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RESUMO 
 

 Os primatas do gênero Alouatta são os mais folívoros dentre os primatas 
neotropicais. Essa dieta imprime aos bugios uma estratégia ecológica comportamental 
minimizadora de gastos energéticos. O presente estudo foi realizado na Ilha Mutum, de 
1050ha, no Alto Rio Paraná, Município de Porto Rico, região noroeste do estado do Paraná 
(22°46’20”S e 53°16’01”W). A área de estudo está  na Floresta Estacional Semidecidual 
Aluvial e é formada por floresta primária alterada, mata ciliar e floresta secundária. A Ilha 
Mutum apresenta uma das maiores densidades populacionais conhecidas para bugios. 
Assim, objetivou-se neste trabalho analisar os comportamentos sociais de um grupo de 
Alouatta caraya (Humboldt, 1812), as relações de dominância entre os indivíduos do 
grupo, além de fazer uma análise de seus confrontos inter-grupais e de seus 
comportamentos territoriais. 
 Os comportamentos sociais perfizeram apenas 3,4% dos registros de 
comportamento, sendo realizados mais freqüentemente pela manhã e apresentaram uma 
correlação positiva com os períodos de inatividade. As alo-catações são os 
comportamentos sociais mais freqüentes, desempenham diversos papéis, desde 
manutenção da estrutura social e hierarquia e como comportamento pré-copulatório. As 
alo-catações foram emitidas em média mais pelas fêmeas adultas que pelas outras classes 
sexo-etárias e foram em média mais recebidas pelos machos adultos. Os comportamentos 
agonísticos foram em média mais emitidos pelos machos adultos e mais recebidos pelas 
fêmeas. Os machos adultos foram os principais iniciadores de deslocamento com objetivo 
de inatividade ou pernoite. 
 A análise de dominância pelo método da Árvore de Dominância Direcionada 
mostrou uma estrutura social com uma dominância parcial, com duas linhagens de 
dominância principais, uma iniciando no macho-α e outra na fêmea-α , sendo esses 
indivíduos co-dominantes no grupo. Essa análise é baseada nas relações de agonismo entre 
os indivíduos do grupo. Porém, outros comportamentos sociais como as alo-catações, 
iniciar deslocamentos e a participação em comportamentos sexuais foram correlacionadas 
aos comportamentos agonísticos, corroborando essa estrutura hierárquica. O 
direcionamento dos agonismos mostra um sistema onde existe uma competição distinta 
dentro de cada sexo, o que é esperado em uma estrutura social onde não há uma forte 
filopatria em nenhum dos sexos. 
 Foi observada uma alta taxa de confrontos inter-grupais, que foram bem 
distribuídas durante o ano. O macho-α foi o principal protagonista nos confrontos, 
contando também com a presença do outro macho adulto do grupo e da fêmea-α. A parte 
“vencedora” da díade vencedor/perdedor de cada confronto teve a tendência para 
apresentar superioridade numérica de indivíduos adultos. Por outro lado a parte 
“perdedora” da díade apresentou tendência para uma superioridade numérica em número 
de indivíduos imaturos. O número de machos adultos foi o que mais influenciou o 
resultado dos embates. O grupo de estudo apresentou uma área de vida de 5 ha com uma 
área de uso exclusivo. O Índice de Defendibilidade do grupo de estudo foi igual a 2,23, o 
que mostra a possibilidade de visitar suas fronteiras mais de uma vez por dia. O grupo 
parece defender sua área expulsando os indivíduos/grupos invasores e evitando sua 
entrada. O grupo apresentou alterações na distribuição horária de suas atividades em 
períodos de sentinela em locais de embates evitando novas invasões. Além disso, após 



vencer outros confrontos, o grupo percorreu todo o limite de sua área de vida, talvez 
patrulhando sua área. 
 
Palavras chave: bugio-preto, Alouatta caraya, Floresta Atlântica, comportamento social, 
hierarquia, territorialidade. 
 



ABSTRACT 
 
 Howler monkeys (genus Alouatta) are the most folivorous neotropical primates. 
This diet causes howlers to have the behavioral strategy of minimization of energetic 
expenditures. This study was carried out on Mutum Island (1050 há) in the Upper Paraná 
River, near the town of Porto Rico, in northeastern Paraná, in southern Brazil (22°46’20”S 
e 53°16’01”W). The study area is semideciduous seasonally flooded forest, with altered 
primary, riparian and secondary forests. Howler population density on Mutum Island is 
among the greatest known. Here, we analyze social behavior of a group of Alouatta caraya 
(Humboldt, 1812), including dominance relationships and confrontations between groups 
and territorial behavior. 
 Social behaviors comprise 3.4% of all behaviors and are carried out more often in 
the morning and are positively correlated with periods without activity. Allogrooming is 
the most frequent behaivor and has several roles, from maintenance of social structure and 
hierarchy to preparation for copulation. Allo-grooming is initiated more by adult females 
than other sex-age classes, and were directed mostly towards adult males. Agonstic 
behaviors were most often initiated by adult males and directed towards females. Adult 
males initiated movement with resting or roosting as the goal. 
 Directed Dominance Tree analysis found a social structure with partial dominance 
of two lineages. One, the α-male and the other, the α-female, were codominants. This 
analysis is based on agonistic relationships between individuals. Nonetheless, other social 
behaviors, such as allo-grooming, movement initiation and sexual behaviors, were 
correlated with agonistic behaviors and supported this hierarchical structure. Agonistic 
interactions were directed in such a way that shows distinct, within sex competition, which 
is expected when there is no strong philopatry in either sex. 
 Inter-group confrontations were common throughout the year. The α-male was the 
main protagonist in confrontations, along with the participation of the other male and the 
α-female. The “winner” in each “winner/loser” dyad usually was the group with the larger 
number of adults (especially males) participating in the confrontation. On the other hand, 
the “loser” often had a greater number of immatures. The study group occupied a home 
range of 5 ha with an area of exclusive use. The Defendibility Index was 2.23, which 
indicates that they visit their borders more than once per day. The group appears to defend 
its area by forcing other groups or individuals to flee and by avoiding intrusion. The group 
divided its hourly activity patterns with periods of guarding at places where confrontations 
occurred, perhaps to avoid new intrusions. Additionally, after winning a confrontation, the 
group traveled along the entire border of its home range, perhaps patroling against other 
intrusions. 
 
Key words: howler monkey, Alouatta caraya, Atlantic Forest, social behavior, hierarchy, 
territoriality 

 
 

 

 

 



  
Comportamentos sociais, relações de dominância e confrontos inter-grupais 

em Alouatta caraya (Humboldt, 1812) na Ilha Mutum, Alto Rio Paraná, 
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PREFÁCIO 

 

 Enquanto um primata pode ser caracterizado morfologicamente por 

apresentar várias adaptações ligadas ao hábito arborícola, algumas características de 

sua biologia reprodutiva também marcam o grupo (VAUGHAM  et al. 2004). Entre 

essas últimas destaca-se o longo período de desenvolvimento (antes e após o 

nascimento) com um longo cuidado parental (DUNBAR 1988; DEFLER 2003; 

VAUGHAM  et al. 2004). Esse longo período possivelmente permitiu ou facilitou o 

aparecimento da vida em grupo que pode apresentar uma grande variação em 

termos de número de indivíduos e estruturas sociais (DUNBAR 1988; NOWAK 1999; 

BICCA-MARQUES et al. 2006). Entre as vantagens da vida em grupo estão: a 

proteção contra a predação (seja pelo ganho na vigilância, pelo efeito de diluição 

e/ou proteção física propriamente dita) e a maior chance de encontrar alimento (seja 

pelo ganho na detecção e/ou no compartilhamento das informações). Por outro lado, 

o custo em deslocamento (para alimentar um grupo maior) e a competição por 

alimento (ou outro recurso crítico) podem ser considerados pontos negativos para a 

vida em grupo. Enquanto as vantagens da vida em grupo levam à sua formação e ao 



  
seu crescimento, as desvantagens podem impor um limite superior ao tamanho do 

grupo (WRANGHAM et al. 1993; CHAPMAN et al. 1995).  

 Enquanto a ciência da primatologia foi construída primariamente sobre dados 

de campo de primatas do Velho Mundo, os estudos com primatas neotropicais têm 

crescido muito ultimamente e contribuído substancialmente em diversas frentes, 

sobretudo lançando novas perspectivas sobre o comportamento social (STRIER 

2007). Na história evolutiva dos primatas neotropicais a variação no tamanho 

parece ter sido uma linha de menor resistência evolutiva (LLER – Line of Least 

Evolutionary Resistance) (MARROIG &  CHEVERUD 2005). Ligadas a essa 

diferenciação em tamanho foram correlacionadas variações na dieta (MARROIG &  

CHEVERUD 2001; 2005). Todos os primatas neotropicais alimentam-se de frutos, 

sendo que alguns agrupamentos naturais (famílias e subfamílias) utilizam algum 

outro item alimentar como folhas, sementes, insetos e/ou goma (STRIER 1992; 

MARROIG &  CHEVERUD 2005). Enquanto os primatas neotropicais de menor porte 

(representantes da Família Callithrichidae, sensu RYLANDS et al. 2000) incluem 

insetos e goma em sua dieta e possuem altas taxas de atividade (DEFLER 2003), os 

de maior porte (representantes da Família Atelidae) incluem folhas em sua dieta e 

possuem menores taxas de atividade (MILTON &  MAY 1976; STRIER 1992). 

 Os primatas do gênero Alouatta, popularmente conhecidos como bugios, 

guaribas ou barbados, são os mais folívoros dentre todos os primatas neotropicais 

(NEVILLE  et al. 1988; STRIER 1992; MILTON 1998). Essa dieta imprime aos bugios 

uma estratégia ecológica e comportamental minimizadora de gastos energéticos 



  
(MILTON &  MAY  1976; MILTON 1980, 1998; STRIER 1992). Assim, esses animais 

passam a maior parte de seu tempo em inatividade (NEVILLE  et al. 1988). Dessa 

forma, os comportamentos sociais são realizados em baixa freqüência, embora 

tenham grande importância na manutenção da estrutura social e hierárquica do 

grupo (CALEGARO-MARQUES &  BICCA-MARQUES 1997; ZUKER &  CLARKE 1998), 

bem como no desenvolvimento dos indivíduos (MACK 1979; CLARKE 1990; 

MIRANDA  et al. 2005). 

 Os bugios (gênero Alouatta) foram os primeiros primatas do novo mundo a 

contar com estudos em campo (CARPENTER 1934; ALTMANN  1959) e o gênero pode 

ser considerado o mais bem conhecido de todos os gêneros de primatas neotropicais 

(DEFFLER 2003; GAVAZZI  et al. 2008). Porém, a maior parte do conhecimento 

gerado sobre o gênero Alouatta é sobre duas espécies: A. palliata, o bugio-de-

manto, (mantled howler monkey) e A. seniculus, o bugio-vermelho (red howler 

monkey) (NEVILLE  et al. 1988; BICCA-MARQUES 2003). Recentemente outras 

espécies têm recebido uma maior atenção como, por exemplo, A. clamitans o bugio-

ruivo (southern brown howler monkey) (MENDES 1989; CHIARELLO 1994; 

MIRANDA &  PASSOS 2005; MIRANDA  et al. 2004; 2006) e A. caraya, o bugio-preto 

(black and gold howler monkey) (BICCA-MARQUES &  CALEGARO-MARQUES 1994; 

BRAVO &  SALLENAVE  2001; LUDWIG et al. 2008; AGUIAR et al. 2009). Mas, apesar 

de A. caraya ser relativamente bem estudado (BICCA-MARQUES 2003), dados sobre 

sua ecologia no bioma Floresta Atlântica ainda são escassos (LUDWIG et al. 2008). 



  
 Alouatta caraya tem ampla distribuição pelo Brasil central acompanhando o 

bioma do Cerrado, ocorrendo também nas regiões de contato do Cerrado com outros 

biomas brasileiros, como a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga e a Floresta Atlântica 

(RYLANDS et al. 2000; GREGORIN 2006; GREGORIN et al. 2008). Na Região Sul do 

Brasil o bugio-preto ocorre marginalmente, na sua porção oeste, nas margens dos 

rios Paraná e Uruguai (PASSOS et al. 2007). No Estado do Paraná ocorrem duas 

espécies do gênero Alouatta: A. clamitans, que se apresenta distribuída por todo o 

estado e A. caraya que ocorre no extremo oeste, onde pode ser encontrado em 

simpatria com a segunda espécie (GREGORIN 2006; PASSOS et al. 2007; AGUIAR et 

al. 2007; 2008). 

Alouatta caraya é ameaçada regionalmente de extinção, recebendo o status 

de vulnerável no Estado do Paraná (MARGARIDO &  BRAGA 2004). A principal 

causa do declínio das populações de bugios é a fragmentação de habitats 

(MITTERMEIER et al. 1982; 1989; MARGARIDO &  BRAGA 2004). Este fato pode 

acarretar dois problemas principais para a conservação da espécie: a dificuldade em 

recolonizar fragmentos e a diminuição de fluxo gênico entre populações 

(CHIARELLO &  GALETTI 1994; CROCKETT 1998; STEINMETZ 2001). 

O arquipélago fluvial do Alto Rio Paraná é um ambiente naturalmente 

fragmentado, o que propicia estudos no sentido de conhecer as nuances de como um 

primata essencialmente arborícola e, portanto, florestal, enfrenta as condições de 

fragmentação. As altas densidades de primatas encontradas em várias ilhas e 

margens do Alto Rio Paraná (AGUIAR 2006) propiciam ou facilitam estudos de 



  
territorialidade, dado que altas densidades populacionais aumentam as taxas de 

encontros entre grupos vizinhos (BRAVO &  SALENAVE  2003). Refletindo essa alta 

densidade populacional, os grupos de A. caraya na região tendem a ser maiores e 

com uma maior proporção de machos (AGUIAR et al. 2009), o que teoricamente 

pode aumentar as relações de competição intra-grupal. É dentro desse panorama que 

se desenvolveu essa tese, que foi construída em três capítulos.  

Em um primeiro capítulo será apresentada uma análise descritiva do 

comportamento social de um grupo de A. caraya monitorado por 12 meses na Ilha 

Mutum, Rio Paraná, bem como a variação desses comportamentos por classe sexo-

etária dentro do grupo. No segundo capítulo os comportamentos sociais serão 

analisados no sentido de se conhecer as relações de dominância nesse mesmo grupo. 

Já em um terceiro capitulo será feita uma análise descritiva dos confrontos inter-

grupais. 
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CAPÍTULO – 1 

 

 
Comportamentos sociais em um grupo de Alouatta caraya: uma análise sexo-

etária 
 

Introdução 

 

 Muitas das características que definem um primata estão ligadas a adaptações 

ao hábito arborícola (VAUGHAM  et al. 2004). Outras características de sua história 

natural são também bem marcadas para o grupo, como uma gravidez mais longa, 

um longo período de desenvolvimento do filhote associado a um também longo 

cuidado parental (NOWAK 1999; DEFLER 2003). A existência de todo esse período 

em desenvolvimento possivelmente permitiu ou facilitou o aparecimento dos mais 

variados sistemas sociais (BICCA-MARQUES et al. 2006), desde espécies 

praticamente solitárias até outras em que o grupo social é estável e coeso durante 

todo o tempo (EISENBERG et al. 1972; IZAR &  FERREIRA 2007).  

 A biologia reprodutiva do macho e da fêmea de qualquer mamífero é 

diferente, assim pode-se assumir que os fatores limitantes na aptidão reprodutiva 

sejam diferentes entre os sexos (BRADBURY &  VERHENCAMP 1977). Assim, o 

sucesso reprodutivo das fêmeas é limitado pelo alimento, enquanto o dos machos é 

limitado pelo acesso às fêmeas (VAN HOOFF &  VAN SCHAIK 1994).   

 As espécies do gênero Alouatta Lacépède, 1799 apresentam a dieta mais 

folívora dentre os primatas neotropicais (NEVILLE  et al. 1988; STRIER 1992). Essa 



  
dieta impõe a esses animais uma estratégia minimizadora de gastos energéticos 

onde a maior parte do tempo é alocada em inatividade (MILTON 1980, 1998; STRIER 

1992). Assim os comportamentos sociais em Alouatta são pouco freqüentes, 

geralmente não ultrapassando 5% de seu orçamento diário (SANTINI 1985; NEVILLE  

et al. 1988; BONVICINO 1989; CHIARELLO 1993; DEFLER 2003). 

 Os comportamentos sociais mais freqüentes em Alouatta são as alo-catações 

e as agressões (NEVILLE  et al. 1988; ZUKER &  CLARKE 1998; WANG &  MILTON 

2003; DEFLER 2003). Brincadeiras sociais podem ser bastante freqüentes em 

especial quando existem imaturos no grupo (CLARKE 1990). As cópulas e 

comportamentos pré-copulatórios são um tanto mais raros (CALEGARO-MARQUES &  

BICCA-MARQUES 1993). Além desses comportamentos, iniciar deslocamentos 

também pode ser tomado como um comportamento importante de liderança dentro 

do grupo. O estudo do comportamento social é uma importante ferramenta a ser 

utilizada para acessar a estrutura social, bem como para criar hipóteses a respeito de 

como funciona essa estrutura e dinâmica (DECANINI &  MACEDO 2008). Assim, o 

objetivo desse capítulo é caracterizar quali-quantitativamente os comportamentos 

sociais de um grupo de Alouatta caraya (Humboldt, 1812) acompanhado em uma 

ilha fluvial, bem como descrever as variações sexo-etárias na realização desses 

comportamentos. 

 

 

 



  
Material e Métodos 

 

Área de estudo 

 O presente estudo foi realizado na Ilha Mutum (Alto Rio Paraná), município 

de Porto Rico, região noroeste do Estado do Paraná (22°46’S e 53°16’W) (Figura 

1). Essa ilha conta com aproximados 1050 ha e faz parte do Arquipélago Fluvial do 

Alto Rio Paraná. Essa região está inserida na formação da Floresta Estacional 

Semidecidual Aluvial, porém é uma região de contato entre três biomas brasileiros: 

Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal (CAMPOS &  SOUZA 1997; CAMPOS et al. 2000). 

A Ilha Mutum é formada por floresta primária alterada, mata ciliar e floresta 

secundária (em vários estágios de sucessão florestal) (CAMPOS &  SOUZA 1997). O 

clima da região é Cfa segundo Köeppen, com temperaturas anuais médias de 22°C, 

possuindo duas estações bem definidas, a seca de abril a agosto e a chuvosa de 

setembro a março (MAACK 1968). Essa região se encontra na Área de Proteção 

Ambiental Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (MIKICH &  BÉRNILS 2004). 



  

 
Figura 1. Localização da região do estudo no Brasil e na América do Sul. Em 
destaque porção do Alto Rio Paraná, Município de Porto Rico, Ilha Mutum e 
localização do Grupo de Estudo (GE).  
 

Grupo de estudo 

 O grupo acompanhado no presente estudo (Grupo de Estudo, doravante GE) 

era composto inicialmente (julho de 2005) por nove indivíduos: dois machos 

adultos (doravante MA no singular e MA’s para plural), um macho sub-adulto 

(doravante MSUB no singular e MSUB’s no plural) e seis fêmeas adultas 

(doravante FA no singular e FA’s no plural). No decorrer do período do estudo 

(julho de 2005 a setembro de 2006) ocorreram as seguintes alterações na 

composição do GE: uma mudança de classe etária (MSUB para MA), um 

nascimento, dois desaparecimentos (um MA e um infante, INF) e uma imigração 



  
para o grupo (um MSUB; ver Figura 2). Todos os indivíduos do grupo eram 

reconhecidos por marcas naturais, como tamanho do corpo, coloração e detalhes da 

face. Porém em muitos momentos do estudo não foi possível determinar quem era o 

indivíduo emissor ou receptor de um determinado comportamento, assim era 

anotado apenas à classe sexo-etária do indivíduo. 

 

 
Figura 2. Representação esquemática com a composição e a dinâmica demográfica 
do grupo de estudo no decorrer do período amostrado. * morte/desaparecimento do 
MA1, ** passagem de categoria etária de macho sub-adulto para macho adulto, *** 
migração de um macho sub-adulto para o grupo de estudo e **** período em que 
houve um infante no grupo. 
 

Coleta de dados 

 O GE foi acompanhado em fases mensais (quatro dias do amanhecer ao 

anoitecer) durante doze meses (entre junho de 2005 e setembro de 2006), sendo seis 

meses na estação seca e seis na chuvosa. Em alguns meses no início do ano de 2006 

(fevereiro a abril) não foram realizadas amostragens, porque a ilha estava submersa 



  
pela cheia do Rio Paraná. Os padrões comportamentais foram coletados pelo 

método de varredura instantânea (ALTMANN  1974), com varreduras a cada 30 

minutos (5 minutos para a varredura e 25 minutos de intervalo). Os padrões 

comportamentais foram divididos em: (1) alimentação, quando o animal esteve de 

posse ou selecionando algum item alimentar (folhas, frutos, flores, ramos, etc.) ou 

alimentando-se efetivamente (mastigando o item alimentar); (2) deslocamento, 

quando o animal esteve em movimento (deslocando-se) independente da atividade 

predominante (como por exemplo, deslocar-se na mesma árvore ou galho com 

intuito de selecionar outra porção da mesma para se alimentar); (3) inatividade, 

quando o animal esteve parado, sentado ou deitado, sem outra atividade evidente e 

(4) comportamentos sociais, conjunto de comportamentos nos quais o animal 

realizou alguma atividade de cunho essencialmente social (interagindo diretamente 

com outro) como alo-catações, comportamentos agonísticos e comportamentos 

sexuais.  

 Tendo em vista que os comportamentos sociais em bugios são eventos raros 

e de curta duração, além de serem registrados pelo método de varredura instantânea, 

esses também foram coletados pelo método de todas as ocorrências de um 

determinado comportamento, seguidos de data, hora, emissor e receptor do 

comportamento social (ALTMANN  1974). Os comportamentos sociais foram 

divididos da seguinte forma: (1) alo-catação, quando um indivíduo esteve 

revolvendo a pelagem de outro, podendo ou não haver limpeza e retirada de 

ectoparasitas ou sujeiras (fragmentos de folhas e/ou ramos); (2) comportamentos 



  
agonísticos, conjunto de comportamentos onde dois ou mais animais 

antagonizaram-se de alguma forma divididos em: (a) ameaça, quando um animal 

abre a boca mostrando os dentes ou movimenta bruscamente a cabeça em direção ao 

outro; (b) investida, quando um animal levanta-se e movimenta-se bruscamente em 

direção ao outro; (c) perseguição, quando um animal levanta-se e desloca-se 

(geralmente correndo) atrás do outro e (d) agressão, quando um animal agride outro 

fisicamente com tapas, mordidas e puxões de pêlo e (3) comportamentos sexuais, 

comportamentos de cópulas e comportamentos pré-copulatórios divididos em 

estiramento de língua (=tongue flick sensu ALTAMNN  1959), inspeção genital (sensu 

BONVICINO 1989) e alo-catações realizadas até 30 min (pelo mesmo casal) antes das 

cópulas ou tentativas de cópulas. Além desses comportamentos sociais, foram 

anotados também pelo método de todas as ocorrências, quais indivíduos iniciaram 

deslocamentos e o objetivo desse deslocamento. Nesse trabalho os deslocamentos 

foram divididos em dois tipos: (1) os que levaram a um local ou momento em que a 

atividade principal do grupo era alimentar-se e (2) deslocamentos nos quais se 

encerravam atividades de alimentação/deslocamento e a atividade principal era a 

inatividade ou dormida (pernoite). Doravante esses dois tipos serão chamados 

respectivamente de deslocamento para alimentação e deslocamento para 

inatividade/pernoite. 

  Para a análise mais geral (distribuição diária e sazonal), todos os 

comportamentos sociais foram considerados, mesmo que sem a identificação 

individual dos autores. Por outro lado, na análise de direcionamento dos 



  
comportamentos sociais foram considerados apenas os registros em que foi 

possível identificar as classes sexo-etárias da díade emissor/receptor de cada 

comportamento social. 

Análise dos dados 

 Foi realizada uma análise descritiva, apresentando os padrões gerais dos 

comportamentos sociais, abordando sua distribuição sazonal, diária e sexo-etária. 

Foram definidas como manhã e tarde os períodos antes e após 12h30min  

respectivamente. Os resultados esperados para se testar as diferenças de realização 

de comportamentos sociais entre a manhã e à tarde foram feitos dividindo os 

registros por dois. Para se testar as diferenças nas realizações dos comportamentos 

sazonais entre as estações seca e chuvosa foi utilizado o teste t, onde cada mês foi 

considerada uma amostra e, portanto os graus de liberdade foram 10. Foi testada a 

correlação entre os registros de comportamentos sociais e os registros de outras 

categorias comportamentais (alimentação, deslocamento e inatividade). As 

proporções esperadas para o teste de Chi-quadrado foram previstas a partir do 

número de indivíduos em cada classe sexo-etária presentes no grupo (2 MA’s, 6 

FA’s, 1 MSUB e 1 Inf) e quando analisado o direcionamento dessas interações foi 

diminuído o indivíduo emissor do comportamento de sua respectiva classe. Em 

alguns casos o pequeno número amostral não permitia o uso do Chi-quadrado, 

sendo então utilizado o teste G (indicados no texto). Todos os testes foram 

realizados pelo pacote estatístico Bioestat® versão 5.0. 

  



  
Resultados 

 

 Durante os 12 meses de amostragens o GE foi acompanhado 

sistematicamente por 561 horas, resultando em médias de 46,75 horas por mês e 

11,6 horas por dia de coleta de dados. Desse total de observações sistematizadas 

foram realizadas 1.180 varreduras instantâneas, somando 3.938 registros individuais 

de padrões comportamentais. Do total de registros, os animais estiveram 57,9% em 

inatividade; 18,9% se alimentando; 19,7% deslocando-se e 3,4% realizando 

comportamentos sociais. 

Os comportamentos sociais foram marcadamente mais freqüentes pela 

manhã (χ²=34,4; g.l.=1; p<0,0001), realizados também, em menor proporção, à 

tarde. Temporalmente, os comportamentos sociais apresentaram uma correlação 

positiva com os períodos de inatividade (r=0,59; g.l.=12; p=0,0236), não 

apresentando correlações significativas com os outros padrões comportamentais 

(comportamentos sociais X alimentação r=0,194; g.l.=12; p=0,5064 e 

comportamentos sociais X deslocamento r=0,276; g.l.=12; p=0,3395). 

 Durante o estudo, pelo método de “todas as ocorrências”, foram tomados 514 

registros de comportamentos sociais. O comportamento social mais freqüente foi a 

alo-catação, contando com 75% dos registros, seguida pelos comportamentos 

agonísticos (23%) e comportamentos sexuais (2%). Além desses comportamentos, 

foram registrados também os iniciadores de deslocamento em 60 ocasiões.  



  
 Os comportamentos de alo-catação distribuíram-se homogeneamente entre a 

estação seca e a chuvosa (t=0,852; g.l.=10; p=0,4144), assim como os 

comportamentos agonísticos (t=0,685; g.l.=10; p=0,5088). Por outro lado, os 

comportamentos pré-copulatórios e cópulas tiveram uma maior freqüência na 

estação chuvosa, porém o pequeno número de registros não permitiu um teste mais 

apropriado (Figura 3). Os comportamentos sociais foram realizados durante todo o 

dia, porém apresentaram uma maior freqüência entre as 8:00h e às 11:00h. 

Sazonalmente, nota-se que os comportamentos sociais iniciam-se mais cedo na 

estação chuvosa, atingindo sua maior freqüência às 9:00h, além de um segundo 

momento com alta freqüência às 15:00h. Já na estação seca, a maior freqüência de 

comportamentos sociais se dá às 11:00h, e a segunda maior às 13:00h, sendo o 

intervalo entre essas atividades menor na estação seca (Figura 4). 

 

 
Figura 3. Sazonalidade dos comportamentos sociais nas estações seca e chuvosa. 



  
 

 
Figura 4. Sazonalidade no padrão de atividades dos comportamentos sociais nas 
estações seca e chuvosa. 
 

Alo-catações 

 As FA’s emitiram a maior parte das alo-catações (94,3%), enquanto os MA’s 

emitiram apenas 3,6% e os MSUB’s 2%. As alo-catações foram emitidas de forma 

diferente do esperado ao acaso entre as classes sexo-etárias (χ²=158,3; g.l.=2; 

p<0,0001), sendo que na média cada FA emitiu mais catações (45,7 ± 46,3) que 

cada MA (4,5 ± 0,7) ou cada MSUB (4 ± 4,2) (Figura 5A).  Por outro lado, as alo-

catações foram recebidas proporcionalmente mais por MA’s (45,7%) que por FA’s 

(42,9%), MSUB’s (8,1%) e INF’s (3,2%). As alo-catações foram recebidas de 

forma diferente do esperado ao acaso entre as classes sexo-etárias (χ²=236,6; g.l.=2; 

p<0,0001), sendo que na média cada MA as recebeu mais (84 ± 25,5) que cada FA 

(20,3 ± 12,7) ou cada MSUB (15 ± 4,2) (Figura 5B). 



  
 Quanto ao direcionamento das alo-catações, os MA’s recebem a maior parte 

das emitidas pelas FA’s (47,6%), seguidos por outras FA’s (40,8%), por MSUB’s 

(8,2%) e por INF’s (3,4%). As proporções recebidas foram diferentes das esperadas 

por cada classe sexo-etária (χ²=155,1; g.l.=3; p<0,0001). Por outro lado, as FA’s são 

as maiores receptoras das catações emitidas pelos MA’s (77,7%, N=7) e pelos 

MSUB’s (80%, N=4). 

 

 



  

 

Figura 5. Distribuição média de alo-catações emitidas (A) e recebidas (B) por classe 
sexo-etária. Caixa apontando média e desvio padrão, barras apontando os números 
máximos e mínimos de registros. 
 

Comportamentos agonísticos 

 Do total dos comportamentos agonísticos (N=122), as ameaças (33%) assim 

como as investidas (30%) e as agressões (30%) foram mais freqüentes que as 

perseguições (7%) (χ²=22,985, g.l.=3, p<0,0001). Os comportamentos agonísticos 

foram mais emitidos por FA’s (75,4%) que por MA’s (21,3%) e MSUB’s (3,2%). 



  
Os comportamentos agonísticos também foram emitidos diferentemente das 

proporções esperadas para cada classe sexo-etária (χ²=21,67; g.l.=2; p<0,0001), 

sendo que na média os MA’s emitiram-nos mais (12,5 ± 3,5) que as FA’s (12,3 ± 

2,1) ou os MSUB’s (1,5 ± 2,1) (Figura 6A). As FA’s foram as maiores receptoras, 

contando com 76,2% dos agonismos do grupo, seguidas pelos MA’s (14,7%) e 

pelos MSUB’s (9%). Todas as classes sexo-etárias receberam os comportamentos 

agonísticos dentro do esperado pra cada classe (χ²=3,761; g.l.=2; p=0,1525), sendo 

que em média cada FA recebeu mais comportamentos agonísticos (11,6 ± 9,7) que 

cada MSUB (9 ± 5,6) ou que cada MA (7 ± 4,2) (Figura 6B).  

 As FA’s dirigem a maior parte de seus agonismos a outras FA’s (83,7%), 

sendo que apenas uma pequena parte dessas são dirigidas a MA’s (8,7%) e MSUB’s 

(7,6%). As agressões emitidas pelas FA’s foram distribuídas diferentemente do 

esperado para cada classe sexo-etária (χ²=24,47; g.l.=2; p<0,0001). Os MA’s, por 

sua vez, dirigem proporcionalmente suas agressões mais aos outros MA’s (38,5%) 

que sobre FA’s e MSUB, sendo também distribuídos diferentemente das proporções 

esperadas para cada classe sexo-etária (G=9,7703; g.l.=2; p=0,0085). Os 

comportamentos agonísticos emitidos pelos MSUB’s são 100% dirigidos a FA’s. 

 



  

 
Figura 6. Distribuição média dos comportamentos agonísticos emitidos (A) e 
recebidos (B) por classe sexo-etária. Caixa apontando média e desvio padrão, barras 
apontando os números máximos e mínimos de registros. 
 
 
 
 

 

 



  
Comportamentos sexuais 

 Foram registradas oito cópulas. Em quatro delas o MA recebeu alo-catação 

da FA antes e depois da cópula. Em apenas uma ocasião houve a catação do MA na 

FA antes da cópula. Desse total de cópulas em apenas uma foi registrado o 

estiramento de língua como comportamento pré-copulatório.  

 Além das cópulas, foram registradas ocasiões onde algum MA esteve 

inspecionando a genitália de uma FA ou fazendo estiramento de língua, mas que 

não foi registrada nenhuma cópula (N=3). Associado ao segundo tipo de evento, 

foram registradas: (1) alo-catação emitida pela FA no MA imediatamente após a 

inspeção genital, (2) alo-catação emitida pelo MA na FA antes da inspeção e (3) 

outra depois do estiramento de língua. 

 O MA1 copulou com todas as FA’s (FA1, FA2, FA3 e FA4) que 

participaram de cópulas, enquanto que o MA2 copulou apenas com a FA4. Por 

outro lado o MA1 esteve nos episódios sem sucesso de cópula apenas uma vez 

enquanto o MA2 por duas vezes. Foram registradas cópulas seqüenciais do MA1 

(09-dez-2005): com a (1) FA1 as 11:05, (2) às 11:07 e (3) às 13:01 e com a FA3 (4) 

às 15:24 e às (5) 16:47. 

Iniciadores de deslocamento 

 Deslocamentos para alimentação foram iniciados mais por FA’s (80%), 

seguida por MA’s (17,7%) e MSUB’s (2,2%), ocorrendo diferentemente das 

proporções esperadas ao acaso pelos integrantes do grupo (G=22,81; g.l.=2; 



  
p<0,0001). Já os deslocamentos com objetivo de descanso ou pernoite foram 

iniciados em 66,6% das vezes por MA’s e em 33,3% por FA’s. Sendo que os MA’s 

iniciam esse tipo de deslocamento acima do esperado (G=14,74; g.l.=2, p=0,0009) 

(Figura 7). 

 

 
Figura 7. Iniciadores de deslocamentos com destino à alimentação e à inatividade 
ou dormida, por classe sexo-etária. 

 

 

Discussão 

 

 O orçamento temporal das atividades comportamentais aqui encontradas 

corrobora as já encontradas para as espécies do gênero, onde a maior parte do tempo 

é investida em inatividade, sendo seguido por deslocamento e alimentação, com os 



  
comportamentos sociais sendo pouco freqüentes (ALTMANN  1959; SANTINI  1985; 

NEVILLE  et al. 1988; BONVICINO 1989; MENDES 1989; CHIARELLO 1993; BICCA-

MARQUES &  CALEGARO-MARQUES 1994; BICCA-MARQUES 2003; DEFLER 2003). 

Os comportamentos sociais realizados por A. caraya são aparentemente pouco 

dispendiosos e de maneira geral têm uma associação temporal com os períodos de 

inatividade, o que mais uma vez corrobora a estratégia minimizadora de gastos 

imposta por sua dieta (STRIER 1992). Essa relação entre os comportamentos sociais 

e os períodos de inatividade também já foi apontada para A. palliata (MUÑOZ et al. 

2001). 

 Os comportamentos sociais tiveram uma tendência para serem realizados 

pela manhã, o que provavelmente reflete o longo tempo em inatividade nesse 

período do dia. Os comportamentos sociais não variaram em relação à estação seca 

ou chuvosa, porém parece haver uma concentração dos comportamentos 

reprodutivos (cópulas e pré-copulatórios) na estação chuvosa. Isso pode ser uma 

estratégia reprodutiva, no sentido de que os filhotes nasçam em uma época do ano 

com uma maior disponibilidade de alimentos. Porém não foram encontradas 

diferenças sazonais para os nascimentos de A. caraya na Argentina (KOWALEWSKI 

&  ZUNINO 2004), nem para A. palliata na América Central (CROCKETT &  

EISENBERG 1987). 

Alo-catações 

 A alo-catação foi o comportamento social mais freqüente, o que é congruente 

com outros estudos em Alouatta (ALTMANN 1959; BONVICINO 1989; MENDES 1989; 



  
CHIARELLO 1995). Esse pode ser quadro típico das estratégias minimizadoras de 

gastos energéticos comum às espécies do gênero Alouatta, uma vez que esse não é 

um comportamento com altos gastos (MILTON 1980; STRIER 1992). 

 As FA’s foram as principais responsáveis por emitir alo-catações, enquanto 

os MA’s foram os maiores receptores delas, assim como em outros estudos com 

várias espécies do gênero (MENDES 1989; BONVICINO 1989; CHIARELLO 1995; 

OLIVEIRA &  ADES 1993, 1998; ZUKER &  CLARKE 1998; STEINMETZ 2000). A 

emissão de alo-catações deve ter um importante papel na manutenção da estrutura 

do grupo, e sendo executadas primordialmente pelas FA’s, pode dar a essas o papel 

nuclear na estrutura social do grupo (HILL &  VAN HOOFF 1994). Isso pode 

corroborar a idéia de que as FA’s que mais catam são as de hierarquia mais alta, 

enquanto os MA’s que mais recebem alo-catações são os de hierarquia mais alta 

(JONES 1979). Outra hipótese é que a hierarquia das fêmeas possa ser determinante 

no posicionamento espacial dos indivíduos de forma tal que fêmeas de hierarquia 

mais baixa sejam animais mais periféricos ao grupo e assim tenham menos acesso 

aos outros indivíduos. Ou mesmo que as fêmeas hierarquicamente superiores 

impeçam ativamente as outras de se relacionarem com os indivíduos mais centrais 

do grupo. 

 Por outro lado, outros autores propõem que as catações possuem uma forte 

relação com o cuidado parental, principalmente quando ligadas à higiene do filhote 

(DUNBAR 1991; CHIARELLO 1995; OLIVEIRA &  ADES 1998). Desde que o GE não 

possuía infantes ou juvenis na maior parte desse estudo a alta taxa de alo-catações 



  
leva a crer que esses comportamentos têm uma grande importância social que não 

apenas a manutenção da higiene. É bem provável que as alo-catações apresentem 

ambas as funções, manutenção da hierarquia social e manutenção da higiene.   

Comportamentos agonísticos 

 Dentre os comportamentos agonísticos, os mais freqüentes foram as 

ameaças, investidas e agressões, em detrimento das perseguições, que seriam as 

mais custosas dentre os comportamentos agonísticos. Esse quadro é perfeitamente 

compatível com a estratégia minimizadora de gastos energéticos adotada pelas 

espécies do gênero Alouatta (STRIER 1992). As agressões emitidas por FA’s foram 

emitidas principalmente sobre outras FA’s e esse agonísmo entre elas pode ser 

necessário para manter suas posições hierárquicas (BERNSTEIN 1981; CALEGARO-

MARQUES &  BICCA-MARQUES 1997; ZUKER &  CLARKE 1998). Essas altas taxas de 

agressão entre FA’s também foram observadas em A. caraya por CALEGARO-

MARQUES &  BICCA-MARQUES (1997), em A. seniculus (CROCKETT &  POPE 1988) e 

em A. palliata (CRISTÓBAL-AZKARATE et al. 2004).  

 Os comportamentos agonísticos emitidos pelos MA’s, por sua vez, são 

dirigidos em especial a outros MA’s do grupo, o que também indica uma função da 

manutenção da hierarquia entre eles (CALEGARO-MARQUES &  BICCA-MARQUES 

1997; WANG &  MILTON 2003). O quadro de agonismos apresentado pelo GE 

corrobora o modelo de formação de grupos proposto por VAN SCHAIK (1989) e VAN 

HOOFF &  VAN SCHAIK  (1994), onde as FA’s apresentam uma forte competição por 



  
recursos, enquanto MA’s competem pela dominância do grupo que, por sua vez, 

lhes garante o acesso às FA’s. 

Comportamentos sexuais 

 Apesar de poucos, os eventos sexuais registrados permitem inferir que o 

comportamento pré-copulatório mais comum em A. caraya seja a alo-catação, 

podendo ou não ser acompanhada por estiramentos de língua e por inspeções 

genitais. Essas formas de comportamentos pré-copulatórios são comuns a outras 

espécies do gênero, como por exemplo: A. palliata (CARPENTER 1934; ALTMANN  

1959) e A. clamitans (MENDES 1989). Em A. belzebul e em A. clamitans o MA foi 

registrado iniciando os comportamentos sexuais inspecionando a genitália da FA 

(BONVICINO 1989; MENDES 1989). Cópulas seqüenciais, semelhantes à aqui 

observada, também foram registradas em A. belzebul (BONVICINO 1989). 

 Desde que o MA1 teve acesso a todas as FA’s em estro e o MA2 a apenas 

uma delas, pode-se inferir também alguma hierarquia linear, onde o MAα tem 

acesso à maior parte das cópulas, enquanto outros MA’s podem ter acesso ocasional 

às FA’s. Esse é o mesmo padrão observado por exemplo em A. palliata (WANG &  

MILTON 2003) e em A. clamitans (MENDES 1989). Da mesma forma parece haver 

alguma hierarquia entre as FA’s, sendo que as de maior hierarquia têm mais acesso 

ao MA1, como visto em A. palliata por ZUCKER &  CLARKE (1998). Aparentemente 

existe uma inibição comportamental entre os indivíduos dominantes para com os 

subordinados de ambos os sexos em A. caraya. É possível também que outros 

fatores possam estar relacionados com o acesso à reprodução, como ocorre, por 



  
exemplo, em espécies de Callithrix onde fêmeas dominantes podem inibir a 

reprodução de fêmeas subordinadas fisiológica e comportamentalmente 

(STEVENSON &  RYLANDS 1988; SOUZA et al. 2005). 

Iniciadores de deslocamento 

 Os MA’s pareceram ter algum papel na segurança do grupo, uma vez que são 

nos momentos de inatividade e durante a noite as maiores probabilidades de 

predação (PEETZ et al. 1990; MIRANDA  et al. 2005; LUDWIG et al. 2007; MATSUDA 

&  IZAWA  2008). Por outro lado, as FA’s parecem ter um papel da liderança nos 

momentos de alimentação, sendo que isso pode ser associado ao fato de fêmeas se 

alimentarem proporcionalmente mais que machos (BICCA-MARQUES &  CALEGARO-

MARQUES 1994; 1995; CHIARELLO 1994).  

 Assim, os comportamentos sociais apresentados por esse grupo de A. caraya 

podem ser caracterizados da seguinte forma: (1) os comportamentos sociais são 

realizados em baixa freqüência durante todo o ano, sendo mais freqüentes pela 

manhã e associados temporalmente aos períodos de inatividade; (2) as alo-catações 

são os comportamentos sociais mais freqüentes, são realizadas predominantemente 

pelas fêmeas e recebidas principalmente pelos machos, o que indica uma forte 

conotação social; (3) os comportamentos agonísticos foram realizados 

principalmente entre indivíduos do mesmo sexo, estando em ambas as posições da 

díade emissor/receptor, isso também denota uma importância social e dentro de 

cada sexo; (4) a alo-catação parece ser o principal comportamento pré-copulatório; 

(5) os machos foram os principais iniciadores de deslocamento com objetivo de 



  
inatividade/pernoite, o que pode indicar uma função na proteção do grupo e (6) 

todo esse quadro mostra um sistema social bastante competitivo em ambos os 

sexos, o que é provavelmente reflexo de um sistema social em que ambos os sexos 

migram, o que diminui o parentesco entre os indivíduos (CALEGARO-MARQUES &  

BICCA-MARQUES 1996; BROCKETT et al. 2000). 
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CAPÍTULO – 2 

 
 
 
 

Relações de dominância em um grupo de Alouatta caraya (Humboldt, 1812) na 
região de Porto Rico, Alto Rio Paraná, Brasil 

 
 
 

Introdução 

 

 Uma das mais marcantes características dos primatas é sua forte tendência 

para viver em grupos (DEFLER 2003; VAUGHAM  et al. 2004). Esses grupos podem 

ser bem grandes com mais de 100 indivíduos (ex.: Papio spp.), podem também ser 

compostos por pequenos grupos familiares, com um casal reprodutivo e suas crias 

(ex.: Leonthopithecus spp.), havendo ainda espécies consideradas solitárias (ex.: 

Pongo spp.) que se encontram apenas no período reprodutivo, além da díade 

temporária (mãe-filhote) (EISENBERG et al. 1972; NOWAK 1999). Da mesma forma, 

existe uma grande variação no sistema social dos primatas (IZAR &  FERREIRA 

2007). Modelos socioecológicos apontam que essa variação é ligada à relação de 

parentesco entre machos e entre fêmeas do grupo (VAN HOOFF &  VAN SCHAIK  

1994). Os fatores limitantes à reprodução em cada sexo são diferentes (BRADBURY 

&  VERHENCAMP 1977) de forma que, de maneira geral, fêmeas competem por 

alimento e machos competem pelo acesso às fêmeas (VAN HOOFF &  VAN SCHAIK  

1994). Assim, alguns dos fatores principais a influenciar a estrutura social do grupo 

são: (1) qual sexo migra e qual permanece no grupo natal, (2) qual é o parentesco 



  
entre os indivíduos do mesmo sexo dentro do grupo e (3) qual é a disposição 

espacial do recurso alimentar (agregado ou disperso) (WRANGHAM 1980; STERCK et 

al. 1997). 

 Determinar as relações de dominância em primatas pode ser uma importante 

ferramenta para decifrar sua estrutura social, além de ser a base teórica para a 

criação de hipóteses a respeito de vários processos comportamentais e ecológicos 

(DECANINI &  MACEDO 2008). De maneira geral, estudos clássicos sobre hierarquia 

social têm dado uma maior ênfase aos comportamentos mais conspícuos de machos, 

como agressões, vocalizações e comportamentos deimáticos (CLUTTON-BROCK et 

al. 1979; GAMMELL  et al. 2003; BAYLY  et al. 2006). Porém, estudos mais recentes 

têm mostrado que em muitas espécies são as fêmeas que desempenham um papel 

nuclear na estrutura social do grupo (HILL &  VAN HOOFF 1994). 

 As relações de dominância já foram medidas através de diversos índices que 

levam geralmente em consideração vários critérios (ex.: agressões e 

comportamentos de submissão e vocalizações, bem como suas proporções) 

(CLUTTON-BROCK et al. 1979; ZUMPE &  MICHAEL 1986; GAMMELL  et al. 2003; 

BAYLY  et al. 2006). Todavia, o comportamento agonístico continua sendo o critério 

mais utilizado na definição das relações de hierarquia social em primatas (DREWS 

1993; BAYLY  et al. 2006; IZAR et al. 2006).  

 As espécies do gênero Alouatta Lacépède, 1799 formam grupos que variam 

entre 2 e 45 indivíduos e que classicamente são compostos por um, dois ou poucos 

machos adultos e geralmente duas vezes e meia mais fêmeas que machos, além de 



  
indivíduos imaturos (NEVILLE  et al. 1988; TREVES 2001). Essa composição sugere 

um sistema poligínico ou harém, uma vez que aparentemente apenas um macho-α 

tem acesso às fêmeas em estro (GLANDER 1980), embora possa também haver 

também um acesso mais restrito por parte de outros machos do grupo (ZUCKER &  

CLARKE 1998; WANG &  MILTON 2003). Porém o quadro social em Alouatta pode 

ser de difícil interpretação por duas principais razões: (1) dentro do gênero ambos 

os sexos migram (BONVICINO 1989; CALEGARO-MARQUES &  BICCA-MARQUES 

1996; BROCKETT et al. 2001), o que torna o grau de parentesco entre os indivíduos 

virtualmente desconhecido, e (2) as baixas taxas de comportamentos sociais 

(SANTINI 1985; NEVILLE  et al. 1988), as quais podem dificultar o acesso à suas 

relações de dominância. O acesso ao sexo oposto poderia também ser utilizado 

como estimador de dominância, porém comportamentos sexuais são geralmente 

eventos raros e podem dificultar uma análise mais refinada (CROCKETT &  

EISENBERG 1987; CROCKETT &  POPE 1988).  

 Por outro lado, as alo-catações podem ser um bom estimador de dominância 

em Alouatta, uma vez que é o comportamento social mais freqüente (NEVILLE  et al. 

1988; DEFLER 2003), além de ser conhecido que fêmeas dominantes são as que 

mais realizam essas catações (JONES 1979; ZUCKER &  CLARKE 1998) e machos 

dominantes os que mais as recebem (DUNBAR 1991; CHIARELLO 1995). Outra 

forma de estimar relações de dominância poderia ser a análise dos iniciadores de 

deslocamento e o objetivo desse deslocamento, podendo existir alguma relação 



  
entre a dominância a liderança do grupo para a alimentação ou para 

inatividade/pernoite (sensu Capítulo 1). 

 Dessa forma, os objetivos desse capítulo são: (1) analisar as relações de 

dominância entre os indivíduos de um grupo de Alouatta caraya pelo método de 

Árvore de Dominância Direcionada (IZAR et al. 2006), baseada em comportamentos 

agonísticos e (2) correlacionar outros critérios (alo-catações, acesso às cópulas e 

iniciadores de deslocamento) à dominância obtida pelo primeiro método como 

ferramenta para acessar/corroborar essas relações.  

 

Material e Métodos 

 

Área de estudo 

 O presente estudo foi realizado numa ilha de 1050ha (Ilha Mutum, Alto Rio 

Paraná), Município de Porto Rico, região noroeste do Paraná (22°46’20”S e 

53°16’01”W). A Ilha Mutum está inserida na formação Floresta Estacional 

Semidecidual Aluvial e é formada por floresta primária alterada, mata ciliar e 

floresta secundária (em vários estágios de sucessão florestal) (CAMPOS &  SOUZA 

1997; CAMPOS et al. 2000). A região possui as temperaturas anuais médias em 

torno de 22°C, possuindo duas estações bem definidas (MAACK 1968). Para maiores 

detalhes da área de estudo, ver no Capítulo 1. 

 

 



  
Grupo de estudo 

 O grupo acompanhado no presente estudo era composto inicialmente por 

nove indivíduos: dois MA’s, um MSUB e seis FA’s. Todos os indivíduos do grupo 

eram reconhecidos por marcas naturais. Para maiores informações sobre o grupo 

focal ver Capítulo 1. 

Coleta de dados 

 O grupo de estudo (GE) foi acompanhado durante doze meses (entre junho 

de 2005 e setembro de 2006), sendo seis meses na estação seca e seis na chuvosa. 

Em alguns meses no início do ano de 2006 (fevereiro a abril) não foram realizadas 

amostragens, desde que a ilha estava submersa pela cheia do Rio Paraná. Os 

comportamentos sociais foram divididos da seguinte forma: (1) alo-catação, (2) 

comportamentos agonísticos, (3) comportamentos sexuais e (4) iniciadores de 

deslocamento (para definições mais detalhadas das categorias comportamentais ver 

Capítulo 1). Somente foram considerados para as análises os eventos em que os dois 

elementos da díade emissor/receptor foram reconhecidos individualmente, 

acarretando em uma diminuição de registros para cada categoria comportamental 

em relação ao Capítulo 1. Esses comportamentos foram registrados pelo método de 

todas as ocorrências de um determinado comportamento, seguidos de data, hora, 

emissor e receptor do comportamento (ALTMANN  1974), além do objetivo do 

deslocamento (ver maiores detalhes no Capítulo 1). 

 

 



  
Análise dos dados 

 O método da Árvore de Dominância Direcional é empregado para acessar 

hierarquias não lineares (IZAR et al. 2006), o que é esperado para grupos com mais 

que cinco indivíduos de uma mesma classe sexo-etária (BAYLY  et al. 2006) como é 

o caso do GE com seis FA’s. Para a análise da Árvore de Dominância Direcional foi 

construída uma matriz de relações agonísticas, onde cada díade emissor/receptor 

possível dentre os indivíduos do grupo é analisada (IZAR et al. 2006). Essa matriz é 

construída com emissores nas linhas e receptores nas colunas, assim cada díade 

emissor/receptor possui duas células, uma para cada direção do comportamento 

(indivíduo “A” emitindo e “B” recebendo e o seu inverso). Em cada célula foram 

colocados os números de comportamentos agonísticos entre cada díade possível 

entre os indivíduos do GE (Tabela 1). Por esse método assume-se que o indivíduo 

dominante em cada díade era aquele que emitiu um maior número de 

comportamentos agonísticos entre os dois elementos da díade, assim como proposto 

por DREWS (1993). Além disso, assume-se também o caráter de transitividade entre 

as relações de dominância, de modo que se o indivíduo “A” domina o indivíduo 

“B” e “B” domina “C”, logo “A” também domina “C”, desde que não se tenha 

informações sobre “C” dominar “A”, situação na qual formar-se-ia uma dominância 

circular (IZAR et al. 2006). Como sugerido por IZAR et al. (2006) casos de empate 

com um baixo número de eventos, foram desprezados nessa análise de dominância. 

Na matriz de relações de dominância cada célula (com informação de 



  
comportamentos agonísticos) recebe o valor “1” para o dominante e “0” para o 

dominado (esses valores binários estão entre parênteses na Tabela 1). 

 Para se testar a utilização de outros comportamentos de cunho hierárquico 

para acessar as relações de dominância foi feita em um caráter multivariado 

utilizando o teste de correlação não paramérica Tau b de Kendall entre os diversos 

comportamentos sociais em que cada indivíduo do GE participou. Essa correlação 

foi feita pelo pacote estatístico JMP® versão 5.0.1 

  

Resultados 

 

 Foram obtidos 100 registros de comportamentos agonísticos, 243 alo-

catações e 20 comportamentos sexuais divididos entre 9 cópulas e 6 

comportamentos pré-copulatórios entre os membros do GE. O maior emissor de 

comportamentos agonísticos foi a FA1 (45% dos registros), seguida pelo MA2 e 

FA3 (15% cada), enquanto que os outros indivíduos apresentaram menos que 10% 

dos registros cada. O maior receptor de agressões foi a FA2 (25% dos registros), 

seguida pela FA1, pela FA3 e pelo MA3 (com 19%, 18% e 13%, respectivamente) e 

pelos demais membros do grupo que apresentaram menos que 10% dos registros 

cada. A distribuição dos comportamentos agonísticos entre os indivíduos do GE foi 

caracterizada por formar uma teia bipartida heterogênea, onde a emissão dos 

comportamentos agonísticos é concentrada em menos indivíduos que entre os 

receptores (Figura 1). O maior emissor de alo-catações também foi a FA1 (49% dos 



  
registros), seguida pelas FA3 e FA2 (com 23% e 13,6% dos registros 

respectivamente) e pelos demais indivíduos que apresentaram menos que 10% dos 

registros cada. O maior receptor de alo-catações foi o MA1 (com 37,4% dos 

registros), seguido pelo MA2 (19,3%) e pela FA3 (9,9%), sendo que os demais 

receberam menos que 10% das alo-catações. A distribuição das alo-catações 

também formam uma teia bipartida heterogênea, sendo mais concentrada entre os 

emissores e mais distribuída entre os receptores (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Distribuição dos comportamentos agonísticos e das alo-catações entre os 
indivíduos do GE. Nas colunas os indivíduos estão organizados em ordem 
decrescente do número de comportamentos emitidos e recebidos, respectivamente. 
A espessura das linhas representa proporcionalmente o número de interações em 
cada díade. 
 

Árvore de Dominância Direcional  

 A partir da análise da matriz de dados (Tabela 1) foram obtidas as seguintes 

linhagens de dominância (omitindo seções redundantes): MA1>MA2; MA1>MA3; 

MA2>MA3; MA2>MSUB; MA2>FA2; MA2>FA3; MA3>MSUB; FA1>MA2; 



  
FA1>MA3; FA1>FA2; FA1>FA3; FA1>FA4; FA1>FA5; FA1>FA6; FA3>MA3; 

FA3>MSUB; FA3>FA2 e FA3>FA5. Assim, surge entre os machos (MA’s + 

MSUB) uma hierarquia linear (Figura 2A) e uma hierarquia não linear entre as FA’s 

(Figura 2B). Associando as duas linhagens e omitindo as redundâncias presentes 

obtêm-se uma relação de dominância parcial, sendo que os indivíduos MA1 e FA1 

são co-dominantes, não sendo dominados por nenhum outro indivíduo do grupo. 

Por outro lado, o MSUB, FA2 e FA5 são co-subordinados nas duas linhagens de 

dominância principais (MA1 e FA1) e os indivíduos FA4 e FA6 são co-

subordinados na linhagem da FA1 (Figura 2C).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Tabela 1. Matriz de Dominância. Em cada célula os números de eventos de 
comportamentos agonísticos emitidos e recebidos em cada díade possível entre 
os indivíduos do GE. Entre parênteses os valores 1 ou 0, se o animal é 
dominante ou dominado, respectivamente, para os indivíduos na coluna dos 
emissores. * = empates descartados na análise.  
  Receptores 
  MA1 MA2 MA3 MSUB FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 

MA1 - 3(1) 4(1)   1*     
MA2 0(0) - 4(1) 2(1) 1(0) 2(1) 6(1)    
MA3 0(0) 1(0) - 1(1) 2(0)  0(0)    
MSUB  0(0) 0(0) - 0(0)  0(0)    
FA1  2(1) 4(1) 3(1) - 20(1) 11(1) 2(1) 1(1) 2(1) 
FA2 1* 0(0)   9(0) - 0(0)    E

m
is

so
re

s 

FA3  0(0) 1(1) 2(1) 7(0) 2(1) -  3(1)  
 FA4     0(0)   - 1*  
 FA5     0(0)   1* -  
 FA6     0(0)     - 
 

 

 

 
Figura 2. Linhagens de dominância em um grupo de Alouatta caraya estudado na 
Ilha Mutum, Alto Rio Paraná, Paraná, Brasil. (A) Linhagem de dominância entre os 
MA’s. (B) Linhagem de dominância entre as FA’s. (C) Linhagem de dominância 
entre todos os indivíduos do grupo. 
 

 



  
Outros comportamentos sociais de cunho hierárquico 

 A hierarquia linear apresentada pelos MA’s do GE é corroborada por outros 

critérios também. Dentre as alo-catações recebidas pelos machos do GE (N = 162), 

o MA1 foi o maior receptor das catações (51,5%), seguido pelo MA2 (33,3%), 

MA3 (9%) e MSUB2 (6%) (Figura 3). Assim, parece existir uma relação entre a 

posição hierárquica e o recebimento das catações por parte dos MA’s do grupo. 

Dentre os MA’s o maior iniciador de deslocamento com objetivo de descanso ou 

pernoite (N = 9) foi o MA1 com 55,5% das vezes, seguido pelo MA2 (33,3%) e 

pelo MSUB2 (11,1%). Quanto à participação em comportamentos sexuais (cópulas, 

N = 9 e comportamentos pré-copulatórios, N = 6) realizados por MA’s, mais uma 

vez se destaca o MA1 contando com oito cópulas (88,8%) e quatro registros de 

comportamentos pré-copulatórios (66,6%), o MA2 o único outro indivíduo a 

realizar esses comportamentos realizou somente uma cópula (11,1%) e dois 

comportamentos pré-copulatórios (33,3%) (Figura 3). 

 



  

 
Figura 3. Distribuição dos outros comportamentos sociais de cunho hierárquico 
entre os machos (MA’s +MSUB’s) do GE. 
  

 Dentre as catações emitidas pelas FA’s (N=243) a maior emissora foi a FA1 

contando com 48,1% do total, sendo seguida pela FA3 (20,4%), pela FA2 (13,5%), 

pela FA4 (12,4%), pela FA5 (4,3%) e pela FA6 (1,1%). A participação em 

comportamentos sexuais (cópulas, N = 9 e comportamentos pré-copulatórios, N=6) 

por parte das FA’s foi bem dividida entre elas, destacando-se a FA1 e a FA3 

contando com três cópulas cada uma (33,3% cada), sendo seguidas pela FA4 com 

22,2% e a FA2 com 11,1%. Já em relação aos comportamentos pré-copulatórios, 

destaca-se a FA3 com 60% dos registros seguida pelas FA1 e FA5 com 20% cada. 

Além disso, a FA1 foi predominantemente a maior iniciadora de deslocamentos do 

GE com objetivo de alimentação contando com 82,6 % de todos os registros, sendo 

que as demais fêmeas contaram com menos que 10% dos registros (Figura 4). 

  



  

 
Figura 4. Distribuição dos outros comportamentos sociais de cunho hierárquico 
entre as FA’s do GE. 
 

Correlações entre os comportamentos sociais de cunho hierárquico 

 Entre todas as correlações feitas entre os comportamentos sociais de cunho 

hierárquico (Tabela 2), foram significativas as correlações entre os emissores de 

comportamentos agonísticos e: os (1) emissores de alo-catações, os (2) receptores 

de comportamentos agonísticos, (3) a participação nos comportamentos sexuais e os 

(4) iniciadores de deslocamento com objetivo de alimentação. A participação dos 

indivíduos em comportamentos sexuais foi significativamente correlacionada com 

os iniciadores de deslocamento com objetivo de alimentação (Tabela 2). 

 

 

 



  
Tabela 2. Correlações entre as variáveis comportamentais de cunho 
hierárquico através do teste de correlação não paramétrica de Tau b de Kendall 
(Kendall’s Tau b Test). * = correlações significativas abaixo de 0,05. 

Variável 1 Variável 2 R P 
Recep. de alo-catação Emis. de alo-catação 0,0682 0,7868 
Emis. de comp. agonístico Emis. de alo-catação 0,5060 0,0464* 
Emis. de comp. agonístico Recep. de alo-catação 0,4706 0,0680 
Recep. de comp. agonístico Emis. de alo-catação 0,4495 0,0725 
Recep. de comp. agonístico Recep. de alo-catação 0,2299 0,3654 
Recep. de comp. agonístico Emis. de comp. Agonístico 0,5350 0,0366* 
Participação em comp. sexuais Emis. de alo-catação 0,3958 0,1212 
Participação em comp. sexuais Recep. de alo-catação 0,4763 0,0662 
Participação em comp. 
sexuais 

Emis. de comp. Agonístico 0,5543 0,0339* 

Participação em comp. sexuais Recep. de comp. Agonístico 0,2354 0,3602 
Iniciador de desloc. p/ 
alimentação 

Emis. de alo-catação 0,2418 0,3545 

Iniciador de desloc. p/ 
alimentação 

Recep. de alo-catação 0,4948 0,0622 

Iniciador de desloc. p/ 
alimentação 

Emis. de comp. Agonístico 0,6508 0,0149* 

Iniciador de desloc. p/ 
alimentação 

Recep. de comp. Agonístico 0,1956 0,4573 

Iniciador de desloc. p/ 
alimentação 

Participação em comp. 
Sexuais 

0,5320 0,0478* 

Iniciador de desloc. p/ 
inatividade/pernoite 

Emis. de alo-catação -0,1938 0,4742 

Iniciador de desloc. p/ 
inatividade /pernoite 

Recep. de alo-catação 0,5097 0,0639 

Iniciador de desloc. p/ 
inatividade /pernoite 

Emis. de comp. Agonístico 0,2006 0,4697 

Iniciador de desloc. p/ 
inatividade /pernoite 

Recep. de comp. agonístico -0,1120 0,6816 

Iniciador de desloc. p/ 
inatividade /pernoite 

Participação em comp. sexuais 0,3770 0,1766 

Iniciador de desloc. p/ 
inatividade /pernoite 

Iniciador de desloc. p/ 
alimentação 

0,4217 0,1401 

 

 

Discussão 

 

 A distribuição dos comportamentos agonísticos foi caracterizada pela 

concentração em uns poucos indivíduos emitindo essas interações, sendo que a 

recepção é mais bem distribuída entre os membros do GE (Figura 1). A alta 



  
freqüência de comportamentos agonísticos entre FA’s também foi observada em 

outras espécies, o que parece ser padrão para o gênero (CROCKETT &  POPE 1988; 

CALEGARO-MARQUES &  BICCA-MARQUES 1997; CRISTÓBAL-AZKARATE et al. 

2004). Esse quadro pode indicar uma estabilidade na manutenção nas relações de 

dominância (ZUCKER &  CLARKE 1998; BAYLY  et al. 2006). Por outro lado, as alo-

catações foram os mais freqüentes comportamentos sociais realizados pelos 

indivíduos do GE, assim como já verificado em outras espécies do gênero Alouatta 

(ALTMANN 1959; BONVICINO 1989; CHIARELLO 1995). Além disso, as alo-catações 

foram emitidas principalmente pelas FA’s, em todos os indivíduos do GE, enquanto 

os principais receptores são os MA’s (Figura 1). A FA1 representa um papel social 

nuclear no GE, desde que é a maior realizadora de comportamentos sociais (Figura 

1). Esse papel nuclear é representado por fêmeas adultas em várias espécies de 

primatas, sendo elas responsáveis pela manutenção da coesão do grupo, bem como 

pela manutenção de suas relações de dominância (HILL &  VAN HOOFF 1994). 

Árvore de Dominância Direcional 

 Além de um macho-α, foi possível detectar uma clara linearidade entre os 

MA’s do GE, tal como observado em Alouatta palliata (WANG &  MILTON 2003).  

Essa hierarquia linear entre os MA’s é similar à postulada pelo modelo social de 

machos competidores proposto por VAN HOOFF &  VAN SCHAICK (1994). As 

relações de dominância entre as FA’s também mostraram uma fêmea-α (FA1). A 

FA3, por outro lado, apresenta dominância sobre alguns indivíduos (MA3, MSUB, 

FA2 e FA5), ficando numa posição intermediária, enquanto as outras FA’s (FA4, 



  
FA5 e FA6) são co-subordinadas. As altas taxas de agressão entre FA’s, bem como 

o acesso ao sexo pela maioria delas, pode corroborar o modelo social de fêmeas 

competidoras, como proposto por VAN SCHAICK (1989) e encontrado também em A. 

palliata (ZUCKER &  CLARKE 1998). Assim, embora o quadro social do GE mostre 

uma estrutura entre as fêmeas que lembra o modelo residente-nepotista-tolerante 

(sensu STERCK et al. 1997), é sabido que em Alouatta ambos os sexos migram 

(BROCKETT et al. 2001), o que torna o quadro de difícil compreensão. Porém ao 

menos podemos inferir esse modelo para o GE uma vez que em Alouatta as fêmeas 

migram em menores taxas que os machos, possivelmente tornando-as mais 

aparentadas que eles, o que por sua vez aumenta sua tolerância para com as outras, 

além disso. 

 A análise combinada entre os indivíduos do GE mostrou um sistema de 

dominância parcial entre o MA1 e a FA1. Esse sistema também aparece em 

Callithrix penicillata (DECANINI &  MACEDO 2008). A dominância parcial pode 

mostrar uma certa independência entre as linhagens de dominância em cada sexo, 

sendo que cada uma delas é composta por indivíduos competidores (VAN SCHAICK 

1989; VAN HOOFF &  VAN SCHAICK 1994).  

Correlações entre os comportamentos sociais de cunho hierárquico 

 Dado que existiram correlações positivas entre a emissão de comportamentos 

agonísticos (que refletem as relações de dominância) e a realização de outros 

comportamentos sociais de cunho potencialmente hierárquico, algumas 



  
considerações sobre como acessar as relações de dominância a partir desses outros 

critérios podem ser feitas. 

 A correlação entre a emissão e a recepção de comportamentos agonísticos 

pode mostrar a forte competição entre alguns indivíduos do grupo. Por outro lado, a 

emissão de comportamentos agonísticos foi correlacionada positivamente com a 

emissão de alo-catações, o que pode ser ligada ao apaziguamento necessário para a 

manutenção do equilíbrio social dentro de um grupo (BERNSTEIN 1981). Os 

principais agressores foram também os que mais participaram dos comportamentos 

sexuais, o que corrobora a hierarquia encontrada. Além disso, os principais 

iniciadores de deslocamento com objetivo de alimentação foram também os 

principais agressores e participantes em comportamentos sexuais, o que corrobora o 

valor do iniciador do deslocamento dentro do sistema social do grupo.  

- Machos 

 As alo-catações recebidas pelos machos também mostram a presença de um 

macho-α (MA1). Assim, uma vez que é o comportamento social mais freqüente em 

Alouatta (NEVILLE  et al. 1988; CHIARELLO 1995; DEFLER 2003), as alo-catações 

recebidas pelos machos podem ser um bom critério para se compreender a estrutura 

social do grupo (BERNSTEIN 1981). 

 A relação de dominância linear entre os MA’s foi bem corroborada pelo 

acesso às fêmeas, sendo o MA1 o maior participante das cópulas e comportamentos 

pré-copulatórios. É importante lembrar que o MA2 também teve acesso sexual a 

uma fêmea co-subordinada (FA 5) na árvore de dominância apresentada pelo GE. 



  
Isso mostra que, mesmo com a presença de um macho-α, um macho-β pode ainda 

ter acesso à cópulas. Essa tendência em monopolizar as fêmeas em estro parece ser 

característico em Alouatta (MENDES 1989; WANG &  MILTON 2003; RYAN  et al. 

2008) e em muitos outros primatas (DUNBAR 1988). Em A. seniculus somente o 

macho-α foi registrado tendo acesso às fêmeas em estro (GLANDER 1980). Desde 

que a função de escolher a árvore de dormida parece ser feita principalmente pelo 

MA1 e pelo MA2, a proporção de realização dessa atividade entre os MA’s também 

refletiu a dominância entre eles. 

- Fêmeas 

 A presença de uma fêmea-α também foi detectável através da análise dos 

outros comportamentos sociais de cunho hierárquico. A fêmea-α (FA1) foi a 

principal emissora de alo-catações, o que corrobora o proposto por JONES (1979) 

segundo o que parece ser importante para as fêmeas emitir alo-catações. Por outro 

lado, ser uma fêmea-α implica em apresentar uma alta taxa de agonismos, como em 

A. palliata (ZUCKER &  CLARKE 1998). Essas altas taxas podem ser necessárias para 

se manter numa alta posição hierárquica em um ambiente socialmente instável 

(BERNSTEIN 1981).  

 A posição α da FA1 ficou bem evidente também na quantificação dos 

iniciadores de deslocamento do grupo com objetivo de alimentar-se. Já a 

participação em comportamentos sexuais por parte das fêmeas foi bem distribuída 

entre elas, não revelando dados de hierarquia entre essas fêmeas. 



  
 Entre as FA’s existe uma complexa cadeia de relações, onde por um lado 

elas mantém suas relações de hierarquia através da emissão de comportamentos 

agonísticos (ZUCKER &  CLARKE 1998) e por outro elas são as principais emissoras 

de comportamentos afiliativos (alo-catações) e, portanto, responsáveis pela coesão 

do grupo (DUNBAR 1991). Isso corrobora o modelo socioecológico de fêmeas 

residentes-nepotistas-tolerantes, proposto por STERCK et al. (1997).  

 No GE existe um sistema de dominância parcial que pode ser dividido em 

duas linhagens de dominância, uma entre os machos e outra entre as fêmeas. Os 

modelos sócio-ecológicos propõem que o desempenho reprodutivo dos machos se 

dá por um maior acesso à fêmeas, enquanto a reprodução das fêmeas depende de 

alimento (EMLEN &  ORING 1977; STERCK et al. 1997). Assim, os machos do GE 

competiram pelo acesso às fêmeas desde que suas agressões são direcionadas aos 

outros machos do grupo, havendo uma restrição do acesso às fêmeas em estro 

compatível com a hierarquia presente no GE. Por outro lado, os machos podem 

cooperar no sentido de defesa do território contra a invasão de outros machos (ver 

Capítulo 3), evitando o acesso às fêmeas por parte de machos externos ao grupo, 

evitando infanticídios (MENDES 1989; MAESTRIPIERI 1994; AGUIAR et al. 2005; 

RYAN  et al. 2008). Além disso, o macho-α têm a função da escolha das árvores de 

dormida, sendo essa uma função provavelmente ligada à proteção do grupo contra 

predadores (PEETZ et al. 1990; MIRANDA  et al. 2005), ou mesmo contra a invasão 

de outros indivíduos/grupos em sua área de vida (Capitulo 3). A presença da co-

dominância entre um macho e uma fêmea pode ser reflexo de um sistema social 



  
onde machos e fêmeas migram, criando-se duas linhagens de dominância semi-

independentes. Essas linhagens podem ser mais dependentes quando os interesses 

dos dois sexos são os mesmos, e mais independente onde seus interesses divergem. 
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CAPÍTULO – 3 

 
 

Confrontos inter-grupais e aspectos territoriais em um grupo de Alouatta 
caraya (Humboldt, 1812) na Ilha Mutum, Alto Rio Paraná, Brasil 

 
 
 
 
 

Introdução 

 

 A biologia reprodutiva dos mamíferos é caracterizada por uma forte 

diferença entre o investimento de machos e de fêmeas na sua reprodução, sendo que 

as últimas investem na cria desde sua concepção até o desmame (BRADBURY &  

VERHENCAMP 1977). Entre os primatas, o período de cuidado parental é bastante 

prolongado (VAUGHAM  et al. 2004), o que certamente acentua ainda mais essas 

diferenças (DUNBAR 1988). Dessa forma, fêmeas tem um maior requerimento 

energético que machos, e de fato, fêmeas adultas despendem mais tempo em 

alimentação que machos adultos (MILTON 1980; CHIARELLO 1994; BICCA-

MARQUES &  CALEGARO-MARQUES 1995). Assim, o sucesso reprodutivo das 

fêmeas deve ser limitado pelo acesso ao alimento e, por outro lado, o sucesso 

reprodutivo dos machos é limitado pelo acesso a fêmeas (VAN HOOFF &  VAN 

SCHAIK 1994). É seguindo esses princípios que a formação de haréns e a poliginia 

são bastante comuns em primatas (DUNBAR 1988). Esses sistemas são 

caracterizados por um ou poucos machos adultos que geralmente defendem uma 

área (onde existe o recurso para as fêmeas) contra a invasão por outros 



  
indivíduos/gurpos externos (DUNBAR 1988; OSTRO et al. 2001) e defendem os 

outros indivíduos do grupo contra predadores (GALETTI 1996). 

 De acordo com o conceito proposto por JOLLY  (1985), áreas defendidas não 

implicam necessariamente em seu uso exclusivo. A defesa de um território pode se 

dar de duas maneiras complementares: expulsando indivíduos ou grupos invasores 

de sua área e/ou evitando a entrada destes. Porém, para obter sucesso nesse sentido, 

é preciso que o defensor tenha condições de ir às bordas de sua área de vida com 

uma alta freqüência. É baseado nessa idéia que MITANI &  RODMAN (1979) 

desenvolveram o Índice de Defendibilidade (Defendability Index). Esse índice é 

baseado na razão entre o comprimento do percurso diário médio do animal (ou 

grupo) e no comprimento do diâmetro de um círculo com a área igual à área de vida 

do animal. Assim, se o índice resultar em igual ou maior que um o animal (ou 

grupo) tende a atravessar toda sua área de vida ao menos uma vez por dia, podendo 

então defendê-la. De fato, a predição de MITANI &  RODMAN (1979) foi corroborada 

empiricamente com a aplicação desse índice em primatas, carnívoros e ungulados, 

comparando-os com informações de campo sobre o comportamento territorial das 

espécies analisadas (GRANT et al. 1992). 

 Embora o gênero Alouatta como um todo possua baixas freqüências de 

socialização (NEVILLE  et al. 1988), uma de suas características mais marcantes (e 

pouco compreendidas) são as vocalizações de longo alcance (NEVILLE  et al. 1988; 

BRAVO &  SALLENAVE 2003; CUNHA &  BYRNE 2006). Essas vocalizações 

comumente (mas não sempre) são utilizadas em embates vocais ritualizados entre os 



  
indivíduos adultos de grupos vizinhos, onde geralmente um dos grupos é expulso 

do local (NEVILLE  et al. 1988; BRAVO &  SALLENAVE 2003). Nesse embates é 

possível que: (1) grupos maiores obtenham mais vitórias sobre grupos menores; por 

outro lado, é possível também que (2) as vitórias estejam mais relacionadas à 

composição de cada grupo no decorrer do confronto. Além disso, BRAVO &  

SALLENAVE  (2003) apontaram uma correlação positiva entre os comprimentos dos 

percursos diários e o número de confrontos inter-grupais em A. caraya na 

Argentina.  

 Dessa forma, os objetivos desse capítulo são: (1) caracterizar de forma 

qualitativa e quantitativa os confrontos inter-grupais; (2) avaliar as relações entre as 

vitórias e o número de indivíduos em cada um dos quatro grupos monitorados, além 

de avaliar a participação de cada classe sexo-etária nesses confrontos; (3) aplicar o 

Índice de Defendibilidade em dados de campo de um grupo monitorado de Alouatta 

caraya, com o objetivo de verificar seu potencial para a defesa de território; e (4) 

fazer uma análise descritiva de potenciais comportamentos territoriais, como 

sentinela e patrulha. 

 

Material e Métodos 

 

Área de estudo 

 O presente estudo foi realizado numa ilha de 1050 ha (Ilha Mutum, Alto Rio 

Paraná), Município de Porto Rico, região noroeste do Paraná (22°46’20”S e 



  
53°16’01”W). A Ilha Mutum está inserida na formação da Floresta Estacional 

Semidecidual Aluvial e é constituída por floresta primária alterada, mata ciliar e 

floresta secundária (em vários estágios de sucessão florestal) (CAMPOS &  SOUZA 

1997; CAMPOS et al. 2000). A temperatura anual média é de 22°C, possuindo duas 

estações bem definidas (MAACK 1968). Para maiores detalhes sobre a área de 

estudo ver Capítulo 1. 

Grupos de estudo 

 O Grupo de Estudo (GE) foi acompanhado por 12 meses e era composto por 

nove indivíduos (2 MA’s, 1 MSA, 6 FA’s). Para maiores informações sobre o grupo 

focal ver Material e Métodos no Capítulo 1. O GE teve três grupos vizinhos com os 

quais se confrontou durante o período do estudo. Esses grupos foram também 

acompanhados de forma oportunística (em especial durante e logo após os 

confrontos com o GE) quando foram registradas suas composições sexo-etárias. 

Esses grupos eram: (1) Grupo de Baixo (GB) com 11 indivíduos – 2MA’s, 6 FA’s e 

3 Juvenis (JUV’s); (2) Grupo dos Fundos (GF) com nove indivíduos – 3 MA’s, 5 

FA’s e 1 JUV e (3) Grupo de Cima (GC) com nove indivíduos – 2 MA’s, 1MSA e 6 

FA’s. O GC foi observado por 1h e 39min divididos em 10 episódios, o GB foi 

observado por 4h e 15min divididos em nove episódios e o GF foi o menos 

observado, somando apenas 27min em 3 episódios. 

Coleta de dados 

 O grupo de estudo (GE) foi acompanhado durante doze meses (entre junho 

de 2005 e setembro de 2006), sendo seis na estação seca e seis na chuvosa. Os 



  
confrontos inter-grupais foram registrados pelo método de todas as ocorrências de 

um determinado comportamento (ALTMANN  1974). A cada evento foram coletadas 

as seguintes informações: data; horário inicial e final do confronto; qual grupo 

expulsou e qual foi expulso do local do embate (tratados aqui como vitória e derrota 

respectivamente); número de indivíduos de cada classe sexo-etária presentes nos 

dois grupos confrontantes; dentre os indivíduos presentes, quais foram os 

indivíduos protagonistas do GE (indivíduo que participou ativamente no embate, 

vocalizando ou realizando outro comportamento deimático) e local (ponto de GPS) 

em que ocorreu o embate. Foram considerados eventos independentes os confrontos 

ocorridos no mesmo dia e entre os mesmos grupos com intervalos maiores que 30 

min. 

 A área de vida foi estimada pelo método do Menor Polígono Convexo 

construído a partir de pontos de GPS tomados a cada 30 min sob o centro 

aproximado de massa do GE. O limite do território foi considerado pelo polígono 

formado pelos pontos mais internos à área de vida de confrontos inter-grupais 

determinando assim uma área de uso exclusivo.  

Análise dos dados 

 Primeiramente foi realizada uma análise descritiva dos confrontos inter-

grupais, mostrando sua distribuição sazonal, diária e espacial. Assim como no 

primeiro capitulo os períodos manhã e tarde foram definidos como antes e depois de 

12h30min, sendo então o tempo de amostragem igual entre os dois períodos. Foram 

analisadas as proporções entre vitórias e derrotas dos confrontos do GE contra os 



  
grupos vizinhos (GC, GB e GF). Por outro lado, a composição dos indivíduos 

presentes por grupo em cada confronto foi diferente (uma vez que nem todos os 

indivíduos estiveram presentes em cada confronto). Dessa forma, foram avaliadas 

as vitórias e derrotas em relação à composição dos grupos confrontantes. Assim, foi 

foram feitos testes t para observações pareadas (VIEIRA 1980), tal que a díade 

vencedor/perdedor de cada embate foi avaliada quanto à sua respectiva composição 

(para cada classe sexo-etária e algumas combinações entre elas). Para analisar a 

importância da presença de cada classe sexo-etária durante os confrontos utilizou-se 

um teste de regressão logística múltipla. Nesse teste a variável dependente foi o 

resultado do confronto colocados de forma binária (convencionando-se então: “1” 

para grupos vitoriosos e “0” para grupos derrotados em cada confronto), as 

variáveis independentes foram os números de indivíduos por classe sexo-etária 

presente nos grupos no decorrer do confronto. Os testes estatísticos foram feitos a 

partir do programa Bioestat® versão 5.0  

 O Índice de Defendibilidade de MITANI &  RODMAN (1978) foi aplicado com 

base na área de vida e na média de percursos diários do Grupo Focal, acompanhado 

durante 4 dias mensais por 12 meses. A cada 30 minutos foi marcado o ponto de 

GPS (com erro estimado menor que 15m) aproximado em que estava o centro de 

massa do GE. A área de vida do GE foi estimada pelo método de mínimo polígono 

convexo utilizando os pontos mais externos marcados. Os percursos diários foram 

estimados ligando sequencialmente esse pontos em cada dia de amostragem. Esses 



  
dados alimentam a fórmula dada pelo Índice de Defendibilidade de MITANI &  

RODMAN (1979): 

 

D = d / (4A / π)0,5 

 

Onde D é o Índice de Defendibilidade, d é o percurso diário médio do grupo e A é a 
área de vida do grupo. 
 

 Pode ser difícil detectar alguma alteração feita no orçamento temporal das 

atividades diárias após um confronto realizado no período da tarde. Isso pode se dar 

pelo simples fato de que qualquer alteração no orçamento temporal pode se tornar 

mais sutil em um intervalo de tempo menor (final de tarde). Assim, parece razoável 

buscar alterações no orçamento diário das atividades em dias com confrontos 

vencidos pela manhã. Por exemplo, o GE poderia modificar suas atividades e/ou 

uso do espaço no sentido de evitar novas invasões em sua área de vida. Assim, a 

investigação sobre comportamentos territoriais foi feita em duas instâncias: (1) 

procurando alterações comportamentais que indicassem uma parada ou diminuição 

das atividades diárias normais mantendo-se em inatividade no local em que 

expulsou um grupo invasor, o que poderia ser interpretado como comportamento de 

sentinela; e (2) procurando alterações no uso do espaço em dias em que ocorreu 

algum encontro (pela manhã), no sentido de fazer algum tipo de patrulha pela 

periferia de sua área de vida ou território. Foram comparados os padrões de 

atividades diárias e os percursos diários em dias com confrontos e os dias sem 



  
confrontos dentro do mesmo mês, assumindo que esses últimos dias representem a 

distribuição normal das atividades e do uso do espaço. 

 

Resultados 

 

Confrontos inter-grupais 

 Foram registrados 21 confrontos inter-grupais em 15 dias e uma taxa de 

27,7% dos dias de amostragem em campo. Em cinco desses dias houve mais que 

um confronto, podendo ser contra o mesmo grupo (N=3) ou não (N=2). Houve 

também dois episódios de expulsão de indivíduos solitários (um MA e uma FA). 

Além disso, o GE foi registrado roncando na ausência de indivíduos invasores (ao 

menos detectáveis pelo pesquisador) em três ocasiões. 

 Os confrontos inter-grupais tiveram uma duração média de 16,4±34,7 min 

(variando entre 1 e 150 minutos), sendo mais comuns os eventos com duração de 

até 15 minutos (χ²=7,54; g.l.=1; p=0,006). Os confrontos inter-grupais foram 

registrados ao longo de todo o dia não havendo diferenças significativas entre a 

manhã e a tarde (χ²=2,46; g.l.=1; p=0,116). Assim como não houve diferença 

também entre a estação seca (66,6%) e a chuvosa (33,3%) (χ²=1,96; g.l.=1; 

p=0,1615). 

 O MA1 foi o principal protagonista nos confrontos inter-grupais, 

participando em 78% de todos os eventos. O MA2 e a FA1 participaram como 

protagonistas em 72% dos eventos cada, enquanto a FA3, o MA3 (MSUB) e a FA2 



  
participaram efetivamente de 39%, 33% e 28%, respectivamente. Os demais 

indivíduos do grupo tiveram participações em menos que 10% dos eventos.  

 O GE venceu seis dos 10 confrontos contra o GC, cinco dos nove confrontos 

contra o GB, além de dois dos três confrontos contra o GF. O número de MA’s não 

diferiu entre os vitoriosos e perdedores em cada díade nos eventos de confrontos 

inter-grupais, assim como o número de FA’s, o número de MA’s e de FA’s 

somados, o número de imaturos e o número total de indivíduos. Já o número de 

MSUB’s, o número de MA’s e de MSUB’s somados e o número de indivíduos 

adultos somados apresentaram diferenças significativas em cada díade, sendo que o 

par vencedor da díade tendeu a possuir mais indivíduos presentes nos confrontos 

(Tabela 1). A análise de regressão logística múltipla mostrou que a variação nos 

números de indivíduos por classe sexo-etária nas díades vencedor/perdedor é 

responsável por 45,8% dos resultados. Essa mesma análise apontou que MA é a 

classe mais importante no embate influenciando em 19,8% do resultado do 

confronto, seguidos por MSUB’s com 16,3%, Imaturos com 8,7% e FA’s com 

7,1%. 

 

 

 

 

 

 



  
Tabela 1. Composições médias e suas variações (desvio padrão) nas formações dos 
grupos vencedores e perdedores em cada confronto e resultado do Teste t para 
observações pareadas. Todos os testes com g.l.= 16; * = diferenças significativas 
abaixo de 0,05. 
Classe sexo etária Vencedores Perdedores Teste t 
MA’s 1,94 ± 0,24 1,68 ± 0,67 t=-1,29; p=0,215 
MSUB’s 0,47 ± 0,51 0,16 ± 0,37 t=-1,77; p=0,048* 
MA’s + MSUB’s 2,41 ± 0,62 1,84 ± 0,76 t=-2,49; p=0,024* 
FA’s 3,82 ± 1,13 3,11 ± 1,29 t= -1,41; p=0,177 
MA’s + FA’s 5,76 ± 1,2 4,79 ± 1,47 t=-1,88; p=0,078 
MA’s + FA’s + MSUB’s 6,24 ± 1,39 4,95 ± 1,58 t=-2,27; p=0,037* 
Imaturos (JUV’s + INF’s) 0,35 ± 0,79 0,68 ± 0,98 t=1,69; p=0,1106 
Totais 6,65 ± 1,69 5,63 ± 1,98 t=-1,4; p=0,18 
 

 A área de vida do GE foi analisada pelos 12 meses e somou 5 há, com uma 

tendência para a estabilização (Figura 1). Embora tenha grande parte dela em 

sobreposição com grupos vizinhos, aparece uma área defendida e de uso 

provavelmente exclusivo, o que será aqui chamado de território. Enquanto as 

principais árvores de dormida do GE estão localizadas dentro desse território, os 

confrontos inter-grupais se deram na periferia desse território (Figura 2). 

 



  

 
Figura 1. Área de vida acumulada em 12 meses de estudo (quatro dias por mês). A 
linha com pontos representa os dados acumulados reais, a linha simples representa a 
tendência logarítmica da curva de acumulação, com o valor da curva gerada pela 
regressão logarítmica (R²). 
 

 
Figura 2. Área de vida e território do GE de A. caraya e seus grupos vizinhos na 
Ilha Mutum, Alto Rio Paraná, Brasil. 
 



  
Índice de Defendibilidade 

 O GE apresentou durante o período de estudo um total de 5 ha ou 50.000 m² 

como área de vida e uma média de 560 ± 162 m de percurso diário (N = 48). Assim, 

o resultado do Índice de Defendibilidade foi de 2,23. Isso quer dizer que o percurso 

diário é, na média, pouco mais que duas vezes o comprimento do diâmetro da área 

de vida, possibilitando assim o desenvolvimento de algum comportamento 

territorial, como proposto por MITANI &  RODMAN (1979) e GRANT et al. (1992). 

Comportamentos territoriais 

 O comportamento de sentinela só ocorreu sob a condição de o GE ter 

vencido um confronto inter-grupal nas primeiras horas do dia (N=4). Em quatro dos 

26 confrontos inter-grupais registrados, houve uma aparente alteração no padrão de 

atividades diárias dos bugios. Embora o orçamento temporal diário tenha se 

mantido similar ao dos outros dias do mesmo mês, houve um atraso no início das 

atividades de alimentação e deslocamento, sendo que no início do dia houve um 

predomínio de inatividade nas imediações do confronto (Figura 3). Essas alterações 

podem indicar a presença de um comportamento de sentinela por parte do grupo, 

permanecendo no local do embate e podendo evitar outras invasões do mesmo 

grupo recém expulso. Além disso, houve também alterações no uso do espaço em 

relação aos outros dias do mês que podem corroborar o comportamento de 

sentinela, já que o GE permaneceu próximo ao local do embate e acabou por 

expulsar novamente o mesmo grupo em duas ocasiões (22 jun e 23 ago 2005) 

(Figura 4). 



  

 
Figura 3. Comparação entre os padrões de atividades diárias normais (A) e nos dias 
com o comportamento de sentinela (B). 
 



  

 
Figura 4. Área de vida, território e percursos diários do GE no mês de agosto de 
2005. Acima, dia que o GE realizou o comportamento de sentinela, confrontando o 
mesmo grupo vizinho por duas vezes (10:30 e 12:10). Abaixo percursos diários nos 
outros dias em que o GE foi monitorado. * = local dos confrontos inter-grupais.  
 

  

 

 



  
 O comportamento de patrulha foi detectado a partir de alterações no uso do 

espaço pelo GE. Essas alterações foram feitas com o GE perfazendo um percurso 

diário que passou pelas três áreas de sobreposição com os grupos vizinhos ao 

contrário dos outros dias amostrados no mesmo mês. Essa alteração ficou evidente 

nos episódios ocorridos em 3 de junho, 8 de junho, 19 de julho, 21 de setembro e 10 

de dezembro (todos em 2005) (Figuras 5 e 6), com um destaque especial para os 

dias em que o GE se confrontou com dois grupos diferentes no mesmo dia (Figura 

7). 

 

 



  

 

Figura 5. Acima área de vida e território do GE com pontos de GPS e percursos 
diários no dia que venceu confronto nas primeiras horas da manhã (19 de julho de 
2005), utilizando o espaço de forma a patrulhar a periferia de sua área de vida. 
Abaixo percursos diários nos outros dias em que o GE foi monitorado no mesmo 
mês. 

 



  

 

Figura 6. Acima área de vida e território do GE com pontos de GPS e percursos 
diários no dia que venceu confronto nas primeiras horas da manhã (10 de dezembro 
de 2005), utilizando o espaço de forma a patrulhar a periferia de sua área de vida. 
Abaixo percursos diários nos outros dias em que o GE foi monitorado no mesmo 
mês. 

 

 
 
 



  

 
 
 

 
 

Figura 7. Área de vida e território do GE com pontos de GPS e percursos diários em 
dois dias que venceram dois confrontos no mesmo dia. Utilização do espaço de 
forma a patrulhar a periferia de sua área de vida. 
 
 
 

 



  
Discussão 

 

Confrontos inter-grupais 

 A taxa de confrontos inter-grupais observada nesse estudo foi 

comparativamente maior (mais que o dobro) que os 10,2% encontrados por CUNHA 

&  BYRNE (2006) para a mesma espécie. Ao contrário do observado por CUNHA &  

BYRNE (2006), que registraram a maior proporção de roncos do grupo ao 

amanhecer, o GE apresentou confrontos durante o dia todo. Além disso, a alta taxa 

de confrontos por dia de campo foi bem distribuída ao longo do ano todo, indicando 

uma forte competição inter-grupal (DUNBAR 1988), o que é esperado quando se 

vive em altas densidades populacionais, como ocorre na Ilha Mutum (AGUIAR 

2006; AGUIAR et al. 2009). Os roncos que ocorreram na ausência de indivíduos 

invasores podem ser ligados à comunicação e ao espaçamento inter-grupal tal como 

o proposto por CUNHA &  BYRNE (2006) e mais comumente em A. clamitans 

(OLIVEIRA 2002). 

 Os indivíduos que protagonizaram (MA1, MA2 e FA1) os confrontos inter-

grupais são também os indivíduos dominantes (ver Capítulo 2). Enquanto a 

presença dos machos corrobora a idéia de macho defensor do território (DUNBAR 

1988), a freqüente participação da fêmea-α denota seu papel ativo na defesa do 

território. Assim parece que a defesa de território é também um papel dos 

indivíduos dominantes.  



  
 As vitórias nos confrontos inter-grupais não foram relacionadas ao tamanho 

total dos grupos como esperado pela hipótese “grupos maiores são mais fortes”. Por 

outro lado, as vitórias foram relacionadas ao número de certas classes sexo-etárias 

presentes em cada grupo durante o confronto. Mesmo com o número de MA’s não 

sendo significantemente superior nos grupos vitoriosos, a presença deles foi a que 

mais influenciou os resultados, o que era esperado já que são os principais 

protagonistas nos confrontos (OLIVEIRA  2002; CUNHA &  BYRNE 2006). A 

importância de MSUB’s nos confrontos pode explicar a aceitação de sua presença 

por parte de MA’s, em especial em um local onde as altas densidades podem estar 

levando a uma alta taxa de competição inter-grupal (AGUIAR et al. 2009). Já a 

relação entre vitórias e a superioridade numérica dos indivíduos adultos mostra o 

importante papel desses no ritual do embate. Além disso, a superioridade numérica 

de FA’s nos grupos vencedores de cada díade por si já demonstra o papel das 

fêmeas na defesa do território. Isso talvez seja um aspecto associado ao sistema de 

co-dominância encontrada no GE (ver capítulo 2). Associado ao sistema de co-

dominância entre um macho e uma fêmea, a participação de fêmeas adultas na 

defesa do território pode ser mais um reflexo de um sistema social em que ambos os 

sexos migram (BROCKETT et al. 2000). Por outro lado, a presença de indivíduos 

imaturos (juvenis e infantes) tem o efeito oposto, aumentando as chances de derrota. 

Isso provavelmente se dá por conta de os indivíduos imaturos serem mais 

vulneráveis em confrontos inter-grupais, além de potenciais alvos de infanticídio 

(AGUIAR et al. 2005). Nota-se também o pequeno número de infantes registrados 



  
nos quatro grupos monitorados durante esse estudo (três infantes do GE 

desapareceram com menos de um mês – dois em maio de 2005 e um em junho de 

2006). Provavelmente a alta densidade de primatas na região diminui o sucesso 

reprodutivo dos grupos, podendo agir em várias frentes, (1) menos recurso per 

capta, (2) maior competição, (3) maiores taxas de doenças e parasitos e (4) maior 

taxas de infanticídio (AGUIAR et al. 2009). Além disso, existe também uma alta taxa 

de predação em A. caraya por parte de Puma concolor na área de estudo (LUDWIG 

et al. 2007). 

 O GE apresentou um uso do espaço compatível com os modelos propostos 

para espécies territoriais (MITANI &  RODMAN 1979; JOLLY 1985; GRANT et al. 

1992), defendendo uma área de uso exclusivo. Dentro dessa área de uso exclusivo é 

que se encontram as principais árvores de dormida do grupo, o que pode ser ligado 

à proteção desse grupo. Assim como em outras espécies do gênero, as árvores de 

dormida geralmente estão situadas dentro de uma área de maior uso ou área nuclear 

(MENDES 1989; BRAVO &  SALLENAVE 2003; MIRANDA 2004; CUNHA &  BYRNE 

2006).  

Índice de Defendibilidade 

 Desde que o GE cumpriu a premissa de possuir o Índice de Defendibilidade 

maior que um, existe então o potencial necessário para defender uma área e o 

potencial ecológico/espacial para apresentar comportamentos territoriais (GRANT et 

al. 1992). Assim, o padrão de uso do espaço apresentado pelo grupo de estudo 

mostrou uma área de vida proporcionalmente pequena em relação ao percurso diário 



  
médio, o que aumenta a possibilidade de se criar algum mecanismo de defesa, em 

especial em se tratando de uma região com uma alta densidade populacional dessa 

espécie (AGUIAR 2006), altas taxas de confrontos e grande sobreposição de área de 

vida. Como os percursos diários em Alouatta não variam muito (girando em torno 

de 500m - BICCA-MARQUES 2003), o que pode fazer toda a diferença na 

potencialidade de defesa é o tamanho da área de vida, que pode estar associada a 

altas densidades e ao tamanho do fragmento florestal (STEINMETZ 2001; BICCA-

MARQUES 2003; MIRANDA  2004). 

Comportamentos territoriais 

 A manifestação de um comportamento de sentinela é bem compatível com a 

estratégia minimizadora de gastos energéticos comum às espécies do gênero 

Alouatta (STRIER 1992). O comportamento de sentinela é uma atividade pouco 

dispendiosa e pode facilmente ser associada à alta taxa de inatividade no gênero 

todo (MILTON 1980; 1998; STRIER 1992). Embora tenha existido algum atraso na 

atividade de forrageio dos animais após confrontos pelo período da manhã, as 

médias diárias não foram alteradas. O orçamento de atividades diárias é muito 

característico do gênero e se altera bem pouco em toda sua distribuição geográfica 

(BICCA-MARQUES 2003). O comportamento de sentinela é uma forma de diminuir 

as chances de nova invasão de outro grupo e pode estar associado à proteção de 

algum recurso em particular ou à defesa da área propriamente dita. Talvez essa seja 

uma estratégia adotada em A. caraya apenas em alta densidade populacional. 



  
 Da mesma forma que o observado em chimpanzés (MANSON &  

WRANGHAM 1991; WRANGHAM &  PETERSON 1998), o comportamento de patrulha 

dá-se por um deslocamento periférico em sua área de vida. A pequena área de vida 

do GE pode ter favorecido o desenvolvimento da estratégia de patrulha, uma vez 

que dentro dos percursos diários médios o grupo pode alcançar facilmente quaisquer 

duas extremidades de sua área de vida em um mesmo dia. Ao contrário do 

comportamento de sentinela, a patrulha pode ser bem dispendiosa, porém ela parece 

ser realizada durante as atividades de forrageio dos animais. Destacando que mesmo 

eventos sociais raros, como confrontos inter-grupais, predação, infanticídio e morte 

de indivíduos podem acabar acarretando em variações nos aspectos ecológicos e/ou 

comportamentais do grupo (STRIER 2007), além de poder implicar em sérias 

mudanças na estrutura social do grupo (MIRANDA  et al. 2004). Sendo que grande 

parte da variação nas respostas ecológicas e comportamentais encontrada em vários 

grupos de bugios pode ser mais associada ao histórico do grupo do que a variáveis 

ambientais (CHAPMAN &  BALCOMB 1998). 

 A análise dos confrontos inter-grupais apontou a presença de indivíduos 

adultos durante o episódio como principal fator relacionado às vitórias. 

Aparentemente, quando a densidade populacional é alta e as áreas de vida são 

menores, aparecem altas taxas de sobreposição entre elas (STEINMETZ 2001; BICCA-

MARQUES 2003). Por outro lado, o comprimento do percurso diário é relativamente 

estável (BICCA-MARQUES 2003), assim é razoável pensar que para Alouatta deve 



  
ser comum apresentar comportamentos territoriais do tipo patrulha em locais com 

altas densidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Embora os comportamentos sociais tenham sido realizados em baixas 

freqüências pelo grupo de Alouatta caraya estudado, eles mostraram uma 

importância na manutenção de sua estrutura social. As alo-catações foram os mais 

freqüentes comportamentos sociais realizados e sugerem importantes funções 

sociais como, a manutenção da coesão e da hierarquia do grupo, além do papel pré-

copulatório. Os comportamentos agonísticos apontaram para um sistema de 

competição dentro de cada sexo, o que pode ser esperado em um sistema social 

onde os machos e as fêmeas migram e, portanto, não possuem fortes elos familiares. 

 As relações de dominância apontaram para um sistema de dominância 

parcial, existindo um macho-α e uma fêmea-α co-dominantes. Outros 

comportamentos (alo-catações, comportamentos sexuais e os iniciadores de 

deslocamento) foram correlacionados às emissões de comportamentos agonísticos, 

isso pode lhes conferir um caráter social hierárquico. Os sociogramas do grupo 

revelam a fêmea-α como um indivíduo nuclear, sendo o maior emissor de 

comportamentos agonísticos e também afiliativos. 

 A alta taxa de confrontos inter-grupais é possivelmente um reflexo da alta 

densidade encontrada na área de estudo. A participação dos dois machos adultos e 

da fêmea-α também revela o importante papel das fêmeas na proteção e/ou defesa 

do grupo, um papel desempenhado pelos indivíduos de maior hierarquia. A 

presença de um maior número de indivíduos adultos mostrou-se importante nas 



  
vitórias dos grupos. Por outro lado, um maior número de indivíduos imaturos foi 

ligado às derrotas. O grupo estudado apresentou um Índicie de Defendibilidade 

compatível com espécies que defendem seu território e, de fato, os animais do grupo 

parecem utilizar de estratégias como o comportamento de patrulha e o de sentinela 

para tal.  

 Assim, o presente estudo fez importantes avanços no conhecimento do 

comportamento social de A. caraya e para o do gênero Alouatta como um todo. 

Destacando-se aqui: (1) a relação de co-dominância entre um macho e uma fêmea; 

(2) o papel das alo-catações em todo o contexto social dos animais; (3) os diferentes 

papéis do macho-α a fêmea-α dentro do grupo; além da (4) caracterização dos 

confrontos e modos de defesa de território utilizados por esses animais. 

 Como perspectivas para estudos futuros em comportamento social de 

Alouatta sugere-se aqui (1) o aprofundamento nos comportamentos sociais em si de 

forma a avaliar os contextos dos comportamentos afiliativos e agonísticos; (2) fazer 

uma adaptação dos métodos aplicados às teias ecológicas para análises de “teias 

comportamentais” e (3) verificar se os bugios apresentam esse caráter defensor de 

território em ambientes com diferentes densidades e tamanhos de áreas de vida. 

 


