela 4.7. Índices de associação médios em fontes de alimento potencialmente agregadas das 

díades entre machos, entre fêmeas e entre machos e fêmeas de S. xanthosternos do grupo 

Príncipe na Rebio Una. N = número de díades, M = macho adulto e F = fêmea adulta. 

Díades N Média ± (dp) 

M-M 15 0,14 (±0,04) 

F-F 45 0,08 (±0,02) 

M-F 60 0,11 (±0,03) 

Total 120 0,10 (±0,03) 

 

Quando analisamos apenas as associações espaciais entre fêmeas adultas acima da 

média grupal (associação > 0,08), observamos valores diferenciados de índices de associações 

entre as fêmeas (Figura 4.13), e que apesar da modularidade não ter sido bem representativa 

(0,25), as fêmeas foram adequadamente agrupadas em diferentes clusters (Figura 4.14). Em 

todos os tipos de fontes de alimento potencialmente agregadas, fêmeas de alto posto e fêmeas 

sem posto (ver o índice de dominância de David (1987) - Capítulo III, página 115) foram 

observadas alimentando-se conjuntamente com fêmeas de baixo posto, e este resultado 

também foi verificado quando nós comparamos as díades classificadas pelo seu posto de 

dominância (Tabela 4.8). O índice de associação médio entre fêmeas não foi 

* 

 

 
* 
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* 

 

 * 
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significativamente diferente entre os tipos de fonte de alimento (dendê, outras espécies e jaca 

- F = 0,290; gl = 2; p = 0,750). 

 

 

Figura 4.13. Sociograma composto por índices de associação entre fêmeas adultas de S. 

xanthosternos do grupo Príncipe, em fontes de alimento na Rebio Una, apenas com valores 

maiores que a média grupal (associações > 0,08). Os valores dos índices de associação foram 

representados pela espessura das linhas. 

 

 

Figura 4.14. Agrupamento das fêmeas adultas de S. xanthosternos do grupo Príncipe na Rebio 

Una, baseado nos índices de associação médios em fontes de alimento potencialmente 

agregadas. Método average, CCC = 0,88, modularidade para este arranjo é 0,25. 
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Tabela 4.8. Índice de associação médio entre díades de fêmeas de S. xanthosternos de 

diferentes postos de dominância nos três tipos de fonte de alimento potencialmente agregadas 

na Rebio Una. 

 
Alto-alto 

posto 

Alto-sem 

posto 

Alto-baixo 

posto 

Sem posto-sem 

posto 

Sem posto-baixo 

posto 

Baixo-baixo 

posto 

Outras espécies 0,08 0,1 0,08 0 0,07 0,1 

Dendê 0,06 0,07 0,07 0,04 0,07 0,06 

Jaqueira 0,04 0,06 0,08 0,05 0,06 0,05 

 

 

As coalizações ocorreram em 42% (n = 278) dos episódios agonísticos em que os 

participantes foram identificados, em uma taxa de 0,13 coalizões por hora. Fêmeas 

participaram como interventoras (apoiando um dos dois oponentes em um conflito agressivo) 

ou como receptoras (recebendo ajuda em um conflito agressivo) em 72% (n = 201) das 

coalizões. Destas interações agonísticas com formação de coalizões apenas 4,3% (n = 12) 

foram entre fêmeas, 16,2% (n = 45) foram coalizões de fêmeas contra machos, 1,5% (n = 4) 

de machos contra fêmeas, 35,2% (n = 98) de machos e fêmeas contra machos, 7,2% (n = 20) 

de machos contra macho, 21,2% (n = 59) de adultos contra imaturos e 7,6% (n = 21) entre 

imaturos. O contexto destas coalizões foi determinado em 39% (n = 108) dos eventos 

agonísticos registrados. Destas coalizões, 62% (n = 67) envolveram fêmeas e foram 

relacionadas a disputas por alimentos. A maioria das disputas envolvendo fêmeas foi 

relacionada a disputas por alimento (93% - n = 67). Coalizões formadas por machos e fêmeas 

foram acima do esperado com base na distribuição do número de díades ( 2  =
 
45,323; gl = 2; 

p < 0,001; Tabela 4.9). E coalizões entre fêmeas e o macho dominante também foram acima 

do esperado pelo número de machos adultos no grupo ( 2  =
 
106,191; gl = 5; p < 0,001). 

 

Tabela 4.9. Frequência observada e esperada de coalizões entre machos, entre machos e 

fêmeas e entre fêmeas do grupo de S. xanthosternos na Rebio Una. 

Coalizões Observado Esperado Resíduo 

M-M 20 16,3 3,8 

M-F 98 65 33 

F-F 12 48,8 -36,8 

M = macho adulto, F = fêmea adulta. 

 

 

 

 

 

 



165 

 

5- DISCUSSÃO 

 

 

5.1- Área de estudo e risco de predação 

 

 

Os índices médios de intervenção humana na Rebio Una e na FBV foram bem 

próximos e maiores que o encontrado no Parque Estadual Carlos Botelho (Tabela 4.10). Na 

Rebio Una e na FBV o habitat é um mosaico, com áreas de vegetação preservadas e áreas 

alteradas pela exploração humana. Além disso, os grupos de macacos-prego nestas áreas 

podem ser perseguidos, por utilizarem plantações e/ou devido à pressão de caça, e, deste 

modo, evitam o contato com humanos. A maioria das espécies consideradas como predadores 

naturais de Sapajus, nestas áreas, possui baixa densidade. Já no PECB a maior parte da área é 

coberta por floresta preservada, o contato com humanos é raro e os animais não são caçados, a 

reação dos animais quando em contato com humanos é variável e os predadores naturais 

também ocorrem em baixa densidade, mas são mais protegidos do que na Rebio Una e FBV 

(Izar et al., 2012). 

 

Tabela 4.10. Comparação dos índices médios de interferência humana para três habitats 

distintos: Reserva Biológica de Una, Fazenda Boa Vista e Parque Estadual Carlos Botelho.  

 

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 

                       Fonte: adaptado de Izar et al., 2012. 

 

Os resultados encontrados para a área da Rebio Una e para a população de Sapajus 

xanthosternos foram comparados com os encontrados no estudo de Izar e colaboradores 

(2012), no qual a socioecologia de duas espécies de Sapajus (S. nigritus e S. libidinosus) foi 

avaliada e comparada, e esta comparação entre as três espécies, que ocupam diferentes 

habitats é apresentada resumidamente na Tabela 4.11.  

A percepção dos animais da probabilidade de um ataque por seus potenciais 

predadores é o que representa a história de predação da população e o que mantém as 
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estratégias antipredação atuais (Hill & Dunbar, 1998). A percepção do risco de predação pelo 

grupo de S. xanthosternos deste estudo foi maior (44 alarmes/100h) do que a percepção 

encontrada para S. libidinosus na FBV (24 alarmes/100h) e S. nigritus no PECB (6 

alarmes/100h - Izar et al., 2012).  Assim como o verificado para a população de S. libidinosus 

na FBV, a interferência humana provavelmente aumentou a percepção de risco de predação 

dos indivíduos do grupo de estudo na Rebio Una, visto que a maioria dos contextos de 

vocalizações de predadores terrestres identificados (41%) foi para perturbações humana ou 

presença de animais domésticos, principalmente cachorros, os quais podem atacar macacos-

prego selvagens (Oliveira et al., 2008).  

Vários estudos indicam que machos adultos de primatas são mais envolvidos do que 

fêmeas na defesa contra predadores, pois são mais vigilantes e mais eficientes na detecção e 

nas respostas a predadores e, assim como o encontrado nestes estudos, os machos adultos do 

grupo de estudo foram os indivíduos mais vigilantes, sendo que o dominante foi o macho 

mais vigilante do grupo (Digweed et al., 2007; Fragaszy et al., 2004a; Van Schaik & Van 

Noordwijk, 1989; Verderane, 2010).  

O grande tamanho dos grupos de S. xanthosternos, o elevado número de machos e a 

constante coesão (ausência de fissão fusão e de formação de subgrupos) do grupo de estudo, 

estão de acordo com previsão 1 da hipótese 1 deste estudo, de que o sistema social de S. 

xanthosternos na Rebio Una é afetado pela pressão de predação. Outro indicativo da 

importância do risco de predação para esta população é o fato do grupo evitar regiões da área 

de vida com alto risco de predação, mesmo que nestas áreas haja alta disponibilidade de 

recursos alimentares, conforme a previsão 4 da hipótese 1 deste estudo (resultados 

apresentados detalhadamente no Capítulo II). 

Uma maior e constante coesão de grupo foi encontrada na Rebio Una e na FBV, ao 

passo que os grupos no PECB apresentaram alta dinâmica de fissão fusão (Nakai, 2007), e 

embora a baixa disponibilidade de alimento pareça ser a causa da baixa coesão do grupo no 

PECB, a baixa percepção do risco de predação nesta população pode permitir que os 

indivíduos forrageiem em pequenos subgrupos (Boinski et al., 2002; Izar, 2004). O grupo na 

Rebio Una apresentou a proporção macho/fêmea (1,0) mais próxima às maiores registradas 

para Sapajus (1,0 e 1,2 macho por fêmea para S. apella - Fragaszy et al., 2004a), assim, 

consideramos a proporção macho/fêmea para o grupo de estudo como elevada. No entanto, o 

risco de predação não foi estimado nas populações de S. apella e mais estudos são necessários 

para avaliar o efeito do risco de predação na razão sexual em grupos de macacos-prego. Deste 

modo, o grande tamanho do grupo, a elevado proporção de machos e o alto risco percebido 
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pelos membros do grupo de estudo indicam que o risco de predação afeta o sistema social 

deste grupo.  

 

 

5.2- Disponibilidade de recursos alimentares 

 

 

A média mensal da biomassa de frutos na Rebio Una (113,96 Kg/ha - dp=50,31) não 

diferiu da média mensal da biomassa de frutos apresentada por Izar et al. (2012) para o 

Parque Estadual Carlos Botelho (235 kg/ha - dp=162) e para a Fazenda Boa Vista (314 kg/ha 

- dp=296). No entanto, o padrão de variação da biomassa mensal média de frutos na Rebio 

Una foi muito similar ao encontrado para o PECB, com uma produção maior de frutos entre 

os meses de novembro e abril do que entre maio e outubro, e ambas as áreas (Rebio Una e 

PECB) diferiram do padrão encontrado na FBV. Apesar dos valores de biomassa de frutos 

encontrados para Rebio Una serem inferiores aos encontrados no PECB, a comparação entre 

as áreas foi feita considerando-se a disponibilidade de frutos em toda a área de vida do grupo 

de estudo de Una, e é importante ressaltar que a área utilizada pelo grupo de Una é composta 

por um mosaico de diferentes tipos de vegetação. Deste modo, quando analisamos a biomassa 

de frutos separadamente para cada tipo de vegetação, podemos observar uma maior oferta de 

frutos na área de cabruca e na área de floresta secundária média. Além disso, o grupo 

consumiu frutos de jaca em 14 dos 16 meses de estudo, entretanto, os frutos de jaca não foram 

amostrados nos coletores. Assim, mesmo que, em termos de kg de frutos por hectare, a Rebio 

Una possa ter uma produtividade inferior à do PECB, a real oferta de frutos para os macacos 

do grupo estudado parece ser maior, ainda que localizada em alguns pontos de sua área de 

vida.  

Outra evidência da real disponibilidade de recursos na Rebio Una foi o intervalo entre 

nascimentos registrado para esta população, o qual foi maior (27,2 meses) que o encontrado 

para S. libidinosus (22,2 meses) na FBV e menor do que o registrado para S. nigritus (30,2 

meses) no PECB (Izar et al., 2012). O intervalo entre nascimentos encontrado para S. 

xanthosternos parece refletir uma menor disponibilidade de alimentos para fêmeas em Una do 

que na FBV e maior do que no PECB, e demonstra a menor energia adquirida pelas fêmeas 

em Una e no PECB, devido à maior competição por alimento (Borries et al., 2008).  

 

 



168 

 

5.3- Comportamento e dieta 

 

 

O padrão de atividades encontrado para o grupo de estudo, com uma maior proporção 

de tempo alocada nos comportamentos de deslocamento e forrageio e menor tempo 

despendido para os comportamentos de descanso e interação social é de uma forma geral 

similar aos padrões encontrados para outras espécies de Sapajus e Cebus (Fragaszy et al., 

2004a; Rímoli, 2001; Terborgh, 1983; Zhang, 1995a). Mas, em uma comparação entre o 

recente estudo realizado por Izar et al. (2012) com semelhante metodologia, foi possível 

verificarmos que as porcentagens de comportamentos observados para o grupo de S. 

xanthosternos são distintas das encontradas para os grupos de S. libidinosus e S. nigritus (Izar 

et al., 2012). O grupo de estudo passou mais tempo deslocando (39%) e menos tempo 

forrageando (38% - o comportamento deslocando e forrageando foi inserido na categoria 

forrageando), quando comparado ao orçamento de atividades de S. libidinosus (32% 

deslocando e 46% forrageando) na FBV e S. nigritus (36% deslocando e 58% forrageando) no 

PECB (Izar et al., 2012). Esses resultados sugerem que os macacos-prego da Rebio Una 

sofrem competição indireta intra-grupo por alimento (Izar, 2004; Izar et al., 2012; Teichroeb 

& Sicotte, 2009), de acordo com o que prevíamos, e parece ser mais alta que a encontrada 

para S. libidinosus na FBV (Izar et al., 2012; Verderane et al., 2013). 

Os itens alimentares mais consumidos pelo grupo de estudo foram invertebrados e 

frutos, assim como o encontrado para outras espécies de Sapajus e Cebus (Brown & Zunino, 

1990; Defler, 1979; Fragaszy et al., 2004a; Freese & Oppenheimer, 1981; Izar, 2004; Izar et 

al., 2012; Rímoli, 2001; Robinson, 1986; Spironello, 2001; Terborgh, 1983; Verderane, 

2010). No entanto, S. xanthosternos na Rebio Una apresentou uma maior proporção (60%) de 

recursos dispersos (invertebrados e partes vegetativas de plantas) na sua dieta, conforme 

verificado neste estudo e em estudo anterior com a mesma população (53% - Suscke, 2009). 

Uma maior proporção de recursos dispersos também foi encontrada na dieta de outras 

populações e espécies de Sapajus. Em diferentes populações de S. nigritus foi constatado um 

maior consumo de recursos dispersos, principalmente partes vegetativas de plantas (Brown & 

Zunino, 1990 (97% e 52%); Izar, 2004 e Izar et al., 2012 (52% e 58%) Rímoli, 2001 (59%)), e 

uma maior proporção (75%) de consumo de invertebrado foi verificada em uma população de 

S. apella (Terborgh, 1983). 

A dieta do grupo de estudo, com uma maior proporção de invertebrados (47,6%) 

quando comparada com as populações de S. nigritus (PECB - 22 ±14%) e S. libidinosus (FBV 



169 

 

- 31±9%) e com uma porcentagem de consumo de partes vegetativas de planta semelhante à 

registrada para S. libidinosus, porém, inferior à encontrada para S. nigritus (Izar et al., 2012), 

pode indicar uma estratégia para reduzir os efeitos da competição direta intra-grupo (Isbell, 

1991). As fêmeas adultas do grupo de estudo consumiram mais invertebrados do que frutos 

em todos os meses de estudo e este resultado foi o oposto ao encontrado para a população de 

S. libidinosus na FBV. As fêmeas em Una, como às fêmeas do PECB, se alimentaram 

predominantemente de recursos dispersos (71%), enquanto as fêmeas na FBV consumiram 

mais recursos agregados (58% e 64% - Verderane et al., 2013) 

Contudo, as fêmeas consumiram mais frutos nos meses (maio a outubro) que a 

biomassa total de frutos estimada para a área foi baixa. Neste período, no entanto, o grupo 

utilizou com maior frequência a floresta secundária e a cabruca e o grupo passou um maior 

tempo de permanência nas fontes de jaca. Apesar da porcentagem de forrageio por 

invertebrados não ter diminuído durante o período de estudo, a frequência observada de 

forrageamento por invertebrados não necessariamente é a mesma que o consumo deste 

recurso, ou seja, as fêmeas podem ter consumido uma menor proporção de invertebrados e 

isto explicaria o maior consumo de jacas (frutos) neste período. 

 

 

5.4- Fontes de alimento potencialmente agregadas 

 

 

Apesar da dieta do grupo de estudo apresentar uma maior proporção de invertebrados, 

frutos constituíram uma grande porção (35%) da dieta do grupo e um total de 1370 eventos de 

alimentação em fontes potencialmente agregadas foi registrado. Desta maneira, uma análise 

detalhada das fontes agregadas e da competição em fontes agregadas foi importante para 

elucidarmos as previsões deste estudo. Ademais, a porcentagem de frutos encontrada na dieta 

para o grupo de estudo foi similar à proporção de frutos observada na dieta de S. nigritus 

(35%) e inferior à proporção registrada para S. libidinosus (47% - Izar et al., 2012). Já o 

número de eventos de alimentação em fontes agregadas registrados neste estudo para S. 

xanthosternos foi maior que o registrado para S. nigritus (603 eventos de alimentação em 

fontes agregadas - Izar, 2004), e mais próximo ao encontrado para S. libidinosus (1548 

eventos de alimentação em fontes agregadas - Izar et al., 2012; Verderane et al., 2013).  

As espécies de frutos consumidas pelos macacos-prego na Rebio Una podem ser 

consideradas como fontes de alimento agregadas e de ―qualidade‖, as quais possibilitam que 
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um ou alguns indivíduos excluam outros indivíduos do grupo, por meio de competição direta. 

As fontes podem ser consideradas como de ―qualidade‖, pelo fato de várias espécies de frutos 

consumidas pelos indivíduos do grupo na Rebio Una possuírem altos níveis de carboidratos, 

açúcares solúveis, gorduras essenciais e lipídios, mesmo as espécies que foram mais 

consumidas no período de baixa oferta de frutos (Catenacci, 2008; Edem, 2002). A maioria 

das fontes de alimento visitadas pelo grupo possui extenso tempo de permanência quando 

comparada com as outras espécies de Sapajus estudadas, visto que os animais passaram mais 

do que 10 minutos alimentando-se em cada fonte, no decorrer de todo o período de estudo 

(Izar, 2004; Izar et al., 2012; Verderane et al., 2013). O número de indivíduos do grupo que se 

alimentou em uma mesma fonte de alimento agregado foi correlacionado ao tempo de 

permanência nos três tipos de fonte, e o tamanho médio de cada fonte de alimento foi menor 

do que o tamanho do grupo, mesmo nas fontes de alimento agregadas que foram simultâneas.  

O tempo de permanência nas fontes agregadas (média = 15 minutos) encontrado para 

S. xanthosternos foi similar ao encontrado para S. libidinosus na FBV (média = 16 minutos) e 

significativamente superior ao registrado para S. nigritus no PECB (média = 9 minutos). Já o 

número médio de indivíduos (7 indivíduos) que visitaram as fontes de cada vez, foi 

significativamente maior que os encontrados para S. libidinosus (4 indivíduos) e S. nigritus (3 

indivíduos). No entanto, o grupo na Rebio Una era maior que os grupos estudados nas outras 

duas áreas (PECB e FBV) e a porcentagem média de indivíduos do grupo de S. xanthosternos 

que foram capazes de se alimentar nas fontes de alimento na Rebio Una foi inferior (26%) à 

porcentagem encontrada para S. libidinosus na FBV (aproximadamente 30% - Verderane et 

al., 2013). Porém, com relação ao tamanho do grupo na Rebio Una, o tamanho das fontes 

agregadas utilizadas parece permitir que um ou alguns membros do grupo monopolizem e 

excluam outros indivíduos da fonte, por meio de competição direta.  
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5.5- Regime competitivo por alimento 

 

 

Com os resultados encontrados sobre a disponibilidade de frutos na área de estudo, e 

sobre a proporção de frutos na dieta do grupo, do número de eventos de alimentação em 

fontes agregadas, do tempo de permanência nas fontes e do tamanho das fontes de alimento, o 

esperado seria que S. xanthosternos apresentasse uma competição direta por alimento maior 

que a encontrada para S. nigritus (PECB) e uma competição direta similar à registrada para S. 

libidinosus (FBV). A taxa de interações agonísticas registrada para o grupo de estudo (0,59 

eventos/h) foi similar à taxa de interações agonísticas encontrada para o grupo ZA (0,6 

eventos/h) e inferior à encontrada para o grupo CH (2,2 eventos/h) de S. libidinosus na FBV. 

A competição direta dentro do grupo de estudo por alimento foi 0,12 eventos/h e, quando 

comparada com as outras duas populações de Sapajus, aproxima-se à encontrada para S. 

nigritus no PECB (0,08 eventos/h), mas a participação das fêmeas de S. xathosternos nestes 

eventos foi maior (39%) que a encontrada para S. nigritus no PECB (18,6%) e menor que a 

encontrada para S. libidinosus na FBV (52,6% - sendo as emissoras em 70% dos eventos - 

Izar et al., 2012).  

Além disso, as fêmeas na Rebio Una apresentaram uma baixa taxa de conflito 

agonístico entre si (2,8%), quando comparada as taxas de interações agonísticas entre fêmeas 

encontradas para os grupos de S. libidinosus na FBV (21% e 62%). As coalizões envolvendo 

fêmeas na Rebio Una ocorreram em uma taxa de 0,10 eventos/h, enquanto que as coalizões 

envolvendo fêmeas na FBV ocorreram em uma taxa de 0,08 eventos/h no grupo ZA e em uma 

taxa de 0,48 eventos/h no grupo CH, no entanto, as coalizões formadas por fêmeas e machos, 

principalmente contra machos, foram acima do esperado com base na distribuição do número 

de díades na Rebio Una, enquanto na FBV as coalizões formadas por fêmeas foram acima do 

esperado com base na distribuição do número de díades  (Verderane et al., 2013).  

Mesmo assim, as interações agonísticas envolvendo fêmeas aconteceram 

principalmente devido às disputas por frutos em fontes agregadas e foram mais frequentes nos 

meses com menor disponibilidade de frutos na área, nos quais frutos foram mais consumidos 

por fêmeas. Apesar da baixa competição direta por alimento entre fêmeas, os resultados foram 

consistentes com o pressuposto de que recursos agregados induzem a uma maior competição 

direta dentro do grupo do que recursos dispersos (Boinski et al., 2002; Izar et al., 2012; Pruetz 

& Isbell, 2000; Verderane et al., 2013; Vogel, 2005) e acrescentam evidências, com base nas 
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interações envolvendo as fêmeas do grupo estudado, de que o tipo de competição por 

alimento experienciada pelas fêmeas de primatas é um efeito da distribuição do alimento.   

As fontes de jaca apresentaram um maior tempo de permanência e um maior tamanho 

quando comparadas com as outras fontes utilizadas pelo grupo de estudo, além de exibir 

valores extremos e de ser uma fonte grande, porém, de tamanho intermediário em relação ao 

tamanho do grupo, e de alta ―qualidade‖. Ademais, as fontes de jaca são usurpáveis, 

principalmente, pelo fato do fruto ser de difícil manipulação, grande e de uma fonte 

apresentar poucos frutos maduros em cada visita do grupo, o que possibilita que poucos 

indivíduos consumam o fruto ao mesmo tempo.   

Uma maior taxa de interações agonísticas foi observada nas fontes de outras espécies, 

indicando que as fontes de tamanho intermediário induziram uma maior taxa de agonismo, ou 

seja, foram mais usurpáveis, do que fontes de alimento com tempos de permanência altos ou 

muito baixos (Mitchell, Boinski, & van Schaik, 1991; Pruetz & Isbell, 2000; Verderane et al., 

2013). Contudo, o PCIM médio nas fontes de jaca foi significativamente correlacionado com 

a frequência de interações agonísticas envolvendo fêmeas, e este resultado foi consistente com 

os apresentados por outros estudos, os quais relacionaram um maior tempo de permanência 

com um maior número de eventos agonísticos (Chancellor & Isbell, 2009; Chancellor & 

Isbell, 2008). Os resultados indicaram que o grupo aumentou o tempo de permanência nas 

fontes de jaca, quando a disponibilidade de frutos na área foi baixa e, neste período, as 

interações agonísticas foram mais frequentes e o PCIM médio nas fontes de jaca foi maior. O 

maior número de eventos agonísticos, com o aumento do tempo de permanência, apenas nesta 

fonte, também indica que as características da fonte e, especialmente, do seu fruto induzem a 

uma maior usurpabilidade. 

Mas, apesar destas características, um maior número de interações agonísticas não foi 

observado nestas fontes quando comparadas com as fontes de dendê e de outras espécies 

visitadas por S. xanthosternos. Fêmeas adultas foram frequentemente observadas consumindo 

frutos de jaca conjuntamente e essa maior tolerância nas fontes de jaca pode estar relacionada 

à localização dessas fontes. Algumas fontes de jacas visitadas pelo grupo de estudo estão 

localizadas próximas a habitações humanas e interações agonísticas, pelo fato de serem 

conspícuas, poderiam indicar a presença do grupo naquela área e contribuir para que as 

pessoas identificassem a localização do grupo.  

Encontro entre grupos foi raro, apenas dois encontros foram observados durante todo o 

período de estudo, principalmente quando comparado com os resultados encontrados para 

outras espécies de macacos-prego e caiararas (Crofoot, Gilby, Wikelski, & Kays, 2008; Di 
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Bitetti, 2001; Fragaszy et al., 2004a; Izar, 2004; Matthews, 2009; Spironello, 2001; Verderane 

et al., 2013), o que demonstra uma baixa competição direta entre grupos. Esse resultado 

indica que a tolerância entre as fêmeas não pode ser explicada pela competição direta entre 

grupos como é proposto pelo modelo de Sterck e colaboradores (1997), o qual prediz que 

fêmeas permenecem no seu grupo natal e formam relações igualitárias ou tolerantes 

(dependendo da intensidade de competição direta intra-grupo) quando a competição direta 

entre grupos é alta, ou seja, a baixa competição direta entre grupos na Rebio Una é 

inconsistente com a tolerância observada entre as fêmeas.  

Diversos estudos têm mostrado uma relação negativa entre tamanho de área de vida e 

disponibilidade de alimento em diferentes populações de macacos-prego (S. nigritus: Izar, 

1999; S. apella: Peres, 1993; Spironello, 2001; Zhang, 1995a; S. libidinosus: Sabbatini et al., 

2008). O grupo na Rebio Una apresentou área de vida (712 ha) e áreas exploradas 

mensalmente maiores que as áreas registradas para os grupos de S. nigritus (484,5 ha - PECB) 

e S. libidinosus (300 ha - FBV - Izar et al., 2012), e para outras espécies e populações de 

Sapajus e Cebus (S. apella - Izawa, 1980; Peres, 1993; Terborgh, 1983; Zhang, 1995a; S. 

nigritus - Di Bitetti, 2001; Izar, 1999; Rímoli, 2001; C. albifrons - Mathews, 2009), 

reforçando o resultado encontrado no estudo anterior com S. xanthosternos nesta população 

(Suscke, 2009). O tamanho de área por indivíduo também foi alto (22 ind/ha) em comparação 

com os resultados encontrados para outras espécies de Sapajus (Di Bitetti, 2001; Izawa, 1980; 

Peres, 1993; Rímoli, 2001; Terborgh, 1983). O tamanho da área encontrada por indivíduo na 

Rebio Una foi inferior apenas aos encontrados para S. nigritus (36 ind/ha - Izar, 1999) e S. 

apella (60 ind/ha - Spironello, 2001), o que sugere competição indireta por alimento nesta 

população.  

O percurso diário médio registrado para o grupo de estudo também foi alto (média = 

3409 ± 168m) em comparação com o encontrado para outras espécies de Sapajus, nas quais o 

percurso diário médio foi inferior a 2700 m (Di Bitetti, 2001; Rímoli, 2001; Verderane et al., 

2013; Zhang, 1995a). O grupo percorreu distâncias menores nos meses com menor 

disponibilidade total de frutos na área, provavelmente, por ter consumido mais frutos de 

espécies exóticas (dendê e jaca), as quais estão localizadas agregadamente em alguns pontos 

da área de vida do grupo. Apesar de o grupo de estudo ter percorrido distâncias maiores nos 

meses com maior oferta de frutos e do grande tamanho do grupo, os estudos em comparação 

também apresentaram grupos relativamente grandes (27 e 28 membros; Di Bitetti, 2001; 

Rímoli, 2001) ou apresentaram maiores distâncias percorridas em períodos com maior oferta 

de frutos (Verderane et al., 2013; Zhang, 1995a). Deste modo, o grupo de estudo parece sofrer 
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com competição indireta dentro do grupo (Isbell, 1991), pelo fato de apresentar maior 

percurso diário médio quando comparado com outros estudos já mencionados, e quando a 

competição direta dentro do grupo por recursos foi maior, a competição indireta dentro do 

grupo foi menor, com percursos diários menores.  

A competição direta entre grupos parece estar relacionada apenas com a densidade 

populacional (de acordo com a previsão de Sterck et al., 1997) da espécie na área e não com a 

distribuição dos recursos (o oposto encontrado por Izar et al., 2012), pois apesar das espécies 

exóticas (dendê e jaca), as quais estão localizadas agregadamente em alguns pontos da área de 

vida do grupo poderem aumentar a competição direta entre grupos, isso não foi observado na 

população estudada. Contudo, ao compararmos a frequência de competição direta entre 

grupos com outras populações, as quais também possuem uma baixa densidade populacional, 

mas possuem maior disponibilidade de alimento ou grande proporção de recursos dispersos na 

sua dieta (Izar et al., 2012), torna-se difícil explicar a baixa competição direta entre grupos na 

Rebio Una, contrariando as previsões dos modelos de que a maior disponibilidade e 

distribuição de recursos afetam a competição direta entre grupos (Isbell, 1991; Sterck et al., 

1997). A diferença entre a Rebio Una, o PECB e a FBV em relação à competição indireta 

entre grupos (Rebio Una menor que a encontrada no PECB e maior que a encontrada para 

FBV) foi na direção oposta à competição direta entre grupos (Rebio Una menor do que PECB 

e menor que FBV), conforme o encontrado por Izar et al. (2012) e contrário a predição de 

Isbell (1991) de que ambos os tipos de competição alimentar covariam. 

A Rebio Una parece apresentar um padrão intermediário entre o PECB e a FBV, com 

relação à disponibilidade e distribuição de recursos. Os dados de biomassa de frutos, padrão 

de atividades, dieta, característica das fontes agregadas, competição direta e indireta por 

alimento e o intervalo entre nascimentos indicam que as fêmeas de macacos-prego na Rebio 

Una encontram maior disponibilidade de frutos (ou enfrentam menor competição por 

alimento) que as fêmeas do PECB e uma menor disponibilidade (ou enfrentam maior 

competição por alimento) que as fêmeas da FBV. 

 

 

5.6- Relações sociais envolvendo fêmeas 

 

 

As informações apresentadas neste estudo indicam que as fêmeas de S. xanthosternos 

ocorrem em um habitat no qual a percepção do risco de predação pelos animais é alta 
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(incluindo a caça por humanos - ver Capítulo II), a densidade populacional da espécie é baixa, 

os grupos são coesos e a disponibilidade de recursos é limitante. S. xanthosternos consome 

tanto recursos agregados quanto dispersos e, de fato, despende uma alta proporção de tempo 

forrageando por invertebrados. No entanto, o padrão de exploração da área de vida 

(apresentado no Capítulo II) indica que a disponibilidade e a distribuição de frutos 

influenciam a estratégia de forrageio do grupo de estudo e, por essa razão, consideramos que 

as fontes de alimento agregadas são recursos limitantes para S. xanthosternos na Rebio Una, 

assim como é indicado por diversos estudos com outras espécies e populações de Sapajus (Di 

Bitetti, 2001; Izar, 2004; Peres, 1993; Rímoli, 2001; Spironello, 2001; Terborgh, 1983; 

Zhang, 1995a). Ademais, a distribuição dos indivíduos do grupo na rede de associação 

espacial em fontes de alimento agregadas demonstra associações espaciais preferenciais, o 

que indica que fêmeas preferem se associar com machos nas fontes de alimento e que existe 

uma maior afinidade entre alguns indivíduos, principalmente, em relação à dominância do 

macho e as fêmeas que apresentaram maiores valores de força e centralidade. O agrupamento 

dos indivíduos do grupo no cluster de associação espacial em fontes agregadas foi muito 

similar à divisão dos indivíduos do grupo após a fissão, e a fissão do grupo reforça os efeitos 

da competição alimentar dentro do grupo.  

Apesar de ter sido observada considerável competição direta intra-grupo envolvendo 

fêmeas, a competição direta entre fêmeas foi baixa, a competição direta entre grupos foi baixa 

e existiu competição indireta por alimento intra-grupo e entre grupos. O principal recurso na 

dieta do grupo e das fêmeas adultas foi invertebrado, no entanto, os indivíduos do grupo de 

estudo também utilizaram frequentemente fontes de alimento agregados. As fêmeas do grupo 

competiram diretamente por alimento, principalmente contra machos adultos e indivíduos 

imaturos e formaram coalizões com machos, principalmente o macho alfa, contra outros 

machos adultos do grupo. 

Pelo fato das fêmeas não terem dispersado do grupo, durante o período de estudo (nem 

nos anos anteriores, Suscke, 2009), enquanto a dispersão de machos foi observada, 

concluímos que as fêmeas na Rebio Una são filopátricas. Conforme esperado pelo modelo de 

Sterck et al. (1997), fêmeas permanecem no seu grupo natal se a competição direta dentro do 

grupo e/ou entre grupos for alta, no entanto, apesar das fêmeas do grupo da Rebio Una 

enfrentarem competição direta dentro do grupo, a competição por alimento envolvendo 

fêmeas foi inferior a encontrada para S. libidinosus na FBV e, além disso, a competição direta 

entre grupos na Rebio Una foi muito baixa.   
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A hierarquia de dominância entre as fêmeas do grupo foi parcial e as fêmeas de alto 

posto permitiram a presença de fêmeas de baixo posto e de fêmeas sem posto quando se 

alimentaram em fontes de alimento agregadas, enfatizando que as fêmeas do grupo de estudo 

foram tolerantes, em concordância com outros estudos que definem tolerância como um 

indivíduo dominante permitindo que um subordinado se alimente conjuntamente na mesma 

fonte de alimento usurpável (Sterck et al., 1997; Tiddi et al., 2011; Van Schaik, 1989; 

Verderane et al., 2013). Além disso, uma alta taxa de interações afiliativas entre as fêmeas foi 

observada no grupo de estudo. A porcentagem de interações afiliativas (catação) entre as 

fêmeas do grupo de estudo foi maior (32%), com base na distribuição do número de díades 

para cada classe de sexo e idade, que as encontradas para S. libidinosus (16%) na FBV e S. 

nigritus (1,4%) no PECB (Izar et al., 2012). A alta taxa de catação observada pode contribuir 

para a redução de interações agonísticas entre as fêmeas em Una, e o agrupamento das fêmeas 

na rede de catação indica que elas possuem vínculos entre si. O agrupamento das fêmeas nas 

fontes de alimento agregadas foi similar ao agrupamento das fêmeas em interações de catação 

e não está relacionado ao posto de dominância, o que indica que a alta interação afiliativa 

pode favorecer a tolerância entre as fêmeas. 

Além de permanecerem no seu grupo natal, as fêmeas foram tolerantes entre si e 

apresentaram vínculos afiliativos, no entanto, a tolerância entre as fêmeas não pode ser 

explicada unicamente pelos regimes de competição por alimento, pois a tolerância entre 

fêmeas seria esperada em regimes com alta competição direta entre grupos. Por essa razão, os 

resultados encontrados sugerem que a organização e estrutura social das fêmeas na população 

estudada são influenciadas pela disponibilidade e distribuição de recursos e pelo risco de 

predação, pois apenas os principais recursos consumidos pelo grupo e a competição alimentar 

dentro e entre grupos nesta população não explica a filopatria das fêmeas, a hierarquia de 

dominância parcial e as relações tolerantes entre elas. Desta maneira, os resultados 

encontrados neste estudo estão de acordo com os argumentos de van Schaik (1983) de que os 

custos da competição por alimento são suportáveis se a redução do risco de predação for mais 

vantajosa para os indivíduos do grupo.  

Baseado no modelo de Sterck et al., (1997), o qual considera o risco de predação como 

causa última da variação das relações sociais entre as fêmeas, as informações apresentadas 

neste estudo não se enquadram em nenhum padrão proposto pelos autores e, se aproximam do 

padrão de estrutura social Residente-Nepotista-Tolerante, o qual prediz que quando a 

competição intra e entre grupos é alta, as fêmeas formam hierarquia de dominância linear, 

nepotista e tolerante, com coalizões entre fêmeas e permanecem em seus grupos natais, 
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porém, a hierarquia de dominância encontrada para as fêmeas foi parcial e a competição direta 

entre grupos foi baixa na população da Rebio Una. Assim, a tolerância entre as fêmeas não 

está relacionada à competição direta por alimento entre grupos, mas, possivelmente, está 

relacionada ao risco de predação e, de acordo com a predição 3 da hipótese 1 deste estudo, de 

que as relações entre as fêmeas seriam tolerantes, uma vez que os membros do grupo seriam 

aliados na defesa contra predadores. 

Apesar dos resultados encontrados sobre a ecologia e o sistema social de S. 

xanthosternos poderem ser característicos da espécie, estudos com diferentes espécies e 

populações de Sapajus têm mostrado a alta flexibilidade apresentada pelo gênero tanto em 

relação ao comportamento alimentar quanto ao comportamento social. Além disso, a 

organização e estrutura social são componentes flexíveis do sistema social deste gênero, os 

quais podem variar entre espécies e entre populações da mesma espécie (Brown & Zunino, 

1990; Di Bitetti, 2001; Fragaszy et al., 2004a; Izar, 2004; Izar et al., 2012; Janson, 1988; 

Lynch Alfaro, 2007; Spironello, 2001; Tokuda, 2012; Zhang, 1995a).  

S. xanthosternos ocorre em baixas densidades, ainda sofre pressão de caça e apresenta 

comportamentos crípticos, o que é evidente pelas dificuldades apresentadas para estudar esta 

espécie e habituar grupos para estudos de ecologia e comportamento. Outras populações de S. 

xanthosternos foram estudadas, mas, apesar do grande esforço empreendido, outros grupos 

não foram possíveis de serem habituados e informações detalhadas sobre o comportamento, 

dieta e comportamento social de outras populações desta espécie ainda são inexistentes 

(Lernould et al., 2012). 

Finalmente, as informações obtidas apoiam a hipótese de que o sistema social de S. 

xanthosternos na Rebio Una é uma resposta à pressão de predação e à oferta de alimento. Os 

dados encontrados parecem de acordo com a previsão 3. A maioria das fontes agregadas 

utilizadas pelos macacos-prego foi de tamanho intermediário, em relação ao tamanho do 

grupo, produtiva e a competição direta por alimento envolvendo fêmeas dentro do grupo não 

foi baixa. A competição indireta intra-grupo foi elevada, o que se constata pelas altas taxas de 

deslocamento e pelas grandes distâncias diárias percorridas. Além disso, a competição direta 

entre grupos foi baixa e o risco de predação percebido foi alto em comparação com outros 

estudos (Izar et al., 2012). O padrão de sistema social, com grupo grande, elevado número de 

machos, e fêmeas com alto grau de afiliação e tolerância não está de acordo com o esperado 

por modelos que só consideram o efeito da competição por alimento, e sugere que o risco de 

predação afeta as características do sistema social deste grupo.  
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 

O grupo de S. xanthosternos estudado apresentou menor probabilidade de permanecer 

no habitat com alto risco de predação por predadores terrestres e aéreos, mesmo com a alta 

disponibilidade de recursos alimentares nesse tipo de vegetação. O habitat cabruca (plantação 

de cacau sombreada por árvores nativas), no qual a percepção do risco de predação pelo grupo 

foi mais alta, porém, com alta disponibilidade de recursos alimentares, foi também o tipo de 

vegetação que o grupo utilizou com menor frequência. Além disso, a probabilidade de 

permanência do grupo nos outros dois tipos de vegetação (floresta madura e secundária) que 

compõem a área de vida do grupo não foi significativamente diferente. Estes dois habitats 

diferiram com relação à disponibilidade de alimentos e risco de predação, a floresta 

secundária apresentou maior oferta de alimento e médio risco de predação percebido e a 

floresta madura foi o habitat percebido pelo grupo como o mais seguro, porém, com menor 

disponibilidade de alimento. Assim, os resultados da probabilidade de permanência do grupo 

estudado nos diferentes tipos de vegetação e das variáveis que influenciam sua permanência 

sugerem que o uso do espaço pelo grupo de S. xanthosternos foi influenciado pela 

distribuição e disponibilidade de recursos alimentares e pelo risco de predação.  

A organização social da população de macacos-prego-do-peito-amarelo da Rebio Una 

é caracterizada por grupos grandes e coesos (ausência de fissão fusão), fissão definitiva de 

grupos e filopatria de fêmeas. O grande tamanho do grupo e a alta proporção de machos 

adultos indicam a importância do risco de predação nesta população. A alta proporção de 

machos no grupo e a significativa associação espacial entre as fêmeas e machos também 

sugerem a relevância dos machos na proteção contra predadores, principalmente, pelo fato 

dos machos adultos terem sido os indivíduos mais vigilantes do grupo. O risco de predação, 

além de afetar a organização social, pode também influenciar o sistema de acasalamento. A 

estratégia reprodutiva das fêmeas de confundir a paternidade foi relacionada à organização 

social e, consequentemente, ao risco de predação.  

S. xanthosternos consumiu tanto recursos agregados quanto dispersos e despendeu 

uma alta proporção de tempo forrageando por invertebrados. No entanto, o número de fontes 

agregadas visitadas pelo grupo foi alto e a maioria das fontes agregadas utilizadas foi de 

tamanho intermediário em relação ao tamanho do grupo e produtiva. A competição direta por 

alimento envolvendo fêmeas intra-grupo não foi baixa, mas a competição entre fêmeas dentro 

e entre grupos foi muito baixa. Os resultados de tamanho de área de vida e percursos diários 
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foram elevados, quando comparados com outros estudos de espécies de Sapajus, os quais 

indicam competição indireta nesta população. Além disso, o intervalo entre nascimentos 

encontrado para as fêmeas na Rebio Una evidencia que a competição indireta por alimento 

afeta o sucesso reprodutivo das fêmeas nesta população. 

A hierarquia de dominância entre fêmeas foi parcial e as fêmeas apresentaram fortes 

vínculos afiliativos. Fêmeas de alto posto alimentaram-se conjuntamente com as fêmeas de 

baixo posto em fontes agregadas, enfatizando que as fêmeas apresentaram relações tolerantes. 

No entanto, a tolerância entre as fêmeas seria esperada em regimes com alta competição direta 

entre grupos, o que não foi observado neste estudo, indicando que essa tolerância não pode ser 

explicada apenas pelos regimes de competição por alimento.  

Por fim, o risco de predação percebido por S. xanthosternos na Rebio Una foi alto em 

comparação com outros estudos. As fontes de alimento agregadas utilizadas pelo grupo foram 

de tamanho intermediário em relação ao tamanho do grupo e produtivas, as fêmeas 

enfrentaram competição direta e indireta dentro do grupo, porém, a competição direta entre 

fêmeas e grupos foi muito baixa, confirmando a hipótese de que o padrão de sistema social, 

com grupo grande, elevado número de machos, e fêmeas com alto grau de afiliação e 

tolerância não está de acordo com o esperado por modelos que só consideram o efeito da 

competição por alimento, e sugere que o risco de predação afeta os elementos que 

caracterizam o sistema social deste grupo. Em conclusão, por uma análise de acordo com a 

socioecologia, o sistema social de S. xanthosternos na Rebio Una é uma resposta à pressão de 

predação e à oferta de alimento. 
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APÊNDICE I. Probabilidade de permanência do grupo de S. xanthosternos nos diferentes 

tipos de vegetação na Rebio Una. 

 

Tempo Baseline Cum Hazard 

Média das covariáveis 

Permanência SE Cum Hazard 

Cabruca 

24 0,011 0,988 0,035 0,012 

42 0,025 0,975 0,081 0,026 

48 0,043 0,956 0,128 0,044 

69 0,071 0,929 0,208 0,073 

73 0,120 0,883 0,306 0,125 

75 0,402 0,659 0,589 0,417 

92 0,837 0,420 0,838 0,869 

95 1,851 0,147 0,706 1,920 

11

1 

4,423 0,010 0,109 4,587 

12

9 

10,244 0,000 0,001 10,625 

14

8 

18,104 0,000 0,000 18,777 

16

7 

28,654 0,000 0,000 29,719 

22

6 

50,318 0,000 0,000 52,188 

25

8 

98,709 0,000 0,000 102,377 

Floresta Madura 

74 0,038 0,961 0,078 0,039 

22

7 

0,079 0,921 0,143 0,082 

26

2 

0,124 0,879 0,211 0,129 

38

5 

0,172 0,837 0,276 0,178 

38

7 

0,222 0,794 0,336 0,231 

47

5 

0,276 0,751 0,394 0,286 

48

6 

0,335 0,707 0,445 0,347 

49

6 

0,401 0,660 0,496 0,416 

54

1 

0,474 0,611 0,542 0,492 

55

6 

0,566 0,556 0,575 0,587 

55

7 

0,684 0,492 0,617 0,709 

67

1 

0,821 0,427 0,642 0,852 

85

2 

1,016 0,348 0,628 1,054 

92

8 

1,332 0,251 0,580 1,382 

10

28 

1,992 0,127 0,387 2,066 

Floresta Secundária 

35

4 

0,043 0,957 0,078 0,044 

45

2 

0,091 0,910 0,150 0,095 

46

1 

0,146 0,859 0,221 0,152 

63

3 

0,215 0,800 0,292 0,223 

75

1 

0,297 0,735 0,376 0,308 

80

3 

0,387 0,669 0,443 0,402 

92

8 

0,492 0,600 0,505 0,510 

94

6 

0,635 0,517 0,539 0,659 

98

5 

0,845 0,416 0,581 0,876 

98

6 

1,109 0,317 0,581 1,150 

10

07 

1,429 0,227 0,546 1,482 

10

41 

1,827 0,150 0,457 1,895 

10

50 

2,386 0,084 0,330 2,475 

10

95 

3,093 0,040 0,210 3,208 


