
    
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

MATHEUS MACIEL ALCANTARA SALLES 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE ESTUDOS EM CALLITRICHINAE (PLATYRRHINI: CEBIDAE), 

COM ÊNFASE EM SEU COMPORTAMENTO E SOCIALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2021 



MATHEUS MACIEL ALCANTARA SALLES 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE ESTUDOS EM CALLITRICHINAE (PLATYRRHINI: CEBIDAE), 

COM ÊNFASE EM SEU COMPORTAMENTO E SOCIALIDADE 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em 

Zoologia, Área de Concentração em Biologia Animal, 

departamento de Zoologia, Setor de Ciências Biológicas, 

Universidade Federal do Paraná, como parte das exigências 

para a obtenção do título de Mestre em Ciências Biológicas 

na Área de Zoologia. 

Orientador: Prof. Drº Emygdio Leite de Araujo Monteiro-

Filho 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os colegas, amigos e familiares que contribuíram para a realização deste trabalho. 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao Profº Emygdio, que além de ser um orientador fantástico é sem dúvidas uma das 
minhas principais referências profissionais. Levarei para toda a minha vida os vários bons 
momentos de aprendizado, descontração e as sempre divertidas histórias sobre Zoologia, 
História Natural e Etologia. Não tenho como mensurar a importância do Emygdio em toda a 
minha formação como Biólogo e, agora como Mestre em Zoologia. Aqui fica apenas a tentativa 
de agradecer por tamanha contribuição, pois faltam palavras para expressar tamanha gratidão 
que tenho por tudo o que o Emygdio proporcionou a mim nestes últimos anos. 
 
A todos os colegas do Laboratório de Biologia e Ecologia de Vertebrados, cujo suporte foi 
imprescindível para a elaboração deste estudo. Em especial a Priscila, Lucas e Marina, 
queridos amigos que me acompanharam de perto durante estes dois (intensos) anos de 
Mestrado. Contem comigo para toda a vida. 
 
Aos membros da banca, Bianca Ingberman e Flávio José de Lima Silva, pela gentileza de 
aceitarem o convite e dedicarem parte de seu tempo à avaliação deste estudo. Tenho certeza 
de que todas as suas contribuições serão vitais para o aprimoramento do trabalho aqui 
desenvolvido. 
 
Não posso deixar de agradecer também a todos os bons professores que contribuíram para 
minha formação, desde a infância. Muito eu devo a vocês o fato de eu agora estar 
complementando minha formação como Biólogo e Mestre em Zoologia. Até mesmo com uma 
futura carreira de professor pela frente, quem sabe.. 
 
À minha amada companheira Laura. Só você sabe o quão importante foi para mim durante o 
desenvolvimento desta dissertação e como é parte essencial da minha vida. 
 
À toda a minha família, especialmente minha mãe Marledes e meu padrasto Ricardo, por tudo. 
Sem vocês eu não teria chegado até aqui. E com maior carinho ainda ao meu irmão Lucas, sem 
o qual eu dificilmente teria encontrado forças para continuar trabalhando em um ano tão 
difícil como foi o interminável 2020. 
 
A todos os macacos que eu já estudei, escutei, observei ou tive a oportunidade de contemplar. 
Fundamentalmente foi a minha paixão por estes animais que motivou o desenvolvimento 
desta dissertação. Minha admiração por eles não pode ser transmitida por nenhuma palavra. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Parece-me que o mundo natural é a maior fonte de entusiasmo. 

A maior fonte de beleza visual. 

A maior fonte de interesse intelectual. 

É a maior fonte de tanto na vida, que faz a vida valer a pena.” 

David Attenborough 



RESUMO 
 

Ocupando uma variedade de ambientes e tendo passado por um rápido processo de 
diversificação, os Calitrichinae (Platyrrhini: Cebidae) apresentam um conjunto de 
características sociais e reprodutivas que parece ser único entre os primatas atualmente 
viventes. Assim sendo, estes primatas representam um ótimo objeto de estudo para se testar 
hipóteses acerca de diversificação de estratégias reprodutivas e sociais. Questões estas que 
são apontadas como algumas das mais importantes da Primatologia. Ainda assim, espécies de 
Callitrichinae não constam entre as espécies de primatas mais estudadas. Dado este contexto, 
a presente dissertação tem como objetivo quantificar, comparar e revisar estudos que 
envolvam espécies de Callitrichinae, com atenção especial à relação dos seus aspectos 
reprodutivos com seu comportamento social. Para tanto, o texto se divide em três capítulos. 
O primeiro deles é destinado a levantar, quantificar e compreender como têm sido feitas as 
pesquisas sobre espécies da subfamília. A partir de abordagens quantitativas buscamos 
detectar tendências e vulnerabilidades no estudo destes animais. Detectamos um 
crescimento do número de publicações ao longo dos anos e, assim como ocorre na ordem 
como um todo, foi verificado que apenas algumas espécies de Callitrichinae estão atreladas a 
maior parte do esforço científico destinado a estes primatas. Isso ocorre em um contexto em 
que a maioria das pesquisas é conduzida em cativeiro e com enfoque majoritariamente 
direcionado para questões de ciência aplicada. Por outro lado, os resultados indicam que cada 
nível taxonômico traz consigo importantes particularidades. Através do capítulo seguinte 
objetivamos construir uma síntese do comportamento de Leontopithecus, um dos gêneros de 
Callitrichinae. Partindo de um conjunto de descrições em que Leontopithecus rosalia se 
mostrou a espécie mais frequente e que a maioria destas descrições foi baseada em 
observações de espécimes cativos, testamos a possibilidade de criar um texto unificado para 
as descrições de seus comportamentos que pudesse ser utilizado para os demais 
representantes da subfamília. Para ao menos 85% dos eventos presentes no etograma final 
foram encontradas descrições comportamentais similares feitas a partir da observação de 
representantes de outras linhagens de Callitrichinae, o que indica que a presente proposta de 
redescrição, desde que continue sendo retrabalhada e aprimorada, tem o potencial de ser 
usada como uma base comparável para futuros estudos. Por fim, através do terceiro capítulo 
buscamos compreender como se deu a história evolutiva da diversificação social e reprodutiva 
dos Callitrichinae. Quatro dos seis traços analisados se mostraram filogeneticamente 
conservados em Platyrrhini, havendo uma forte contribuição de Callitrichinae para tal padrão. 
Ao adotar abordagens integrativas e que consideram a variação existente entre as diferentes 
linhagens de um mesmo clado, ao final do capítulo pudemos entender melhor como suas 
características se relacionam e influenciaram umas às outras ao longo da evolução do grupo. 
Ao final do estudo nos tornamos capazes de compreender como processos desta natureza 
foram e têm sido estudados nos últimos anos, dissertar acerca de alguns dos tópicos que 
podem ser considerados como prioritários daqui para frente nas pesquisas sobre Callitrichinae 
e discutir sobre a importância de fatores filogenéticos e aspectos reprodutivos na socialidade 
destes primatas. 
 
Palavras-chave: Primatas Neotropicais. Comportamento Social. Biologia Comparada. Zoologia. 

 

 



ABSTRACT 
 

Occupying a variety of environments and having gone through a rapid process of 
diversification, the Calitrichinae (Platyrrhini: Cebidae) present a set of social and reproductive 
characteristics that seems to be unique among the primates currently living. Therefore, these 
primates represent an excellent object of study to test hypotheses about the diversification 
of reproductive and social strategies. Questions that are pointed out as some of the most 
important in Primatology. Even so, species of Callitrichinae are not among the most studied 
primate species. Given this context, the present dissertation aims to quantify, compare, and 
review studies involving species of Callitrichinae, with special attention to the relationship of 
their reproductive aspects with their social behavior. To this end, the text is divided into three 
chapters. The first one is designed to survey, quantify, and understand how research on 
subfamily species has been carried out over the past few decades. From quantitative 
approaches, we seek to detect trends and vulnerabilities in the study of these animals. We 
have detected an increase in the number of publications over the years and, as with the order, 
it was found that only a few species of Callitrichinae are linked to most of the scientific effort 
aimed at these primates. This occurs in a context in which most of the research is conducted 
in captivity and with a focus mainly on issues of applied science. On the other hand, the results 
indicate that each taxonomic level brings with it important particularities. Through the 
following chapter, we aim to build a synthesis of the behavior of Leontopithecus, one of the 
Callitrichinae genera. Starting from a set of descriptions in which Leontopithecus rosalia 
proved to be the most frequent species and most of these descriptions were based on 
observations of captive specimens, we tested the possibility of creating a unified text for the 
descriptions of their behaviors that could be used for the other representatives of the 
subfamily. For at least 85% of the events present in the final ethogram, similar behavioral 
descriptions were found based on the observation of representatives of other Callitrichinae 
lineages, which indicates that the present redescription proposal, if it continues to be 
reworked and improved, has the potential to be used as a comparable basis for future studies. 
Finally, through the third chapter we seek to understand how the evolutionary history of social 
and reproductive diversification of the Callitrichinae took place. Four of the six traits analyzed 
were shown to be phylogenetically conserved in Platyrrhini, with a strong contribution by 
Callitrichinae to this pattern. By adopting integrative approaches that consider the variation 
that exists between the different lineages of the same clade, at the end of the chapter we 
were able to better understand how their characteristics are related and influenced each 
other throughout the evolution of the group. At the end of the study, we became able to 
understand how processes of this nature have been and have been studied in recent years, 
talk about some of the topics that can be considered as priorities from now on in research on 
Callitrichinae and discuss the importance of phylogenetic factors and reproductive aspects in 
the sociality of these primates. 

Keywords: Neotropical primates. Social Behavior. Comparative Biology. Zoology. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Representantes de Calitrichinae (Platyrrhini: Cebidae) estão entre os menores 

primatas da região Neotropical, com amplitude de peso entre 120 e 650 g. Estes animais 

ocupam uma variedade de ambientes, desde o semiarido da Caatinga ao extremo chuvoso da 

Amazônia (RYLANDS et al. 2009; BUCKNER et al. 2015). Seguindo a taxonomia apresentada na 

revisão de Schneider & Sampaio (2015), o grupo abrange seis gêneros e aproximadamente 40 

espécies, incluindo os saguis (Callithrix, Cebuella e Mico), os micos e micos-leões (Saguinus e 

Leontopithecus) e Callimico (representado por uma única espécie, Callimico goeldii). O grupo 

inclui algumas espécies seriamente ameaçadas de extinção, como Leontopithecus caissara, 

Callithrix aurita e C. flaviceps (IUCN, 2021), bem como outras consideravelmente resilientes, 

como C. jacchus, que prosperam mesmo em condições ambientais de elevada perturbação e 

alterações antrópicas (ver DIGBY et al. 2010). 

Como padrão geral são primatas de cores vivas, com pouco ou nenhum dimorfismo 

sexual (GARBER, 2016). Além disso, algumas características morfológicas os distinguem dos 

demais Platyrrhini como, por exemplo, simplificações dos dentes molares, a presença de 

garras em vez de unhas em todos os dígitos (exceto no hálux) e o tamanho corporal pequeno 

(FORD, 1980; SUSSMAN; KINZEY, 1984; TARDIF; ROSS, 2009; MARTIN, 2012). Além disso, é 

importante também considerarmos que foi a ocupação de ambientes ecologicamente tão 

distintos como os mencionada anteriormente que, mesmo em um processo de diversificação 

relativamente rápido como foi o dessa subfamília, provavelmente levou ao surgimento dessa 

riqueza de características morfológicas na história evolutiva do grupo. A este respeito talvez 

o melhor exemplo seja o dos dentes especializados à gomnivoria, presentes em Callithrix, 

Mico e Cebuella e ausente nos demais (FERRARI; FERRARI, 1989; RYLANDS, 1996). 

Micos-leões (Leontopithecus spp.), que representam o foco do segundo capítulo da 

presente dissertação, são primatas endêmicos da Mata Atlântica, sendo a destruição de 

habitats, associada à fragmentação e ao desmatamento, uma das principais ameaças à sua 

conservação (ver KLEIMAN; RYLANDS et al. 2008). São os animais de maiores dimensões 

corporais dentre os Callitrichinae (ROSENBERGER; COIMBRA-FILHO, 1984; KLEIMAN; RYLANDS 

et al. 2008), contando com quatro espécies: Leontopithecus chrysomelas (mico-leão-dacara-

dourada), L. chrysopygus (mico-leão-preto), L. rosalia (mico-leão-dourado) e L. caissara (mico 

leão-da-cara-preta). Exceto por Leontopithecus caissara, espécie naturalmente rara e de curta 



história do ponto de vista científico, pois só foi descrita em 1990 (KLEIMAN; RYLANDS et al. 

2008), todos os micos-leões compartilham de uma história semelhante de perda de habitat e 

relação com o comércio de animais de estimação. Fatos que levaram, em conjunto com outros 

fatores, a vários e sucessivos declínios em suas populações (KLEIMAN; RYLANDS et al. 2008). 

Leontopithecus rosalia e L. chrysomelas chegaram, até mesmo, a ficar muito próximos da 

extinção, sendo a última considerada extinta por muitos anos (KLEIMAN; RYLANDS et al. 

2008). Todavia, constantes e intensos esforços (direcionados em sua maioria para 

Leontopithecus rosalia) conseguiram restaurar algumas das populações destes animais 

(KLEIMAN; RYLANDS et al. 2008; KIERULFF et al. 2012). Ainda assim, segundo as categorias da 

IUCN (2021), todos os micos-leões ainda são classificados como “Ameaçados” - exceto por 

Leontopithecus caissara, que é classificado como “Criticamente Ameaçado”. 

Sendo a ênfase da presente dissertação direcionada sobretudo para o estudo do 

comportamento, da socialidade e reprodução dos Callitrichinae, vale ser também ressaltado 

que, a despeito das suas especificidades morfológicas e ecológicas, o que realmente os coloca 

em uma posição de “destaque” entre os primatas, por assim dizer, é o seu conjunto de 

características reprodutivas e sociais. Conjunto este que parece ser único entre os primatas 

atualmente viventes (SUSSMAN; KINZEY, 1984) e que estaria intimamente relacionado ao 

contexto ecológico nas quais as atuais espécies da subfamília evoluíram e estão inseridas. Os 

melhores exemplos neste sentido são o frequente nascimento de gêmeos, supressão social 

da reprodução, a ovulação pós-parto, o cuidado cooperativo da prole e a flexibilidade nos seus 

sistemas de acasalamento (ver DIGBY et al. 2010). 

Além disso, também é importante levar em consideração que, como bem apontam 

Harris et al. (2014), o cenário evolutivo mais provável para esse conjunto de características é 

o de uma modificação interdependente e integrada ao longo da filogenia do grupo. Ou seja, 

estas são todas características que surgiram e influenciaram umas na história evolutiva das 

outras ao longo do tempo e que só em conjunto permitem que os Callitrichinae sobrevivam 

em seus variados habitats. Dentro deste contexto, os Callitrichinae representam um ótimo 

objeto de estudo para, à luz de metodologias de Biologia Comparada, por exemplo, se testar 

hipóteses sobre a história evolutiva da diversificação de estratégias reprodutivas e variantes 

sociais. Problemas estes que, dentro da Primatologia, chegaram a ser até mesmo apontados 

como alguns dos mais importantes desta vasta e diversa área do conhecimento (SETCHELL, 

2013). 



Ainda assim, apresentando todas essas particularidades, bem como potencialidades 

para se estudar processos evolutivos intrigantes e complexos, espécies de Callitrichinae não 

constam entre as espécies de primatas mais estudadas em contexto selvagem (BEZANZON; 

MCNAMARA, 2019). O que possivelmente acaba refletindo, de maneira geral, também na 

quantidade (e qualidade) de conhecimento disponível na literatura sobre elas. Sequer temos 

conhecimento de eventuais tendências e vieses na literatura científica existente sobre estes 

animais, exceto para Callithrix (Hannibal et al. 2019), o que compromete não apenas um 

melhor entendimento a respeito de diversas e importantes questões ainda existentes sobre a 

biologia dos animais, mas também torna mais difícil a incorporação de dados científicos na 

tomada de decisões e políticas públicas de conservação (SETCHELL, 2013; HANNIBAL et al. 

2019). Estudos de revisão, portanto, mostram-se extremamente úteis na medida em que 

podem colaborar em ambos os sentidos, seja ao apontar para aquilo que mais falta no campo 

de conhecimento sobre um determinado táxon, ou mesmo ao aprimorá-lo a partir de 

abordagens sistematizadas. 

Através do presente estudo buscamos comparar e revisar estudos que envolvam 

espécies de Callitrichinae, com atenção especial à relação dos seus aspectos reprodutivos com 

seu comportamento social. Para tanto, a dissertação é dividida em três capítulos. O primeiro 

deles é destinado a levantar, quantificar e compreender como têm sido feitas as pesquisas 

sobre Callitrichinae (não somente de comportamento social, mas sim como um todo). A partir 

de abordagens quantitativas almejamos detectar, por exemplo, certas tendências e 

vulnerabilidades no estudo destes animais no que diz respeito a temas em específico, ao perfil 

dos seus pesquisadores, à evolução de suas publicações ao longo dos anos, entre outros 

aspectos. O capítulo seguinte tem como objetivo construir uma síntese do comportamento de 

Leontopithecus, um dos gêneros cujas características socioecológicas mais estão disponíveis 

na literatura. Por fim, o terceiro capítulo visa a compreender como se deu a história evolutiva 

da diversificação social e reprodutiva de Callitrichinae, seja através do surgimento, da 

modificação ou da exclusão de algumas das suas características. Dessa forma, ao final deste 

estudo esperamos: (i) compreender e discutir como tais processos foram e têm sido estudados 

nos últimos anos, (ii) dissertar sobre a riqueza de comportamentos e estratégias sócio-

reprodutivas da subfamília em questão e (iii) propor novas perspectivas a respeito de pelo 

menos alguns dos processos envolvidos no surgimento (e estabelecimento) de algumas das 

adaptações sócio-reprodutivas observadas para os atuais representantes deste grupo. 
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CAPÍTULO 1 – UMA PERSPECTIVA CIENCIOMÉTRICA DAS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS E VIÉSES 
NAS PESQUISAS FEITAS COM CALLITRICHINAE (PLATYRRHINI: CEBIDAE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMO 
 

Em comparação a outros grupos, primatas estão envolvidos como uma quantidade 
desproporcionalmente maior de pesquisas científicas, principalmente devido ao seu próximo 
parentesco com os seres humanos. Ao mesmo tempo, muitos campos de pesquisa da 
Primatologia, bem como diversos táxons de Primates, apenas recentemente passaram a 
receber mais atenção. Dentro deste contexto, através do presente capítulo buscamos 
quantificar e compreender, sob uma perspectiva cientométrica, como foram e têm sido feitas 
as pesquisas sobre um grupo de primatas neotropicais, os Callitrichinae (Platyrrhini: Cebidae). 
Sobretudo a fim de detectar possíveis tendências e vulnerabilidades no que diz respeito a 
temas em específico, ao perfil dos seus pesquisadores, à evolução de suas publicações ao 
longo dos anos e à predominância de determinados táxons. A metodologia caracterizou-se 
por possuir uma abordagem quantitativa, aplicada a partir de um levantamento da literatura 
envolvendo espécies de Callitrichinae presente em periódicos científicos entre 1975 e 2020. 
Doze variáveis foram coletadas para cada um dos artigos buscados, sendo elas: ano de 
publicação, abrangência taxonômica, táxon-alvo, espécies analisadas, a condição dos animais 
utilizados, local de estudo, palavras-chave, gênero do autor correspondente, residência 
profissional do autor correspondente, residência profissional dos autores colaboradores, 
tema e assuntos das pesquisas. Todos os dados coletados foram analisados e comparados 
sobretudo por meio de análises gráficas e estatísticas descritivas, como testes de qui-
quadrado. Combinando-se os resultados obtidos para cada uma das variáveis, obteve-se uma 
visão inédita a respeito dos vieses e lacunas existentes no desenvolvimento das pesquisas 
envolvendo representantes desta subfamília. Há uma tendência de crescimento no que diz 
respeito ao número de publicações ao longo dos anos, mas não é possível afirmar a razão 
disso ocorrer. Assim como ocorre na ordem como um todo, apenas algumas espécies de 
Callitrichinae estão atreladas a maior parte do esforço científico que é destinado a estes 
primatas. A este respeito destacam-se representantes dos gêneros Callithrix e Saguinus, 
sobretudo através das espécies C. jacchus e S. oedipus. Isso ocorre em um contexto em que a 
maioria das pesquisas é conduzida com espécimes cativos e com enfoque majoritariamente 
direcionado para questões de ciência aplicada, ou mesmo para aspectos da evolução destes 
primatas que podem contribuir para um melhor entendimento a respeito de nossa própria 
biologia e evolução. Além disso, pudemos observar que o perfil dos pesquisadores que 
estudam Callitrichinae se assemelha ao de primatologistas de forma geral. Em relação ao local 
de residência profissional dos pesquisadores, países do Hemisfério Norte são os que mais se 
destacam. Por outro lado, os resultados indicam que cada nível taxonômico traz consigo 
importantes particularidades. Tendo todos estes dados em vista, ao final do capítulo pudemos 
dissertar acerca de alguns dos tópicos que podem ser considerados como prioritários daqui 
para frente nas pesquisas sobre Callitrichinae, bem como sobre a maneira pela qual alguns de 
seus táxons permanecem sub estudados, sobretudo considerando a relevância destes dados 
para a conservação das espécies do grupo. 
 
Palavras-chave: Revisão. Primatas. Levantamento bibliográfico. Temas das pesquisas. 
     Lacuna de conhecimento. 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Compared to other groups, primates are involved in disproportionately more extensive 
scientific research, mainly due to their close relationship with humans. Simultaneously, many 
fields of study in Primatology and several taxa of Primates have only recently received more 
attention. Within this context, through this chapter, we seek to quantify and understand, from 
a scientometric perspective, how research on a group of neotropical primates, the 
Callitrichinae (Platyrrhini: Cebidae), has been and has been carried out. This was made mainly 
to detect possible trends and vulnerabilities about specific topics, the profile of its researchers, 
the evolution of its publications over the years, and the predominance of particular taxa. The 
methodology is characterized by having a quantitative approach, applied from a survey of the 
literature involving species of Callitrichinae present in scientific journals between 1975 and 
2020. We collected twelve variables for each of the searched articles, namely: year of 
publication, taxonomic scope, target taxon, analyzed species, the condition of the animals 
used, place of study, keywords, gender of the corresponding author, the professional 
residence of the corresponding author, the professional residence of the collaborating 
authors, theme, and research subjects. All data collected were analyzed and compared mainly 
employing graphical analysis and descriptive statistics, such as chi-square tests. We obtained 
an unprecedented view regarding the biases and gaps in the development of research 
involving representatives of this subfamily. There is a growing trend concerning the number 
of publications over the years, but we cannot state the reason for this to occur. As in the whole 
order, only a few species of Callitrichinae are linked to most of the scientific efforts aimed at 
these primates. In this regard, representatives of the genera Callithrix and Saguinus stand out, 
primarily through C. jacchus and S. oedipus. This occurs in a context where most research is 
conducted with captive specimens and focuses mainly on questions of applied science. Also, 
aspects of these primates' evolution can contribute to a better understanding of our biology 
and evolution. Besides, we observed that the profile of researchers who study Callitrichinae is 
like that of primatologists in general. About the researchers' place of professional residence, 
countries in the Northern Hemisphere are the ones that stand out the most. On the other 
hand, the results indicate that each taxonomic level brings important particularities. With all 
these data in mind, at the end of the chapter, we were able to talk about some of the topics 
that can be considered as priorities from now on in research on Callitrichinae, as well as on 
how some of their taxa remain under-studied, especially considering the relevance of these 
data for the conservation of species in the group. 
 
Keywords: Review. Primates. Bibliographic survey. Research topics. Knowledge gap. 
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1.1 INTRODUÇÃO 
 

 Avanços tecnológicos, bem como em métodos computacionais, genômicos e 

estatísticos tem cada vez mais fornecido aos biólogos um conjunto de ferramentas sem 

precedentes para investigar a natureza. Este também é, particularmente, o caso da 

Primatologia, que a despeito de sua origem antropológica e íntima conexão com outras 

ciências sociais (HARAWAY, 1989; STRUM; FEDIGAN, 2000; REES, 2007; WRANGHAM, 2008), 

tem se valido e evoluiu com o viés das ciências naturais. Especialmente na Europa e na 

América do Norte, por muito tempo, os estudos envolvendo primatas foram realizados 

principalmente por antropólogos, mais interessados nestes organismos como um modelo 

para questões específicas da evolução humana (como cognição e socialidade) do que nos 

aspectos da biologia dos animais propriamente dita (WRANGHAM, 2008). Além disso, estes 

estudos utilizaram poucas espécies de primatas, sobretudo africanos ou asiáticos, como 

modelos, o que traz determinadas consequências até os dias de hoje (HARAWAY, 1989; 

STRUM; FEDIGAN, 2000; BEZANSON; MCNAMARA, 2019). Uma delas é que não temos, por 

exemplo, um quadro completo da variação existente nos sistemas sociais e padrões de 

parentesco evolutivo de boa parte das espécies de primatas (STRIER, 1994). 

 É interessante também perceber que este fenômeno acaba funcionando como uma 

espécie de paradoxo dentro da Primatologia. Em comparação a outros animais, alguns 

primatas estão envolvidos como uma quantidade desproporcionalmente maior de pesquisas 

(e, portanto, com financiamento, oportunidades de emprego etc.). Ao mesmo tempo, muitas 

áreas de pesquisa na Primatologia apenas recentemente passaram a receber mais atenção, 

sobretudo devido à sua falta de relevância para a Antropologia (ver REES, 2007; STRIER 2011). 

Tal desproporcionalidade ainda persiste (BEZANSON; MCNAMARA, 2019), mas a partir da 

virada do milênio é possível dizer que ao menos alguns dos principais desafios desta área do 

conhecimento passaram a ser outros (TUTTLE, 1998). Sendo um dos mais importantes a 

construção de uma primatologia verdadeiramente global e cujo papel de liderança se 

concentre entre os cientistas de países de distribuição natural dos primatas. 

 Sob outra perspectiva, é válido destacar também que, em especial a partir da última 

parte do século XX, métodos quantitativos e análises comparativas também se tornaram cada 

vez mais presentes nos estudos com primatas. Principalmente a partir da publicação de 

estudos clássicos mais focados em descrições de métodos por autores com formação 
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primatológica (p. ex. ALTMANN, 1974). Ainda assim, em determinados aspectos, os campos 

de pesquisa envolvendo primatas permanecem sendo no mínimo peculiares quando a 

comparamos a outras áreas da Mastozoologia. Sobretudo pelo fato de os humanos também 

serem primatas. 

Nesse sentido a Primatologia foi e continua sendo um campo que desafiou a 

excepcionalidade das habilidades humanas (ver MORRIS, 1967; KINZEY, 1987; KAPPELER; VAN 

SCHAIK, 2006), ao mostrar que muitas de nossas capacidades também podem ser observadas 

em nossos parentes evolutivos mais próximos. Por outro lado, isso também faz com que uma 

parte razoável da pesquisa feita com primatas seja enviesada justamente por seu íntimo 

parentesco com os seres humanos. Seja ao se destinar com mais frequência para questões de 

ciência aplicada (genética, fisiologia, biotecnologia, entre outros) e que muitas vezes são de 

interesse socioeconômico ou de saúde, ou porque ao estudar os primatas conseguimos 

entender mais de perto questões fundamentais da nossa própria biologia e evolução (ou 

quaisquer outros motivos). De um jeito ou de outro, é incontestável o fato que o campo de 

estudos sobre primatas é fortemente influenciado por nosso próximo parentesco com eles. 

 Assim mesmo, é necessário também destacar que esforços são feitos no sentido de 

superar questões como essas. Primatólogos, principalmente a partir do final do séc. XX e início 

do séc. XXI, notavelmente passaram a se mostrar cada vez mais preocupados com a 

conservação das espécies que estudam, fossem elas proximamente relacionadas aos seres 

humanos ou não (CHAPMAN; PERES, 2001; BEHIE; TEICHROEB; MALONE, 2019; GARBER, 

2019). O que provavelmente também tem relação com o fato de, em todo o mundo, os 

primatas não-humanos estarem passando por um rápido e intenso declínio populacional, 

levando a cerca de 60% das espécies de primatas a serem categorizadas como ameaçadas de 

extinção (ESTRADA et al., 2017). 

 Nesse sentido, é possível afirmar que promover a conservação das espécies deste 

grupo requer não somente uma compreensão de sua biologia, ecologia, história de vida, 

comportamento, necessidades de habitat, flexibilidade evolutiva e plasticidade fenotípica, 

mas também sobre a maneira pela qual esses diferentes aspectos foram e têm sido estudados 

pelos primatólogos. Em outras palavras, estas questões importam porque o padrão de 

pesquisas, especialmente daquelas conduzidas a partir de trabalhos de campo, além de definir 

estruturas teóricas dentro da área de pesquisa, também influenciam potenciais trabalhos de 

conservação a serem feitos com as espécies, como bem apontam Bezanson & McNamara 
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(2019). Ou seja, se é difícil conservar as populações de primatas cuja história natural, 

comportamento e ecologia são desconhecidos, sem dúvidas é ainda mais no caso daquelas 

que sequer temos conhecimento de quais são as principais lacunas de conhecimento 

científico. 

 Dentro deste contexto, mais uma vez é importante ser destacado que já se sabe que 

publicações com primatas, principalmente aquelas a partir de trabalhos de campo, são 

focadas em um número relativamente pequeno de espécies e em algumas poucas estações 

de campo de longo prazo (BEZANSON; MCNAMARA, 2019). Espécies de Callitrichinae, 

principal objeto de estudo da presente dissertação, não fazem parte do grupo das espécies 

mais estudadas. Entre 2011 e 2015, das 10 espécies de primatas mais estudadas em contexto 

selvagem nenhuma pertencia à Callitrichinae (BEZANSON; MCNAMARA, 2019). Não bastando, 

é notória a falta informações acerca das tendências e vieses da literatura científica sobre estes 

animais. Um dos poucos estudos que avalia mais profundamente essa questão é o de Hannibal 

et al. (2019), cujo enfoque é direcionado para um único gênero (Callithrix). 

 Conforme dito anteriormente, estes fenômenos comprometem não somente um 

melhor direcionamento para futuros esforços de pesquisa, mas também torna mais difícil a 

incorporação de dados científicos na tomada de decisões e políticas públicas de conservação 

de espécies ameaçadas, bem como para o manejo de espécies invasoras (SETCHELL, 2013; 

HANNIBAL et al., 2019). Revisões sistematizadas, portanto, mostram-se extremamente úteis 

na medida em que podem colaborar em ambos os sentidos. Assim, neste capítulo nos 

propomos a realizar justamente isso, especificamente no contexto de Callitrichinae. 

 De modo geral, foi feito um levantamento que permitisse quantificar e compreender 

como têm sido feitos os estudos sobre estes animais, a fim de detectar possíveis tendências e 

vulnerabilidades no que diz respeito a temas em específico, ao perfil dos seus pesquisadores, 

à evolução de suas publicações ao longo dos anos, entre outros aspectos. Naturalmente, por 

meio da metodologia apresentada a seguir não temos a intenção de fornecer uma história 

definitiva ou exaustiva das pesquisas feitas com Callitrichinae, uma vez que as limitações de 

tempo e espaço presentes em um projeto de mestrado impedem um tratamento tão 

abrangente. Além disso, acreditamos que este histórico de pesquisa, especialmente nos países 

cuja fauna nativa envolve a subfamília em questão, merece seu próprio trabalho científico. 

Dessa forma, o objetivo do presente capítulo é apresentar uma introdução preliminar, mas 
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ainda inédita até o presente momento, sobre como as pesquisas acerca deste peculiar grupo 

de primatas neotropicais evoluiu e se desenvolveu ao longo dos últimos 45 anos. 

 

1.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os procedimentos adotados durante a coleta de dados para o presente estudo foram 

baseados, de forma geral, no PRISMA Statement: Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (MOHER et al., 2009). A coleta de dados consistiu em uma busca 

minuciosa por artigos sobre Callitrichinae em 27 revistas científicas especializadas em 

Primatologia, ou de temas diversos com os quais esta área do conhecimento se relaciona (lista 

completa no APÊNDICE I).  Foram considerados apenas estudos em que Callitrichinae eram os 

principais objetos de estudo, seja de maneira isolada (uma única espécie), comparando 

diferentes espécies de Callitrichinae entre si ou, em condições específicas, espécies desta 

subfamília com outros Platyrrhini, ou mesmo de primatas em geral (apenas nos casos em que 

havia a comparação entre uma única espécie de Callitrichinae com uma espécie de primata 

não pertencente a este grupo). 

 No caso das revistas de Primatologia, em cada uma delas todos os seus volumes eram 

consultados individual e manualmente, buscando-se encontrar os artigos de interesse para o 

presente estudo. Acessando-se os volumes, eram coletados os artigos que a partir da 

visualização de seus títulos e resumo julgamos atender aos critérios dissertados acima. Nas 

demais revistas, pesquisas a partir de palavras-chave foram conduzidas para todas as séries 

temporais disponíveis em cada um banco de dados. Nestes casos, os seguintes termos foram 

utilizados (limitando a busca aos títulos dos artigos): “Callithrix”, “marmosets”, “Saguinus”, 

“tamarins”, “Leontopithecus”, “lion tamarins”, “Callimico”, “Cebuella” e “Callitrichidae”. 

Acreditamos que tais fontes de artigos, abrangendo periódicos de diferentes áreas do 

conhecimento ligadas à Primatologia, são capazes de fornecer uma boa perspectiva acerca da 

produção científica envolvendo Callitrichinae. 

 Em ambas as categorias de revistas, a busca se limitou dentro do intervalo de tempo 

de 1975 a 2020, sendo escolhida essa data de início pelo fato dela representar um marco 

quando se trata da pesquisa com primatas neotropicais: a fundação do Centro de Primatologia 

do Rio de Janeiro. Para cada um dos artigos obtidos através de todos estes mecanismos de 

busca, 12 variáveis foram coletadas. Dez delas podem ser observadas TABELA 1, enquanto as 
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últimas duas (“Temas” e “Assuntos”) estão listadas detalhadamente na TABELA 2. Em todos 

os casos, a coleta foi feita manualmente, variável por variável, sendo os dados tabulados em 

planilhas do Microsoft Excel. Destaca-se que no caso das variáveis Espécies, Temas e Assuntos, 

mais de uma codificação para cada artigo era possível. Isto é, para artigos que consideravam 

mais de uma espécie todas elas eram inseridas na tabulação, bem como no caso de artigos 

cujos conteúdos pertenciam a mais de um Tema e/ou Assunto, todas as categorias eram 

igualmente anotadas. Uma representação gráfica de todo este processo metodológico pode 

ser observada na FIGURA 1. 

 

TABELA 1 – Lista de 10 das 12 variáveis coletadas em cada um dos artigos considerados nas análises do 
presente capítulo e suas respectivas codificações. 

Variável Definição e possíveis codificações 
Ano Ano de publicação do artigo 

Abrangência taxonômica 

 
Estado A = uma única espécie de Callitrichinae 

Estado B = duas ou mais espécies do mesmo gênero de 
Callitrichinae 

Estado C = espécies de gêneros diferentes 
  

Táxon-alvo 
Qual era a unidade taxonômica fundamentalmente avaliada no 
artigo. Ou seja, sobre qual(is) espécie(s), gênero, ou outro nível 

taxonômico foco do artigo era direcionado 
  

Espécies Espécies consideradas nas análises do artigo 
  

Condição dos animais 

Condição dos animais avaliados em cada artigo: 
Estado A = animais de vida-livre 

Estado B = animais cativos 
Estado C = vida-livre e cativo 
Estado D = estudos teóricos 

  

Local de estudo 
País em que os estudos (somente com animais de vida-livre e/ou 
cativos) foram desenvolvidos, assim excluindo estudos teóricos 

e/ou laboratoriais 
  

Palavras-chave Dados limitados a cinco palavras-chave por artigo 
  

Gênero do autor correspondente* Feminino ou masculino 
  

Residência profissional do autor 
correspondente** 

País de residência profissional do autor correspondente na data de 
publicação do artigo 

  
Residência profissional dos autores 

colaboradores 
País de residência profissional dos demais autores do artigo, na 

data de publicação 
FONTE: o autor (2021). 
* Assim como nos estudos de Fedigan (1994) e Adessi et al. (2012), o gênero dos autores foram classificados em 
masculino ou feminino com base em seus primeiros nomes. Para nomes de autores africanos e asiáticos, foram 
consultados colegas que estavam familiarizados com os idiomas. Autores com nomes ambíguos, bem como 
artigos que contavam com mais de um autor correspondente, foram omitidos desta análise em particular. 



25 
 
** Artigos que contavam com mais de um autor correspondente e de países diferentes, que não indicavam o 
autor correspondente foram omitidos das análises. Nos casos em que o artigo contava com mais de um autor 
correspondente, mas ambos eram de um mesmo país, este era codificado como aquele de residência 
profissional. 
 
 
TABELA 2 - Lista dos “Temas” e “Assuntos” dos artigos considerados nas análises do presente capítulo. Esta 
categorização foi construída, sempre que possível, seguindo a terminologia de Setchell (2013), em seu artigo 
sobre as “10 principais perguntas da Primatologia”. 

1. Conservação 
1.1. Mudanças globais: como mudanças globais afetam os primatas 
1.2. Mudanças no habitat e fragmentação: como mudanças no habitat e fragmentação afetam os primatas 
1.3. Coexistência e/ou turismo 
1.4. Prioridades e estratégias de conservação: como podemos identificar prioridades e quais estratégias 
podemos usar para conservar os primatas 
1.5. Interação entre conservação e desenvolvimento sustentável 
1.6. O que primatas precisam para sobreviver: quanta variação (ecológica, genética, etc.) é necessária para 
manter uma população sustentável de primatas; tendo em vista os impactos antropogênicos, quais são os 
requisitos de cada espécie para viver em um determinado ambiente 
1.7. Atitudes para mudar panorama da conservação 
1.8. Políticas públicas e fiscalização da conservação 
1.9. Reabilitação, reintrodução e restauração 
1.10. Outras questões de conservação 
 

2. Socialidade e Comportamento Social 
2.1. História evolutiva da socialidade e socioecologia 
2.2. Variabilidade intraespecífica da socialidade e comportamento social 
2.3. Conceitos e definições acerca de socialidade e comportamento social 
2.4. Dinâmicas de composição da sociedade*: fissão-fusão, unidades familiares, clans, coesão dos grupos 
2.5. Comportamento social e valor adaptativo 
2.6. Fisiologia relacionada a socialidade e ao comportamento social*: endocrinologia e comportamento social 
2.7.  Base genética da socialidade e do comportamento social* 
2.8. Componentes do comportamento social*: composição dos grupos e sistema reprodutivo, comportamento 
sexual, par reprodutivo, cuidado parental, infanticídio e outras formas de agressão à prole, interações sociais 
diversas, agonismo e hierarquia, comportamento lúdico, relação entre grupos e/ou vigilância, comunicação e 
aprendizado social 
2.9. Ontogenia do comportamento social 
 

3. Cérebro e cognição 
3.1. História evolutiva do tamanho do cérebro 
3.2. História evolutiva da cultura 
3.3. Capacidades cognitivas e/ou indicadores de especialização cerebral: memória, reconhecimento de outros 
indivíduos, uso de ferramentas, lateralidade, linguagem, aprendizado e resposta a estímulos específicos, 
distinção de cores 
3.4. Metodologia para estudar cérebro e cognição: propostas de experimentos, descrições metodológicas 
3.5. Arquitetura neural 
3.6. Patologias neurológicas* 
3.7. Cognição geral de primatas (outros) 
 

4. Biologia Evolutiva 
4.1.  Biologia comparada 
4.2. Biogeografia 
4.3. Genótipo, meio-ambiente e fenótipo: interações “Genótipo x ambiente” e a relação entre genótipo e 
fenótipo 
4.4. Sistemática filogenética* 
4.5. Filogenômica e mitogenômica* 
4.6. Hibridização 
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4.7. Plasticidade fenotípica 
4.8. Seleção sexual 
4.9. Outras questões de biologia evolutiva: comparação de frequências alélicas entre populações, comparação 
de caracteres entre populações ou subespécies, efeitos gargalo e fundador, genética de populações 
 

5. Interações com primatas e ética 
5.1. Interações entre seres humanos e primatas não-humanos*: como nós interagimos com outros primatas; 
como nós podemos interagir com outros primatas; como nós deveríamos interagir com outros primatas 
5.2. Necessidade de usar primatas na pesquisa médica 
5.3. Qualidade de vida e animais cativos: enriquecimento ambiental 
5.4. Tráfico de primatas 
5.5. Tratamento de espécies não-ameaçadas de extinção 
 

6. Alimentação 
6.1. Composição da dieta* 
6.2. Composição bioquímica e/ou compostos secundários* 
 

7. Ecologia Geral 
7.1. Poluição e Ecotoxicologia* 
7.2. Funcionamento e serviços do ecossistema* 
7.3. Padrões de diversidade e estrutura de comunidades* 
7.4. Dinâmicas espaço-temporais nas populações e nas interações ecológicas*: efeitos do espaço na dinâmica de 
espécies individuais e na estrutura, diversidade e estabilidade de comunidades ou de metapopulações, ecologia 
de paisagem, ecologia do movimento e do uso do espaço, densidade e/ou distribuição geográfica/espacial, 
ecologia alimentar, relações tróficas, interações intra e interespecíficas 
7.5. História evolutiva e processos ecológicos* 
 

8. História de vida 
8.1. Correlatos ecológicos e fisiológicos de características de história de vida e demografia (p. ex. forrageamento 
e teorias de forrageio) 
8.2. Biologia do envelhecimento e longevidade 
8.3. Mortalidade* 
8.4. Padrão de crescimento e tamanho corporal* 
8.5. Tamanho do grupo* 
8.6. Ontogenia das características reprodutivas (p. ex. idade e tamanho na maturidade e maturação das gônadas 
e órgãos sexuais) 
8.7. Reprodução (p. ex. número da prole, tamanho da prole no nascimento, proporção sexual da prole, intervalo 
entre gestações) 
 

9. Ecologia de doenças 
9.1. Zoonoses 
9.2. Parasitismo em primatas 
 

10. Tratamento e manipulação experimental 
10.1. Genética aplicada e Biotecnologia* 
10.2. Fisiologia aplicada*: testes e experimentações farmacológicas, validação experimental 
10.3. Medicina veterinária*: clínica (doenças, contenção farmacológica e/ou processos de translocação de 
fauna), produção animal 
 

11. Pesquisa laboratorial básica 
11.1. Morfologia, anatomia e histologia 
11.2. Fisiologia de sistemas* 
11.3. Endocrinologia geral* 
11.4. Genética geral* (p. ex. análise de parentesco; análises cromossômicas) 
11.5. Biologia celular e Imunologia* 
11.6. Bioquímica e Biologia Molecular* 
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12. Promoção da primatologia 
12.1. Como a primatologia é promovida: agências de financiamento, países sem primatas nativos, países com 
primatas nativos 
12.2. Formação de primatólogos em países em desenvolvimento 
 

13. Outros 
13.1. Comportamentos diversos e/ou descrições comportamentais* (p. ex. locomoção e/ou comportamento 
locomotor, comportamento antipredatório, comportamento de marcação de cheiro, padrão de atividades, 
brincadeiras não-sociais) 
13.2. Taxonomia* 
13.3. Bioacústica* 
13.4. Biofísica e biomecânica* 
FONTE: o autor (2021). 
*Novas proposições ou modificações das categorias propostas por Setchell (2013). 
 
FIGURA 1 - Representação gráfica dos procedimentos metodológicos adotados durante o trabalho de coleta de 

dados. Linhas cheias representam etapas e/ou procedimentos comuns a ambas as categorias de revistas, 
enquanto os outros dois tipos de linhas tracejadas representam especificidades a cada uma delas. 

 

FONTE: o autor (2021). 
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1.2.1 Análises gráficas e testes estatísticos 

 

 A fim de verificar eventuais tendências e vieses em meio aos estudos levantados, 

diversos testes estatísticos foram conduzidos. Sempre que possível, em uma abordagem 

primária, as variáveis coletadas foram analisadas e comparadas em termos de sua frequência 

e com o auxílio de análises gráficas – todas através do R Software. Testes de qui-quadrado, 

por exemplo, foram realizados para se comparar variáveis como abrangência taxonômica, 

táxon-alvo, espécies, condição dos animais, local de estudo e gênero do autor correspondente. 

O número de publicações envolvendo cada uma das espécies também foi comparado ao seu 

respectivo grau de ameaça de extinção (IUCN, 2021). 

 Para analisar tendências em relação às pesquisas com táxons em particular, bem como 

sobre determinados temas, uma nuvem de palavras foi gerada a partir das palavras-chave de 

cada um dos artigos, por meio da função wordcloud, do pacote do R de mesmo nome 

(FELLOWS, 2018). Também no sentido de conferir aos resultados uma maior clareza, por meio 

de figuras, foram gerados mapas para representar a distribuição dos estudos conduzidos com 

espécimes de vida-livre e/ou cativos, com o auxílio do software Adobe Illustrator. 

 

1.3 RESULTADOS 
 

 Foram levantados 1104 artigos publicados entre 1975 e 2020 envolvendo espécies de 

Callitrichinae. O número de artigos coletado em cada uma das revistas pode ser observado no 

APÊNDICE I. Através da FIGURA 2 podemos observar evolução do número de publicações ao 

longo deste intervalo de tempo, em que há uma clara tendência de crescimento e cujo maior 

pico de publicações ocorreu em 2019 (> 50). 
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FIGURA 2 - Evolução temporal na quantidade de publicações envolvendo Callitrichinae entre 1975 e 2020. 

 
FONTE: o autor (2021) 

 

 A maioria dos artigos tinha como objeto de estudo espécimes cativos, chegando a 

quase o dobro de estudos com espécimes de vida livre (cativos = 56.3%; vida livre = 28.9%). 

Os demais estudos eram de natureza laboratorial ou lidavam com dados teóricos (14.2%), ou 

com um misto de animais selvagens e cativos (<1%). Levando-se em conta todos os estudos, 

38.7% dos artigos eram de autoria correspondente feminina e 41.6% masculina. Conforme 

dissertado brevemente na seção anterior, o total não corresponde a 100% por dois motivos. 

Primeiramente, porque o gênero foi inferido sobretudo com base no nome dos pesquisadores 

e, nesse sentido, nomes que nos pareciam ambíguos não foram contabilizados. Além disso, 

artigos com mais de um autor correspondente, mas de gêneros diferentes, também não foram 

contabilizados dentro dessa análise em específico. Na comparação do gênero dos autores 

correspondentes com o tipo dos estudos (se eram feitos em cativeiro, com animais de vida 

livre, um misto de ambas ou estudos teóricos e/ou laboratoriais), não foi encontrada uma 

diferença significativa (TABELA 3, χ² = 7.04; g.l. = 3; p 0.05). 
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TABELA 3 – Frequência relativa de diferentes categorias de estudos publicados entre 1975 e 2020 envolvendo 
Callitrichinae (com animais cativos, de vida-livre ou ambos) de acordo com o gênero dos autores 
correspondentes. 

Gênero dos autores 
Tipo do estudo  

Cativos Vida-livre Misto Outros 
Feminino 22.4% 11.5% 0.27% 4.43% 
Masculino 20.8% 13.9% 0.18% 6.70% 

FONTE: o autor (2021) 
 

 Quanto à proveniência dos autores correspondentes, 7 países foram os que mais se 

destacaram: 39.27% para o Estados Unidos, 18.27% para o Brasil, 12% para o Reino Unido, 

10% para o Alemanha, 5.27% para o Japão, 3.18% para a Suíça e 1.18% para a Espanha. Dentre 

os outros 18 países de residência profissional detectados, nenhum alcançou 1% dos estudos. 

A distribuição dessa variável ao redor do mundo pode ser observada na FIGURA 3. Já a sua 

evolução ao longo dos anos para os sete países destacados acima pode ser visualizada na 

FIGURA 4. 

 

FIGURA 3 - Mapa mundial (excluindo-se Antártica) colorido de acordo com a frequência de residência 
profissional de autores correspondentes de artigos publicados envolvendo Callitrichinae entre 1975 e 2020. 

 
FONTE: o autor (2021) 
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FIGURA 4 - Evolução das publicações envolvendo Callitrichinae feitas em cada um dos países de maior 
prevalência (ver legenda) de autores correspondentes entre 1975 e 2020. O eixo horizontal a série temporal 
aqui considerada, enquanto o eixo vertical representa a porcentagem de contribuição de cada um dos países 

para a somatória de todas as publicações feitas em cada um dos anos. 

 
FONTE: o autor (2021) 

 

 Já no que diz respeito ao local em que os estudos com animais cativos ou de vida-livre 

foram conduzidos (não levando em consideração, portanto, estudos teóricos e/ou 

laboratoriais), apenas dois países são responsáveis por concentrar aproximadamente metade 

da produção científica: Estados Unidos com 23.5% e Brasil com 22.1%. Além destes, apenas 

outros três países alcançaram a marca de mais que 5% no que diz respeito a localidade em 

que os estudos foram conduzidos: Alemanha com 6.7%, Peru com 6.9% e Reino Unido com 

8.7%. A distribuição dessa variável ao redor do mundo pode ser observada na FIGURA 5. Além 

disso, destaca-se o fato de nos países de distribuição natural dos Callitrichinae considerados 

no presente levantamento haver um predomínio significativo de estudos feitos com animais 

de vida livre (TABELA 4, χ² = 29.071; g.l. = 12; p 0.05). 
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FIGURA 5 - Mapa mundial (excluindo-se Antártica) colorido de acordo com a frequência dos locais em que os 
estudos com animais cativos ou de vida-livre, publicados entre 1975 e 2020 e envolvendo Callitrichinae, foram 

conduzidos. 

 
FONTE: o autor (2021) 

 
TABELA 4 – Proporção entre diferentes categorias de estudos publicados envolvendo Callitrichinae (com 
animais cativos, de vida-livre ou ambos, excluindo-se assim estudos teóricos e/ou laboratoriais) entre 1975 e 
2020 de acordo com o local em que foram conduzidos, levando-se em consideração apenas os países de 
distribuição natural dos representantes da subfamília em questão. 

País 
Tipo do estudo 

Cativos Vida-livre Misto 
Bolívia 3.22% 96.77% 0 
Brasil 24.18% 74.59% 1.22% 
Colômbia 5.55% 94.44% 0 
Equador 20% 80% 0 
Panamá 0 100% 0 
Paraguai 0 100% 0 
Peru 5.19% 94.80% 0 

 

1.3.1 Abrangência taxonômica, alvo dos estudos e especificidade 
 

 Dentre todos os artigos consultados, 81.2% tratavam de uma única espécie de 

Callitrichinae, 9.4% de duas ou mais espécies de um mesmo gênero da subfamília e 9.3% de 

espécies de diferentes gêneros. Callitrichinae (8.16%), Callithrix jacchus (33.12%), 
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Leontopithecus rosalia (5.17%), Saguinus (5.08%) e Saguinus oedipus (11.61%) representaram 

os táxons-alvo (os objetos de estudo) mais frequentes dentre os estudos aqui levantados. A 

frequência de todos os táxons-alvo dos artigos consultados no presente estudo pode ser 

observada na FIGURA 6, cuja predominância de Callithrix jacchus é o principal elemento a ser 

destacado. Já a frequência de cada táxon utilizado como principal objeto de estudo de acordo 

com a categoria (com animais cativos, de vida livre ou outros) pode ser consultada na TABELA 

5. Ela mostra que enquanto Callimico, Callithrix, Cebuella e Saguinus são gêneros que quando 

colocados como o principal objeto de estudo de um determinado artigo são 

predominantemente estudados em cativeiro, representantes de Leontopithecus e Mico 

tomados como o principal objeto de estudo dos artigos são predominantemente pesquisados 

em contexto selvagem. Já estudos feitos considerando espécies de diferentes gêneros da 

subfamília, bem como comparando-as com espécies de outros grupos de Platyrrhini são feitos 

sobretudo em contexto teórico e/ou laboratorial. 

 

FIGURA 6 - Frequência dos principais objetos de estudo dos artigos levantados no presente capítulo. As cores 
agrupam espécies de mesmo gênero, exceto a cor marrom que corresponde a Platyrrhini e a cor cinza que 

corresponde a Callitrichinae. 
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TABELA 5 – Frequência de táxons de Callitrichinae como táxon-alvo (uma única espécie ou mais de uma do 
mesmo gênero como principal objeto de estudo) de acordo com os tipos de estudo categorizados no presente 
capítulo. “Outros” corresponde a estudos teóricos e/ou laboratoriais. 

Gênero Cativos Vida-livre Misto Outros 
Callimico 47.05% 33.3% 0 19.6% 
Callitrichinae 34.4% 16% 0 47.7% 
Callithrix 71.86% 18.18% 0.21% 9.74% 
Cebuella 56% 32% 0 12% 
Leontopithecus 37.28% 47.45% 1.69% 13.55% 
Mico 0 73.3% 0 26.6% 
Platyrrhini 23.07% 61.53% 0 15.38% 
Saguinus 53.2% 35.7% 0.91% 10.09% 

 
 A FIGURA 7, por sua vez, mostra a frequência das espécies de Callitrichinae agrupadas 

de acordo com as suas categorias de vulnerabilidade propostas pela IUCN (2020), com e sem 

a presença de Callithrix jacchus. Essa divisão foi feita pois, como podemos observar na FIGURA 

8, há uma considerável desproporcionalidade na frequência de estudos com essa espécie em 

relação às demais do grupo. Além dela, Saguinus oedipus, S. fuscicollis, Leontopithecus rosalia 

e Saguinus mystax foram aquelas de maior predominância, respectivamente. Também vale 

ser ressaltado que o somatório das frequências ultrapassa 100% pois mais de uma espécie 

pode se fazer presente em um mesmo artigo (FIGURA 8). 

 
FIGURA 7 – Frequência de espécies de Callitrichinae no conjunto de artigos levantados no presente trabalho, de 
acordo com o seu grau de ameaça de extinção (IUCN, 2020). Cada ponto representa uma categoria diferente da 
IUCN, tendo sido calculado a partir do somatório da frequência das espécies pertencentes a cada uma delas em 

meio aos artigos aqui levantados. (A) Gráfico com a presença de Callithrix jacchus. (B) Gráfico sem a presença 
de Callithrix jacchus. 

 
FONTE: o autor (2021). 
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FIGURA 8 – Frequência (em porcentagem) das espécies de Callitrichinae no conjunto de artigos levantados no 

presente trabalho, de acordo com o tipo dos seus objetos de estudo (se lidavam com animais em vida-livre, 
cativeiro, um misto de ambos ou apenas com dados teóricos e/ou laboratoriais, aqui categorizados como 

“Outros”). Ao lado do nome de cada espécie consta também o símbolo referente ao seu respectivo grau de 
ameaça de extinção (IUCN, 2020). 

 

FONTE: o autor (2021). 
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1.3.2 Áreas do conhecimento e temas abordados nos artigos 
 

 Elaborada a partir das palavras-chave de todos os artigos aqui levantados, a FIGURA 9 

mostra de forma bem clara alguns dos tópicos e táxons que mais se destacam em termos de 

sua frequência. Destaca-se também o fato de uma única espécie (Callithrix jacchus, ou 

“common marmoset”) da família se mostrar tão frequente em detrimento das demais. 

 

FIGURA 9 - Nuvem de palavras comparando a proporção das palavras-chave mais utilizadas em artigos 
publicados entre 1975 e 2020 envolvendo espécies de Callitrichinae. 

 

FONTE: o autor (2021). 
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 De acordo com a proposta de classificação adotada neste estudo, os temas mais 

frequentes em meio ao presente levantamento foram: Socialidade e Comportamento Social, 

Pesquisa Laboratorial Básica, Tratamento e manipulação experimental e Ecologia Geral 

(FIGURA 10). Em conjunto a estes, outra categoria que mostrou alta frequência é aquela 

denominada como Outros. Neste caso em específico, faz-se necessário observar a FIGURA 11, 

que evidencia a proporção entre os assuntos pesquisados dentro de cada um dos temas. Para 

a categoria em questão fica claro que assuntos como Bioacústica e Comportamentos diversos 

e/ou descrições comportamentais são aqueles de maior relevância. Vale ser destacado que no 

caso de ambas as variáveis (Temas e Assuntos), o somatório das frequências não é 100% uma 

vez que o conteúdo de um mesmo artigo pode pertencer a mais de uma categoria ao mesmo 

tempo. 

 

FIGURA 10 - Frequência dos temas das publicações feitas entre 1975 e 2020 envolvendo Callitrichinae 
levantadas para o presente estudo. 

 
FONTE: o autor (2021). 
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FIGURA 11 - Frequência dos assuntos (coloridos de acordo com os seus respectivos temas) das publicações 
feitas entre 1975 e 2020 envolvendo Callitrichinae levantadas para o presente estudo. 

 

FONTE: o autor (2021). 

 

1.4 DISCUSSÃO 

 

 A evolução do número de publicações ao longo dos últimos 45 anos indica uma 

tendência de crescimento (ver FIGURA 2). Picos de publicação, ao menos em parte, estão 

associados a volumes especiais exclusivamente sobre Callitrichinae em algumas das principais 

revistas de Primatologia. Um ótimo exemplo dentro deste contexto é o Special Issue on 

Marmosets as a Translational Model for Aging Studies, do American Journal of Primatology 

(ROSS; TARDIF, 2019). Dentro deste contexto, é interessante que futuros estudos avaliem se 

esse crescimento no número de artigos representa um crescimento líquido na quantidade de 

pesquisas feitas com estes animais, ou se é um produto do próprio crescimento no número 
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de cientistas formados ao longo deste mesmo intervalo de tempo (ver ABT, 2007; UNESCO, 

2015; FAN; MA, 2018). 

 A observação de que mais de 70% dos estudos aqui levantados foram conduzidos com 

animais cativos, usando materiais extraídos a partir dos animais e/ou dados teóricos de 

espécies de Callitrichinae é semelhante ao que já havia sido relatado por  Carlsson et al. (2004), 

que ao avaliarem a ordem Primates de forma geral já haviam detectado que mais da metade 

dos artigos eram produtos de pesquisas experimentais via métodos não-invasivos ou 

conduzidas a partir de estudos de cultivados de células de primatas in vitro. Isso indica que 

ainda hoje os esforços nos estudos de Primates derivam sobretudo de modelos e testes 

experimentais cuja aplicabilidade para seres humanos é mais imediata, ainda mais pelo fato 

por ambos serem parentes próximos sob a perspectiva evolutiva (BONTROP, 2001; SIBAL; 

SAMSON, 2001; GOODMAN; CHECK, 2002). Surpreendentemente, podemos dizer que a 

despeito do longo tempo em que naturalistas se dedicam a compreender os primatas 

(particularmente os africanos), a história natural de Callitrichinae, assim como de toda a 

ordem, ainda nos parece proporcionalmente pouco estudada. A isso provavelmente se 

relaciona o fato de estudos em vida livre serem mais demorados, mais dispendiosos 

financeiramente e em geral não serem fáceis de se publicar, diante de eventuais preferências 

para estudos em cativeiro, ou da maior praticidade de realização destes. 

 É interessante pontuar sobre a ausência de viés no que diz respeito ao gênero dos 

autores correspondentes dos artigos aqui levantados. Resultados anteriores, analisando esta 

variável na Primatologia de modo geral, indicam que a maioria dos primatologistas é 

identificado como mulher (ADDESSI et al., 2012). O que o presente estudo sugere é que, para 

isso ocorrer, outros grupos de primatas que não os Callitrichinae é que mais devem contribuir 

mais para a criação de tal viés. Os dados de localidade de residência profissional dos autores 

correspondentes, por sua vez, vão ao encontro de estudos anteriores ao apontar que a maior 

parte da pesquisa feita com espécies de Callitrichinae segue o mesmo padrão anteriormente 

detectado com Primates de modo geral, onde a maioria dos pesquisadores residem na 

América do Norte, Europa e no Japão (CARLSSON et al., 2004). O que provavelmente ocorre 

pelo fato de nestes locais haver políticas de apoio à pesquisa em estágios já mais consolidados, 

bem como uma forte tradição acadêmica de forma geral, inclusive nos estudos com primatas. 

Ambos os fatores são menos presentes, pelo menos de forma mais regular, em países ainda 
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em desenvolvimento, latino-americanos, como são os de distribuição natural dos 

Callitrichinae. 

 Por outro lado, também é necessário destacar que os presentes resultados apontam 

que pode não ser a forma mais adequada de dissertar esta questão enunciar que países em 

desenvolvimento são aqueles que apresentam a produção científica mais diversificada, 

extensa e regular em Primatologia (YAMAMOTO; JARRETA, 1999; CARLSSON et al., 2004). Isso 

até pode dar uma visão geral quando se fala das pesquisas com primatas, mas ignora o fato 

de que o padrão de pesquisa dos diferentes níveis taxonômicos do grupo também possui suas 

próprias particularidades, assim não abrangendo toda a complexidade deste fenômeno. Os 

próprios resultados do presente estudo corroboram isso, na medida em que o Brasil foi 

apontado como o segundo país no mundo com maior número de autores correspondentes 

das pesquisas envolvendo Callitrichinae (FIGURA 3). Além disso, se mesmo apresentando uma 

tendência de crescimento nos anos de 1990 o Brasil ainda ficava atrás de países europeus no 

que diz respeito à quantidade de publicações com primatas (JARRETA et al., 1997; 

YAMAMOTO; JARRETA, 1999), é razoável supor que já naquela época estes resultados 

poderiam representar pouco da perspectiva da produção científica brasileira. 

 Esta hipótese é respaldada pelos dados registrados a partir de 1995, quando o número 

de publicações com alguns primatas nativos do Brasil (como os Callitrichinae) já era maior do 

que na maioria dos outros países do mundo, sendo a mais notável exceção os EUA. Além disso, 

também podemos perceber que ao longo da última década o Brasil se colocou em grau de 

equivalência com este país no que diz respeito à proveniência dos autores correspondentes 

das pesquisas envolvendo Callitrichinae (FIGURA 4). Sugerimos, portanto, que futuros estudos 

que analisem o contexto de produção científica primatológica de maneira mais ampla também 

considerem, mesmo que de forma apenas introdutória, as especificidades que cada nível 

taxonômico traz consigo. 

 Soma-se a isto que o presente estudo também converge com registros anteriores de 

que pesquisas feitas com primatas em países de distribuição natural destes animais tendem a 

concentrar menos seus esforços de pesquisa em estudos laboratoriais, de cativeiro e/ou 

teóricos e mais em pesquisas feitas diretamente com os animais (TABELA 4), geralmente em 

contexto selvagem (FIGURA 5) e mais direcionadas para áreas como comportamento, ecologia 

e conservação (YAMAMOTO; JARRETA, 1999; CARLSSON et al., 2004). Da mesma forma, 

enquanto sugere que os animais destes países são proporcionalmente bem estudados 
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cientificamente, ou mesmo apresentam um razoável interesse das populações locais pela 

biologia dos animais que os cercam, também aponta para as dificuldades lá presentes no que 

diz respeito à obtenção dos fundos necessários para o estabelecimento de laboratórios mais 

sofisticados que são indispensáveis para algumas áreas de conhecimento mais aplicada e 

menos para estudos ecológicos e comportamentais (ver YAMAMOTO; JARRETA, 1999). 

Portanto, é possível supor que caso investimentos e políticas públicas de apoio à ciência mais 

constantes não sejam feitos nos países de distribuição natural dos Callitrichinae, a expansão 

dos temas de pesquisa em Primatologia ficará prejudicada nestes países. Assim, mesmo 

“possuindo” os recursos naturais, dificilmente eles serão capazes de se manter em algum grau 

de competitividade em relação aos laboratórios de países desenvolvidos, que avançam e 

muito provavelmente continuarão avançando em suas pesquisas nos diversos territórios ao 

redor do mundo. 

 O fato de táxons como Callithrix jacchus, Saguinus e Saguinus oedipus serem os mais 

frequentes objetos dos estudos aqui levantados (FIGURA 6) é outro fruto do fenômeno das 

pesquisas envolvendo determinados primatas se concentrarem fortemente em questões de 

ciência aplicada (genética, fisiologia, biotecnologia, microbiologia, entre outros), cujos 

resultados muitas vezes são de interesse imediato para os seres humanos. Isso fica muito claro 

de acordo com os resultados da FIGURA 8 e TABELA 5, que mostram o amplo predomínio de 

estudos teóricos e/ou laboratoriais, ou com animais cativos, em detrimento de estudos de 

história natural no caso destes táxons. Além disso, é razoável supor que relacionado a este 

predomínio o próprio fato da maioria dos estudos aqui levantados conter uma única espécie 

como seu principal objeto de estudo também represente outro “subproduto” deste 

fenômeno. 

 Quando se fala de Primates como um todo (e particularmente dentro do contexto das 

pesquisas biomédicas, fisiológicas e veterinárias), boa parte dos testes são feitos com táxons 

específicos que tradicionalmente respondem bem às suas questões de interesse. Por exemplo, 

Chlorocebus aethiops (uma das espécies de primatas mais estudadas do mundo; ver 

CARLSSON et al., 2004) historicamente foi utilizada como uma das principais fontes comerciais 

de células renais (RHIM et al., 1969) para investigações bioquímicas e virológicas, o que 

naturalmente contribuiu para sua predominância em estudos de enfoque em procedimentos 

realizados in vitro (CARLSSON et al., 2004). Outras espécies de Catarrhini largamente 

pesquisadas cientificamente ao redor do mundo, como Macaca fascicularis e M. mulata (ver 
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FRIDMAN; POPOVA, 1983), são outros bons exemplos nesse sentido, na medida em que já 

sabemos que são ótimos modelos principalmente para diversas questões de neurociência ou 

de doenças de origem zoonótica, como a AIDS (CARLSSON et al., 2004). 

 Em Callitrichinae, táxons como os destacados anteriormente parecem seguir este 

mesmo padrão. Callithrix jacchus e espécies de Saguinus, por exemplo, são modelos clássicos 

para uma série de questões dentro deste contexto: história de vida e biologia do 

envelhecimento (TARDIF, 2019), neurociência (PRINS et al., 2017), toxicologia (ZÜHLKE; 

WEINBAUER, 2003), bem como de uma série de doenças humanas em geral (WOLFE; 

DEINHARDT, 1978; CARRION; PATTERSON, 2012; CLAPP, 2018). Guardadas as devidas 

proporções, isso também provavelmente se aplica para outros táxons dentro da subfamília. 

Além disso, é possível supor que o próprio predomínio de estudos feitos com animais cativos 

para a maioria dos táxons (TABELA 5) também deve contribuir para este padrão de maior 

especificidade taxonômica dentro de cada um dos artigos. Isso porque santuários de primatas 

distribuídos ao redor do mundo se concentram principalmente em torno de algumas espécies 

em particular (ROSS; LEINWAND, 2020) e consideramos provável que o mesmo ocorra com 

outros ambientes de cativeiro, mesmo que em menor grau. É interessante que futuros 

estudos explorem esta questão a fim de confirmar ou descartar tal hipótese. 

 Por outro lado, há de se destacar também o predomínio de estudos feitos com animais 

selvagens que existe para táxons como Leontopithecus, Mico e Platyrrhini. O primeiro dos 

gêneros tem sua própria história a parte no contexto das pesquisas envolvendo Callitrichinae. 

Historicamente colocado com um dos principais símbolos da fauna brasileira, Leontopithecus 

rosalia chegou muito próximo da extinção na natureza na década de 1960 e sua população 

em cativeiro, com baixa reprodução e sobrevivência, ainda não estava bem estabelecida 

naquela época. A partir da década de 1970, após muitos esforços, a população cativa começou 

a crescer e a Reserva Biológica Poço das Antas (Rio de Janeiro, Brasil) foi criada especialmente 

para proteger a espécie. Dessa forma, já a partir da década de 1980 pesquisas de longo prazo 

sobre demografia e socioecologia dessa espécie foram iniciadas, além de esforços de 

educação ambiental, participação da comunidade local e programas de reintrodução de 

animais nascidos em cativeiro se manterem contínuos desde então. Mais detalhes a este 

respeito podem ser encontrados na obra de Kierulff et al. (2012). Deste modo, o que vale ser 

destacado aqui é que todo este contexto muito provavelmente acabou contribuindo tanto 

para que no gênero em questão observemos o predomínio de estudos feitos em contexto 
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selvagem, bem como para Leontopithecus rosalia ser uma das espécies mais estudadas de 

forma geral em toda a subfamília (FIGURAS 6 e 8). 

 Já no caso de Mico, o próprio fato de ser um gênero relativamente pouco estudado 

(como mostram as FIGURAS 6 e 8) e contar com muitas espécies apenas recentemente 

reconhecidas (VAN ROOSMALEN et al., 1998; SENA et al., 2002; RYLANDS et al., 2009; FERRARI 

et al., 2010; RYLANDS et al., 2012; GARBINO, 2014) deve contribuir para o predomínio de 

estudos em ambiente selvagem. Por pouco ainda se conhecer sobre os dados fundamentais 

da biologia e ecologia destes animais, expedições de campo destinadas a estudá-los ganham 

ainda mais importância. Isso porque consideramos que trabalhos desenvolvidos no campo 

desempenham um papel fundamental tanto na pesquisa, mas também no monitoramento e 

na conservação dos primatas, especialmente daqueles que ainda são pouco conhecidos 

cientificamente. Da mesma forma, com a maioria das espécies do gênero em questão se 

distribuindo em locais remotos, pouco populosos e de ainda difícil acesso (RYLANDS et al., 

2009; BUCKNER et al., 2015; SILVA et al., 2018; SILVA et al., 2020), provavelmente não houve 

tempo hábil para que seres humanos as alocassem em recintos de cativeiro ao redor do 

mundo, o que se traduziria em um número também maior de estudos realizados com estes 

animais, conforme os presentes resultados também apontam. 

 Por fim, o fato de no caso do táxon Platyrrhini (aqui codificado como todo artigo que 

comparava uma espécie de Callitrichinae com outra de outros grupos de primatas 

neotropicais) também ter sido detectada uma predominância de estudos feitos com animais 

de vida livre, a mesma linha de pensamento se aplica. Na verdade, aqui o que provavelmente 

ocorre é exatamente o contrário. Pelo fato de muitas espécies de primatas neotropicais, 

incluindo as de Callitrichinae, ocorrerem em simpatria umas com as outras, constituindo assim 

comunidades bastante diversas e muitas vezes independentemente de existir um próximo 

parentesco evolutivo (ver RYLANDS, 1987; BOURLIÈRE, 1985; BUCKNER et al., 2015), é natural 

que estudos fazendo esse tipo de comparação sejam mais frequentes em contexto selvagem 

do que no cativeiro. 

 Ao direcionarmos nosso foco para a distribuição de estudos entre cada uma das 

espécies da subfamília (FIGURA 7), o mesmo padrão encontrado para grupos de primatas em 

geral se faz presente. Isto é, com apenas algumas poucas espécies concentrando a maioria 

dos estudos levantados (CARLSSON et al., 2004; BEZANSON; MCNAMARA, 2019). No caso de 

Callitrichinae aqui essa concentração se mostrou distribuída em torno principalmente das 
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espécies Callithrix jacchus, Saguinus oedipus, S. fuscicollis, S. mystax e Leontopithecus rosalia, 

todas representantes dos gêneros que são, justamente, os mais estudados também (TABELA 

5). Especialmente para Callithrix jacchus e Saguinus oedipus, a mesma linha de raciocínio 

dissertada anteriormente (sobre o predomínio de estudos com animais cativos e/ou de ciência 

aplicada) provavelmente também pode explicar sua alta frequência de modo geral, 

principalmente ao observarmos que a maioria dos estudos conduzidos com essas duas 

espécies contavam com animais em cativeiro (FIGURA 8). Para Callithrix jacchus também deve 

ser ressaltado que sua forte prevalência em meio aos presentes resultados, desproporcional 

em relação às todas as outras espécies do grupo, pode ter criado algum tipo de viés nas em 

algumas das presentes interpretações. De qualquer forma, as outras três espécies (S. 

fuscicollis, S. mystax e Leontopithecus rosalia) possuem a maioria de seus estudos conduzidos 

com animais selvagens. No caso de Leontopithecus rosalia isso já foi discutido e o mesmo 

parece ocorrer com as duas espécies de Saguinus (S. fuscicollis e S. mystaxi). São ambas 

espécies que há mais de três décadas contam com contínuos estudos e monitoramentos em 

ambiente natural (GARBER et al., 1993; GOLDIZEN et al., 1996; SAVAGE et al., 1996), o que 

contribui para um acúmulo de conhecimento a seu respeito até os dias de hoje. 

 Proporcionalmente em relação ao número de espécies que cada gênero possui, 

Callimico goeldi e Cebuella pygmaea (únicas representantes atuais de seus respectivos 

gêneros) estão entre aquelas que mais concentram estudos em toda a subfamília. São 

também duas das poucas espécies que mostram um certo equilíbrio na quantidade de estudos 

laboratoriais e/ou teóricos, com animais de vida-livre e cativos (FIGURA 8). Isso 

provavelmente se relaciona ao fato de serem espécies que contam tanto com estações de 

estudos a longo prazo em ambiente selvagem (SOINI, 1982; 1987; FERRARI, 2009; DE LA TORRE 

et al., 2009; PORTER; GARBER, 2009; RYLANDS et al., 2009), como por constarem em 

ambientes de cativeiro em diversos países. Além disso, Callimico goeldii ainda conta com 

algumas particularidades reprodutivas em relação aos demais Callitrichinae (ver MARTIN, 

2012) que a transforma não somente em uma das espécies mais estudas, mas também em 

um dos táxons mais visados como principal objeto de estudo de cada um dos artigos (FIGURA 

6). 

 Através dos presentes resultados também pudemos obter uma noção a respeito da 

relação entre a quantidade de pesquisas de cada uma das espécies com o seu respectivo grau 

de ameaça de extinção (FIGURA 7). Nos parece evidente que não existe aí uma causalidade 
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imediata, sobretudo pelo fato das espécies mais pesquisadas pertencerem diferentes 

categorias de extinção (por exemplo Callithrix jacchus como “LC”, Leontopithecus rosalia 

como “EN” e Saguinus oedipus como “CR”). Por outro lado, os presentes resultados também 

deixam bem claro que a maioria das espécies aqui levantadas que se encontram criticamente 

ameaçadas de extinção (três das quatro, Callithrix flaviceps, Leontopithecus caissara e 

Saguinus bicolor) constam entre as menos estudadas de seus respectivos gêneros. O que 

demonstra que, por mais que esforços sejam feitos e possam ter crescido nos últimos anos 

para cada uma dessas espécies, muito ainda precisa ser feito, em termos de contribuição 

científica, a fim de melhor possibilitarmos a conservação das mesmas. 

 Isso talvez se relacione também com a frequência relativamente baixa de assuntos 

relacionados à Conservação detectada em meio ao presente levantamento. A propósito, os 

resultados a respeito dos temas e assuntos (FIGURAS 9, 10 e 11) acabam corroborando muito 

do que já foi dissertado anteriormente. Por exemplo, apresentando uma série de 

características sócio-reprodutivas que se destacam em meio aos demais primatas (ver 

MARTIN, 2012), não é surpreendente que entre as pesquisas envolvendo espécies de 

Callitrichinae este tema e seus assuntos correlatos estejam entre os mais frequentes. Da 

mesma forma, o próprio fato de muitas espécies da subfamília serem estudadas 

principalmente em cativeiro pode favorecer este e outros temas. Neste caso em específico, 

destaca-se o fato de as condições do cativeiro favorecerem a observação e o registro do 

comportamento animal, possibilitando que estudos a este respeito se tornem mais frequentes 

na literatura especializada, refletindo também na maior frequência de assuntos como 

Comportamentos diversos e/ou descrições comportamentais. Pesquisa Laboratorial Básica, 

Tratamento e manipulação experimental e Cérebro e Cognição são todos outros bons 

exemplos de temas em que uma parcela considerável dos estudos está associada ao fato de 

Callitrichinae serem principalmente estudados em cativeiro. Da mesma forma, não é de todo 

modo surpreendente que assuntos pertencentes a cada um destes temas constam também 

entre os mais estudados em Primates (CARLSSON et al., 2004). A FIGURA 11 nos mostra outros 

bons exemplos para cada um destes casos, em que a associação entre condição de cativeiro e 

assunto da pesquisa se torna muito clara. 

 Por outro lado, é válido destacar que alguns temas têm um maior potencial de se 

dividir entre estudos teóricos, feitos em cativeiro ou em contexto selvagem, o que deve ter 

contribuído para sua maior frequência no presente levantamento. Novamente o próprio tema 
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de Socialidade e Comportamento Social acaba servindo como um ótimo exemplo, sobretudo 

ao analisarmos que seus assuntos podem ser explorados sob diversas perspectivas, quase que 

independentemente do formato do estudo (considerando as categorias mencionadas 

anteriormente). Já assuntos dentro de Alimentação, Ecologia Geral e História de vida são 

todos em que uma relação mais clara com estudos em ambientes naturais pode ser imaginada, 

mas que também podem ser explorados em ambientes de cativeiro. Dentro deste contexto, 

relacionando estes resultados ao texto de Setchell (2013), principal referência utilizada na 

presente categorização de temas e assuntos, fica claro que nem todas as “10 grandes 

questões” da Primatologia têm sido pesquisadas sob o mesmo esforço em Callitrichinae. É 

claro que, se tratando apenas de uma subfamília de primatas, os presentes achados não se 

aplicam totalmente ao nível de toda a ordem. 

 Da mesma forma, há de se considerar a possibilidade de que a metodologia aqui 

utilizada para efetuar o levantamento dos artigos pode ter criado alguns vieses na distribuição 

de frequência da categoria dos estudos, bem como na frequência dos tópicos mais 

pesquisados. Se somarmos a isso a observação pessoal de que a classificação dos temas e 

assuntos de cada artigo ter se mostrado no mínimo mais difícil do que se imaginava 

inicialmente, torna-se ainda mais evidente a importância de se considerar tais ressalvas. De 

qualquer modo, consideramos que os presentes resultados representam primeiros bons 

indícios a fim de compreendermos de que modo ocorre o uso de espécies de Callitrichinae em 

pesquisas científicas e até que ponto eles se relacionam aos padrões de pesquisa associados 

a primatas como um todo. 

 

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo delineamos de forma inédita a maneira pela qual espécies de 

Callitrichinae são estudadas atualmente e como elas foram pesquisadas ao longo dos últimos 

45 anos. Partindo daí, uma de nossas principais sugestões é que descrições pormenorizadas 

deste histórico de pesquisa sejam feitas especificamente para cada um dos países em que 

espécies de Callitrichinae estão distribuídas, especialmente naqueles em que elas são nativas. 

Além disso, tomando como premissa que para conservar uma espécie é necessário conhecê-

la, fica evidente que no caso de determinados táxons desta subfamília ainda falhamos em 

ambos os aspectos. Nesse sentido, esperamos que os resultados e procedimentos aqui 
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adotados possam ser usados como base para futuros avanços em pesquisas envolvendo 

primatas, bem como para aplicações de cunho conservacionista. Acreditamos que isso 

representaria um sinal de que tanto a nossa provocação foi concretizada e que os resultados, 

por mais que ainda caibam melhorias, já são suficientemente claros, objetivos e prontamente 

aplicáveis aos contextos anteriormente dissertados. 
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RESUMO 
 

Embora seja uma ferramenta de pesquisa historicamente consolidada, variações entre 
etogramas de um mesmo táxon, bem como nas definições de seus comportamentos, ainda se 
fazem presentes e dificultam as comparações entre diferentes estudos, atrapalhando o 
aprimoramento da nossa compreensão acerca do comportamento animal. 
Consequentemente, em vez de agregarem uns aos outros, o que representaria um real 
incremento de conhecimento proporcionado por cada pesquisa, muitos estudos descritivos 
comportamentais acabam permanecendo desconectados. Uma possibilidade que se 
apresenta como uma solução dentro deste contexto é a padronização da redação e 
terminologia comportamental utilizada em etogramas e outras categorias de listas de 
comportamentos. Leontopithecus (Cebidae: Callitrichinae), é um dos representantes de um 
grupo que parece representar o objeto ideal para este tipo de abordagem, sobretudo por 
apresentar poucas propostas de etogramas abrangentes para as suas espécies, ao mesmo 
tempo que conta com diversas propostas descritivas de maneira isolada. Dentro deste 
contexto, o objetivo deste capítulo consiste em realizar uma revisão da literatura 
comportamental usando o gênero Leontopithecus como modelo, testando-se a possibilidade 
de criar um texto unificado para as descrições de seus comportamentos que possa ser 
utilizado para os demais representantes de Callitrichinae. Partindo de um conjunto de 
descrições em que Leontopithecus rosalia se mostrou a espécie mais frequente e que a 
maioria destas descrições foi baseada em observações de espécimes cativos, um total de 66 
eventos comportamentais foi inicialmente coletado, até então categorizados sob 82 títulos 
diferentes. Após a combinação entre estas descrições, tanto o número total de eventos 
comportamentais como de suas respectivas titulações, diminuiu para 44, distribuídos em 11 
estados. Desta quantidade de eventos presente na lista final de comportamentos, 52% 
contaram com descrições feitas a partir de pelo menos duas espécies diferentes de 
Leontopithecus e, para pelo menos 85%, foram encontradas descrições comportamentais 
similares feitas a partir da observação de representantes de outras linhagens de Callitrichinae. 
Isso indica que a presente proposta de redescrição, desde que continue sendo retrabalhada e 
aprimorada, tem o potencial de ser usada como uma base comparável para futuros estudos 
que venham a analisar os comportamentos das espécies dessa subfamília. Da mesma forma, 
concluímos que descrições mais completas como as que foram propostas neste capítulo, 
podem nos auxiliar a melhor avaliar como os comportamentos se distribuem no grupo e foram 
moldados ao longo da evolução, bem como permitem que pesquisadores de diferentes 
especialidades possam trabalhar em conjunto no sentido de construir descrições mais 
completas do comportamento destes animais. 
 
Palavras-chave: Etologia. Etograma. Primatas Neotropicais. Metodologia comportamental. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Although it is a historically consolidated research tool, variations between ethograms of the 
same taxon and the definitions of its behaviors are still present and make comparisons 
between different studies complex, hindering the improvement of our understanding of 
animal behavior. Consequently, instead of aggregating each other, representing an actual 
increase in knowledge provided by each research, many descriptive behavioral studies end up 
being disconnected. One possibility that presents itself as a solution within this context is the 
standardization of the behavioral terminology used in ethograms and other categories of 
behavioral lists. Leontopithecus (Cebidae: Callitrichinae) represents an ideal object for this 
type of approach, mainly because it presents few proposals for truly comprehensive 
ethograms for its species, while it has several and isolated descriptive proposals. Within this 
context, the objective of this chapter is to conduct a review of the behavioral literature using 
the Leontopithecus genus as a model, testing the possibility of creating a unified text for the 
descriptions of their behaviors that one can use for the other representatives of Callitrichinae. 
Starting from a set of definitions in which Leontopithecus rosalia proved to be the most 
frequent species, and most of these descriptions were based on observations of captive 
specimens, 66 behavioral events were initially collected until then categorized under 82 
different titles. After combining these descriptions, both the total number of behavioral 
events and their respective titles decreased to 44, distributed in 11 states. Of this number of 
events present in the final list of behaviors, 52% had descriptions made from at least two 
different species of Leontopithecus, and, for at least 85%, we found similar behavioral 
definitions based on the observation of representatives of other lineages. of Callitrichinae. 
This indicates that the present redescription proposal, if it continues to be reworked and 
improved, has the potential to be used as a comparable basis for future studies that will 
analyze the behaviors of species in this subfamily. Likewise, we conclude that more complete 
descriptions, such as those proposed in this chapter, can help us to assess better how the 
behaviors are distributed in the group and have been shaped over the course of evolution, as 
well as allowing researchers from different specialties to work together to build more 
complete descriptions of the behavior of these animals. 

Keywords: Ethology. Ethogram. Neotropical primates. Behavioral methodology. 
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2.1 INTRODUÇÃO 
 

 Etogramas representam um conjunto de descrições dos padrões de comportamento 

característicos de um determinado táxon (LEHNER, 1996). Geralmente surgem como 

resultado do refinamento de um catálogo de comportamentos e após contínuos esforços de 

observação e descrição, assim permitindo a documentação precisa e a mensuração do 

comportamento animal. Dessa forma, sua construção é de fundamental importância no 

desenho de qualquer estudo etológico, devendo ser o ponto de partida para qualquer 

pesquisa nesta área (TINBERGEN, 1963; LEHNER, 1992; 1996). 

 Na prática, os etogramas tomam forma de uma lista de comportamentos, com as 

respectivas definições pautadas por textos descritivos e podendo contar, ou não, com o 

suporte de desenhos, fotografias ou registros em filme (LEHNER, 1996). E muito embora seja 

uma técnica de pesquisa relativamente comum e bem consolidada, variações entre definições 

de um mesmo comportamento podem tornar as informações confusas até mesmo em meio à 

literatura especializada, dificultando as comparações entre diferentes estudos, bem como o 

aprimoramento dos etogramas já existentes (STANTON et al., 2015). Isso ocorre, por exemplo, 

pelo fato de pesquisadores geralmente construírem descrições comportamentais apenas 

parciais, específicas em relação às necessidades dos seus próprios estudos. 

 Além disso, por mais que descrições mais abrangentes muitas vezes sejam 

desenvolvidas (assim tomando a forma de etogramas), seu demasiado comprimento pode, 

por vezes, excluí-los de muitas possibilidades de publicação, já que o espaço destinado a cada 

artigo vem se tornando um componente cada vez mais restritivo dentro da literatura 

científica. Alerta este que, curiosamente, é dado desde estudos pioneiros como o de 

Tinbergen (1963). Consequentemente, em vez de agregarem uns aos outros, o que 

representaria um real incremento de conhecimento proporcionado por cada pesquisa, muitos 

estudos descritivos de comportamento animal acabam permanecendo, por muitas vezes, 

desconectados. Nestes casos, criam um tipo de isolamento que, combinado a outros 

reducionismos, restringe o nosso entendimento acerca da complexidade biológica do 

comportamento animal (ver ZIKHA et al., 2016). 

 Uma possibilidade que cada vez mais se apresenta como uma possível solução dentro 

deste contexto é a padronização da terminologia comportamental utilizada em etogramas e 

outras categorias de listas de comportamentos. Naturalmente, esse tipo de abordagem não 
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resolve todos os problemas existentes dentro de tal contexto, mas indubitavelmente pode 

contribuir em muito para aliviá-los. Isto ocorre ao conferir aos pesquisadores mais confiança 

de que as descrições comportamentais propostas na literatura são consistentes entre si, bem 

como aumentando a confiabilidade das definições que surgem a partir de diferentes 

observadores. 

 Por outro lado, é importante também ressaltar que essa proposta, de criar 

padronizações para o comportamento de determinadas espécies, ou conjunto de espécies, 

historicamente encontrou oposição dentro da literatura especializada, por exemplo nos 

estudos de Drummond (1985) e Gordon (1985). De qualquer modo, existem diversas 

propostas de descrições com padronizações da terminologia comportamental, com diferentes 

táxons: equídeos (PIERARD et al., 2019), felídeos (STANTON et al., 2015), canídeos 

(MACNULTY et al., 2007), octópodes (MATHER; ALUPAY, 2016), entre outros. Além disso, 

como bem apontam Mather; Alupay (2016), é importante termos em mente que tais 

propostas de padronização para um determinado conjunto de comportamentos só se tornam 

possíveis após anos de observação sistemática dos comportamentos do táxon de interesse. 

Esforço este que geralmente acaba se materializando, no mínimo, como um inventário 

descritivo de padrões de comportamento, base fundamental de qualquer etograma. 

 Callitrichinae (Platyrrhini: Cebidae), subfamília que representa o principal objeto de 

estudo da presente dissertação, parecem caracterizar o objeto ideal para este tipo de 

abordagem. Sobretudo na medida em que consideramos que são poucas as propostas de 

etogramas abrangentes para as espécies do grupo, mas que são diversas as propostas 

descritivas existentes de maneira isolada, como no caso de estudos com Callithrix jacchus 

(STEVENSON; POOLE, 1976), Leontopithecus rosalia (HOAGE, 1982), L. chrysopygus (OLIVEIRA, 

2016), Saguinus sp. (MOYNIHAM, 1970) e Saguinus fuscicollis (VOGT, 1978; VOGT et al., 1978). 

Diversos outros estudos apresentam propostas de definições comportamentais para estes 

animais, mas em sua maioria o fazem focando em classes específicas de comportamento 

(VOLAND, 1977; SUTCLIFFE; POOLE, 1984; SOINI, 1987; KNOX; SADE, 1991; DE 

VLEESCHOUWER et al., 2000; OLIVEIRA, 2005; RAPAPORT, 2019). 

 Particularmente para o gênero Leontopithecus, que tem sido bem estudado 

principalmente desde a década de 1970, os estudos comportamentais também têm focado 

em diferentes aspectos como marcação de cheiro (EPPLE, 1972; BARRIENTO, 2013), 

comportamento sexual (DE VLEESCHOUWER et al., 2000), comportamento de brincadeira (DE 
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OLIVEIRA et al., 2003; OLIVEIRA, 2005; DE ALMEIDA ROCHA et al., 2014), comportamento 

alimentar (WILSON, 1976; BROWN; MACK, 1978; FEISTNER; PRICE, 2000; RAPAPORT, 2019), 

exibições (RATHBUN, 1979), comunicação (MORAES et al., 1994), comportamentos afiliativos 

(STRIBLEY et al., 1987; RUIZ, 1990), agonismo (FRENCH; INGLETT, 1989), uso de ferramentas 

(STOINSKI; BECK, 2001), mas tudo isso ocorre quase sempre de maneira isolada. É uma 

literatura já bem consolidada, em termos de quantidade de conhecimento disponível, mas 

relativamente pouco unificada. 

 Dentro deste contexto, o objetivo deste capítulo consistiu em realizar uma revisão de 

literatura sobre aspectos do comportamento usando o gênero Leontopithecus como modelo. 

Testamos a possibilidade de criar um etograma, composto por redescrições unificadas, que 

possa ser utilizado para as demais espécies de Callitrichinae. Dessa forma, mesmo nos 

baseando apenas na terminologia comportamental já existente, esperamos que outros 

pesquisadores possam utilizar o produto deste capítulo para seus próprios estudos, seja como 

base para suas próprias descrições comportamentais, ou como referência direta. 

Similarmente, também se espera que a redescrição unificada aqui proposta continue sendo 

testada e refinada em futuros estudos, se aproximando daquilo que realmente ocorre quando 

observamos o comportamento dos animais. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A seleção de quais artigos efetivamente comporiam o presente estudo foi feita com 

base em uma série de critérios previamente estabelecidos (TABELA 1). Essa seleção foi 

conduzida a partir do conjunto de artigos selecionados com a metodologia descrita no 

CAPÍTULO 1. Além disso, em todos os casos em que um autor de uma determinada descrição 

fazia referência a outra fonte na construção do seu etograma, catálogo ou repertório, essa 

referência também era buscada e então avaliada na presente revisão. Todas as obras 

selecionadas ao final destes procedimentos estão referenciadas no próprio corpo do texto que 

se segue. 
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TABELA 1 - Critérios de inclusão e exclusão aplicados a cada artigo da pesquisa bibliográfica. 

Critério Descrição 
Inclusão 

 

Lista de comportamentos 

O artigo deve conter um etograma ou outro tipo de lista de 
comportamentos bem definida, preferencialmente em forma de tabela ou 
destacada no corpo do texto. Artigos que não continham listas de 
comportamentos bem delimitadas em seu corpo somente foram incluídos 
quando somados a definições listadas em outras obras. 

  

Comparabilidade 

As descrições presentes no artigo devem pertencer a pelo menos um 
membro de Callitrichinae e, preferencialmente, ter conexões objetivas 
com descrições feitas a partir de observações com Leontopithecus. Artigos 
contendo múltiplas espécies (Callitrichinae ou não) foram incluídos, desde 
que os comportamentos descritos claramente pudessem se aplicar à 
maioria dos representantes da subfamília. 

  

Tipo de publicação 

Os artigos devem ter sido, preferencialmente, publicados em uma revista 
revisada por pares. Estudos de conclusão de pós-graduação (mestrado ou 
doutorado) também foram incluídos, desde que nestes constassem: i) lista 
de comportamentos bem definida; ii) títulos para cada um dos 
comportamentos; iii) descrições para cada um dos comportamentos 
listados e entitulados. Descrições presentes em livros não foram incluídas 
na seleção inicial dos comportamentos que comporiam o etograma 
padronizado, porém foram consultados na etapa final de validação do da 
revisão. 

  

Língua 
As descrições devem ter sido publicadas em inglês, português ou contarem 
com traduções disponíveis para uma dessas línguas, a partir de fontes 
confiáveis. 

  
Exclusão 

  

Irrelevância 

Não foram considerados nas primeiras etapas da redescrição estudos que 
apenas comparavam determinados comportamentos em meio a assuntos 
variados, sem o aporte de uma descrição comportamental específica 
elaborada para o estudo em questão. Estudos dessa natureza apenas 
foram incluídos em etapas posteriores, de revisão final, somados a 
definições devidamente listadas em outras obras. 

  

Falha ao listar e/ou categorizar 
novos comportamentos 

Materiais que faziam referência a descrições anteriores, mas que não 
registravam nenhuma descrição original, foram excluídos da seleção inicial 
e apenas consultados, eventualmente, nas etapas finais da revisão. Além 
disso, qualquer estudo que descrevia um comportamento, mas que ainda 
não fornecia um título para o mesmo, não foi considerado nas etapas 
iniciais da redescrição. 

  

Manipulações experimentais 

Não foram considerados estudos que examinaram o comportamento dos 
espécimes após a aplicação de procedimentos ou medicamentos 
veterinários, nos quais os comportamentos registrados eram específicos 
em resposta ao tratamento/experimento administrado. No entanto, se 
alguns dos comportamentos registrados foram identificados pelo(s) 
autor(es) do artigo como existentes no repertório natural da espécie, esses 
comportamentos foram buscados em outras fontes e, caso possuíssem 
respaldo, incluídos no presente estudo. 

  
Autoria No caso de vários artigos escritos pelo(s) mesmo(s) autor(es) listarem os 
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mesmos comportamentos, apenas um deles (preferencialmente o mais 
antigo) foi incluído na proposta de redescrição. 

  

Indisponibilidade 

Apenas foram consideradas descrições disponíveis em bancos de dados 
online, repositórios de universidades ou através de comunicação direta 
com o(s) autor(es). Caso uma obra que contivesse descrições 
comportamentais de interesse fosse encontrada em meios além destes 
citados acima, mesmo que aparentasse ser potencialmente útil, ela não 
pode ser incluída na lista final de comportamentos aqui elaborada. 

FONTE: o autor (2021). 

 
2.2.1 Registro dos comportamentos 

 
 Uma vez terminada a coleta de dados e seleção dos artigos, as seguintes informações 

de cada um deles foram registradas sistematicamente: ano de publicação, tipo de estudo, 

espécie(s) estudada(s), estados ou eventos comportamentais listados (se aplicável), títulos 

dos comportamentos, condição dos animais estudados (vida-livre, cativeiro ou estudos 

teóricos) e grau de originalidade da descrição (se os autores faziam referência a outras fontes 

no desenvolvimento de seus textos ou não). Na sequência, todos os comportamentos listados 

foram tabulados em planilhas e agrupados em grandes categorias comportamentais, bem 

como classificados com relação ao grau de clareza de suas definições (se ofereceriam 

definições claras para cada um dos comportamentos listados ou apenas definições parciais, 

com alguns comportamentos sendo definidos enquanto outros foram simplesmente listados, 

definidos “implicitamente”). Só então, com todos os comportamentos tabulados e 

categorizados, deu-se início ao processo de seleção de quais iriam compor o etograma final. 

 Em um primeiro momento, não foram incluídos em nossa amostra quaisquer 

comportamentos cuja frequência na revisão bibliográfica foi <2. Isso foi feito por acreditarmos 

que nestes casos as evidências capazes de indicar que tais comportamentos seriam 

representativos em Leontopithecus eram insuficientes. Assim mesmo, como a frequência de 

certas descrições comportamentais na literatura varia em função de sua aplicabilidade (o que 

faz com que até mesmo descrições válidas tornem-se pouco frequentes), em um segundo 

momento uma nova revisão foi feita com estes comportamentos, individualmente. Nestes 

casos, especificamente, eram conduzidas comparações minuciosas com dados de outras 

espécies de Callitrichinae a fim de verificar se sua inclusão na redescrição unificada 

prejudicaria ou não a qualidade do material. 

 Comportamentos equivalentes e categorias comportamentais com títulos diferentes, 

mas cujas descrições eram semelhantes, foram identificados e agrupados sob um único título. 
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Sempre que possível, nesse sentido, optou-se por manter o nome mais antigo. Feito isso, eles 

foram agrupados segundo uma única descrição universal. Em caso de descrições similares, 

mas com nomes diferentes, o título da descrição mais antiga foi priorizado, exceto em casos 

cujo nome do comportamento já não fazia mais sentido perante a complementos posteriores 

na descrição do comportamento em questão. 

 
2.2.2 Construção da redescrição unificada 

 
 A proposta de redescrição levou em consideração somente os principais componentes 

das descrições previamente selecionadas (por exemplo separando ou retirando palavras e 

frases repetidas ou de mesmo sentido, observações pessoais dos autores ou demais trechos 

que não se aplicavam à finalidade do presente etograma). Isso foi feito para que categorias 

comportamentais redundantes e/ou demasiadamente simplificadas não fossem levadas em 

consideração e todos os comportamentos finais fossem classificados em categorias com base 

em seu real uso na literatura. Nos casos em que o texto do autor mais antigo foi considerado 

como claro e completo, buscamos manter ao máximo a descrição original, apenas realizando 

adequações pontuais na redação. Dessa maneira, o objetivo foi compor um documento de 

utilização prática e funcional para os comportamentos de Leontopithecus. Ao final, todos os 

comportamentos foram categorizados em estados e eventos, seguindo a terminologia 

metodológica para estudos comportamentais proposta por Altmann (1974). Em alguns 

eventos, variantes dos comportamentos também foram destacadas durante a descrição. 

 Conforme já dissertado, uma vez terminado este processo, cada um dos 

comportamentos que compunha o texto da redescrição unificada final foi novamente 

comparado com suas descrições de base quanto ao seu significado, sua clareza e capacidade 

de comunicar com precisão cada um dos comportamentos. Da mesma forma, neste ponto do 

trabalho o texto também foi comparado com descrições e terminologia utilizadas em 

comportamentos similares de outros gêneros de Callitrichinae. Naturalmente, fontes 

históricas adicionais de informações comportamentais sobre primatas também foram 

consultadas ao longo de todo o processo (p. ex. KLEIMAN; RYLANDS, 2008; SMUTS et al., 

2008). Se necessário, de acordo com estas comparações finais o texto da redescrição foi 

complementado. Registros em fotografia e vídeo disponíveis na internet, de preferência em 

bancos de dados especializados em Primatologia, também foram consultados, sempre que 
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possível. Nos dois casos, isso foi feito a fim de verificar a coerência das descrições 

comportamentais aqui organizadas e, paralelamente, investigar eventuais tendências 

específicas dos comportamentos de Leontopithecus em meio aos demais Callitrichinae. Ao 

final do processo de redação também adicionamos, para cada um dos comportamentos, um 

conjunto de no mínimo duas palavras-chave relacionadas à descrição em questão. Um resumo 

de todos os procedimentos metodológicos pode ser visualizado na FIGURA 1. 

 

FIGURA 1 - Representação gráfica sumarizada dos procedimentos metodológicos 
adotados no presente capítulo. 

 

FONTE: o autor (2021). 
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2.3 RESULTADOS 

 

2.3.1 Revisão da literatura 

 

 Foram selecionadas 39 obras para compor a presente proposta de redescrição, das 

quais 27 tinham como base para suas descrições estudos feitos com animais em ambiente de 

cativeiro. As referências podem ser consultadas ao final do capítulo, constando suas 

respectivas citações junto de cada uma das descrições em que foram utilizadas. O restante foi 

de estudos conduzidos com animais de vida-livre (N = 8), ou de outra natureza (estudos de 

revisão, ou misto de animais cativos com selvagens, N = 4). Tais obras abrangeram apenas três 

das quatro espécies de Leontopitheucus (L. chrysomelas, L. chrysopygus e L. rosalia), bem 

como sete outras espécies de Callitrichinae (FIGURA 2). A espécie de ocorrência mais 

frequente foi Leontopithecus rosalia. (N = 15), que também foi aquela que mais contou com 

descrições efetuadas em contexto selvagem (N =5). 

 

FIGURA 2 - Frequências das espécies nas 39 obras que compõem a proposta de redescrição unificada dos 
eventos comportamentais de Leontopithecus em relação a condição dos animais estudados. 

 

FONTE: o autor (2021). 
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2.3.2 Proposta de etograma padronizado 
 

 Em relação à originalidade das descrições, 33.3% das obras que compõem a presente 

proposta de redescrição apresentavam somente suas próprias definições e/ou listas de 

comportamentos, enquanto o restante (aproximadamente 67%) citaram pelo menos uma 

outra fonte na criação da sua proposta de descrição comportamental. Em termos de 

definições fornecidas, 56.4% dos estudos ofereceram definições claras para cada um dos 

comportamentos listados, 38.4% estudos ofereceram apenas definições parciais (ou seja, com 

alguns comportamentos sendo definidos enquanto outros foram apenas listados, definidos 

implicitamente, ou ainda descritos apenas brevemente ao longo do texto) e em 2.5% dos 

estudos existia apenas uma lista de comportamentos, comparáveis com a de outros estudos, 

mas sem fornecer definições detalhadas para cada um deles. 

 Inicialmente, um total de 66 eventos comportamentais, categorizados sob 82 títulos 

diferentes, foram identificados a partir do conjunto de obras acima dissertado. Após a 

combinação entre diferentes descrições (de títulos comportamentais diferentes, mas 

descrições semelhantes ou complementares) tanto o número total de eventos 

comportamentais, como de suas respectivas titulações, diminuiu para 41 (redução de 

aproximadamente 38% em relação aos 66 inicialmente levantados). Deste conjunto final de 

redescrição comportamental 56% dos eventos contaram com descrições feitas a partir de pelo 

menos duas espécies diferentes de Leontopithecus. Além disso, para aproximadamente 85% 

destes eventos foram encontradas descrições comportamentais comparáveis para outros 

gêneros de Callitrichinae. Os comportamentos que compõem a proposta final de redescrição 

constam na TABELA 2 e seções 2.3.3 e 2.3.4, que respectivamente categorizam os estados e 

eventos, “uni e multiestado”, comportamentais de Leontopithecus. Isso porque, 

naturalmente, há aqueles eventos cuja codificação em um único estado é de difícil realização, 

principalmente no caso de comportamentos que frequentemente são executados sob 

diferentes contextos. Aqui eles foram tratados como comportamentos “multiestado”, 

constando suas respectivas descrições na TABELA 3. Em todas as tabelas, foram marcadas em 

negrito partes das descrições que julgamos que não contavam com o devido detalhamento 

necessário (por falta de informações nas descrições originais) para que os comportamentos 

pudessem ser plenamente compreendidos, as quais propomos que sejam cuidadosamente 

descritas futuramente. 
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TABELA 2 – Definição, própria ou adaptada de descrições prévias, dos estados comportamentais de 
Leontopithecus, abrangendo todos os eventos redescritos no presente estudo. Os asteriscos indicam definições 
próprias. 

 Estado  Descrição 
1. Comportamento sexual = 

“comportamento sexual” 
(sexual behavior) de Ciani 

(2017) 

Diz respeito a todos os comportamentos e conjunto de estratégias 
comportamentais que os indivíduos, machos ou fêmeas, adotam para 
reproduzir e/ou alcançar prazer. 

  
2. Agonismo = 

“comportamento agonista” 
(agonistic behavior) de Hoage 

(1982), “comportamento 
agressivo” (aggressive 

behavior) de De 
Vleeschouwer et al. (2000) 

Inclui duas possíveis etapas. Uma delas é caracterizada por comportamentos 
ritualizados que visam a evitar o confronto físico, como troca de olhares, 
franzimento da testa, exposições de dentes, postura em arco, ameaças 
físicas e, uma segunda etapa que visa ao confronto físico como perseguições, 
tapas e a briga propriamente dita. Pode ocorrer dentro de uma unidade 
social ou entre diferentes unidades sociais.  

  

3. Alerta = “alerta” (alertness) 
de Brown & Bowman (2002) 

Estado de atenção e prontidão cognitiva, evidenciado por sinais e/ou 
comportamentos de intensidade sensorial elevada (como interromper a 
atividade que vinha sendo feita e então permanecer estático). Coloca o 
animal em prontidão para enfrentar eventuais situações de perigo ou 
emergência, de maneira que ele rapidamente possa percebê-las e então agir. 

  
4. Brincadeira = 

“comportamento de 
brincadeira” de Oliveira 

(2005) 

Sequência de movimento repetitivos que podem ser exagerados, rápidos e 
sem objetivos aparentes, seja por meio da interação entre dois ou mais 
indivíduos ou envolvendo um único indivíduo. Pode envolver objetos ou não. 

  

5. Alimentação e forrageio = 
“alimentação” de Oliveira 

(2016), “interações 
relacionadas à alimentação” 
(food related interactions) de 

Rapaport (2019) 

Inclui todas as maneiras pelas quais o indivíduo adquire e faz uso de fontes 
de energia e nutrientes. Isso envolve a localização e o consumo de recursos, 
bem como a possibilidade de recuperação e armazenamento dos alimentos. 
No caso de animais cativos, também inclui os momentos em que recebem 
recursos disponibilizados pela equipe responsável pelo tratamento dos 
animais. O forrageio se dá sozinho, ou em grupo (coforrageamento), com os 
indivíduos explorando o ambiente, fazendo uso das mãos, dos dedos e até 
mesmo diretamente da boca, em busca de alimentos. 

  
6. Comportamentos afiliativos 

= “comportamentos 
afiliativos” (affiliative 

beheaviors) de Jasso Del Toro 
& Nekaris (2019) 

Interações de natureza amigável e/ou pacífica trocadas entre diferentes 
indivíduos com a aparente função de desenvolver, manter ou fortalecer o 
vínculo social entre eles. 

  

7. Cuidado parental = 
“cuidado parental” (parental 

care) de Stahlschmidt & 
DeNardo (2011) 

Sob uma perspectiva mais ampla, pode ser definido como qualquer 
contribuição não genética de um dos parentais, ou de outros indivíduos 
presentes em uma dada unidade social, que visa a aumentar a aptidão dos 
filhotes, podendo ocorrer antes ou depois da postura, ou do nascimento. 
Aqui diz respeito apenas aos comportamentos executados pelos cuidadores 
diretamente em relação aos filhotes. 

  

8. Automanutenção* 
Inclui diferentes comportamentos, que vão desde as necessidades 
fisiológicas de ingestão (alimento e água), defecar, urinar sem aparente 
função demarcatória, até a limpeza dos próprios pelos. 

  

9. Marcação de cheiro* 
Forma de comunicação químico-olfativa usada por um animal que deposita, 
através de substâncias químicas, seu odor em locais específicos para 
transmitir diferentes sinais, com funções específicas, a membros do próprio 
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grupo ou a outros grupos. São diversos os padrões de marcação, sendo que 
cada um pode ser realizado isoladamente, bem como de maneira sucessiva. 

  

10. Locomoção* 
Comportamento que promove o deslocamento do animal, não estando 
necessariamente relacionado a outro comportamento em específico. Feito 
majoritariamente em postura quadrúpede. 

  

11. Estereotipias* 
Comportamentos bem definidos e que se repetem continuamente, parecem 
não ter qualquer função aparente, geralmente são realizados em períodos 
de elevado estresse dos animais. 

 

2.3.3 Redescrição dos eventos comportamentais “multiestado” de Leontopithecus 
 

Arqueamento corporal 

Arch display descrito para Leontopithecus rosalia (RATHBUN, 1979); arch back display descrito 
para Leontopithecus rosalia (KLEIMAN, 1981); afugentar descrito para Leontopithecus 
chrysopygus (OLIVEIRA, 2016); costas arqueadas descrito para Leontopithecus chrysopygus, 
OLIVEIRA (2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (STEVENSON; POOLE, 1976; SUTCLIFFE; 
POOLE, 1984). 

Descrição: pode ocorrer com animais que estejam parados ou em deslocamento, em 
diferentes contextos (de alerta, exploração ou agonismo), mas geralmente em períodos de 
aparente tensão. É realizado geralmente por um único animal, direcionada a um coespecífico 
ou mesmo sem a presença de qualquer outro indivíduo. Durante a execução deste 
comportamento os animais executam uma curvatura da região dorsal (arqueamento dorsal) 
e com os pelos eriçados. Sua execução varia em intensidade, a depender do número de 
repetições de cada um dos componentes envolvidos. É, portanto, um comportamento seriado 
e que conta com variantes. Às vezes, dois indivíduos podem exibir o arqueamento, 
alternadamente, um em direção ao outro e/ou afastados um do outro, bem como podem 
variar na utilização de alguns dos seus componentes posturais. Diferencia-se de agonismo por 
não haver expressões de confronto, vocalizações e nem aparente intensão de confronto. Cada 
exibição do arqueamento é geralmente precedida pela abordagem de um espectador ao 
indivíduo que executa o comportamento, ou vice-versa. Seus vários componentes nem 
sempre ocorrem todos em conjunto. O arqueamento corporal sentado ocorre com o animal 
mantendo o dorso arqueado (com um ápice na região mediana das costas) e sua região 
coccígea (“garupa”) abaixada. Seus membros anteriores permanecem imóveis e com os 
cotovelos afastados do corpo. Os membros posteriores são mantidos flexionados. A parte 
ventral da cauda é mantida em contato com o substrato, podendo estar estendida 
horizontalmente para trás, ou posicionada ao lado do corpo e direcionada para frente, 
formando um laço na porção distal. Se indivíduos de outro(s) grupo(s) estão nas redondezas, 
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este comportamento pode ser acompanhado por emissões vocais (coro) executadas pelos 
indivíduos presentes nestes grupos vizinhos. Na postura de arqueamento, os ombros são 
elevados em direção à cabeça, reduzindo a exposição do pescoço. A boca permanece fechada 
e o olhar é frontal. Conforme já dissertado, o arqueamento corporal em deslocamento é 
executado em diferentes contextos, geralmente por um único animal, direcionada a um 
coespecífico ou sem a presença de qualquer outro indivíduo. Durante este comportamento a 
postura básica é a mesma, mas os membros que estavam parados passam a se deslocar e a 
cauda fica encurvada por entre as pernas. Durante toda a sua execução diversos sons 
característicos a este comportamento podem ser emitidos. 

Palavras-chave: eixo longitudinal do corpo em arco; comportamento ritualizado; tensão. 
 

Protusão da língua 

Protrusion of the tongue descrito por Leontopithecus rosalia (SNYDER, 1974); tongue-flicking 
descrito por Leontopithecus chrysomelas (DE VLEESCHOUWER et al., 2000); protusão da língua 
descrito por Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; COATES; POOLE, 1983; VOGT, 1978; SOINI, 1987; KNOX; SADE, 1991). 

Descrição: pode ocorrer em diferentes contextos, por exemplo durante contatos de natureza 
sexual ou agonística, bem como a momentos de alimentação ou formas de comunicação e 
vocalizações. Mais recorrentemente, acompanha componentes de outros comportamentos 
ritualizados, como o compartilhamento de alimentos ou o arqueamento corporal. É 
caracterizado pela exposição intermitente da língua para fora da boca (protusão). A protusão 
da língua pode ocorrer em velocidades e extensões variadas. Normalmente, a ponta da língua 
fica pouco curvada para cima. I - Às vezes ela é mantida estirada e imóvel por vários segundos. 
II - Expressões faciais podem acompanhar esta protusão, por exemplo com o indivíduo 
contraindo suas narinas e deixando os olhos semicerrados. III - Além disso, o indivíduo que 
está executando o comportamento de protrusão da língua por muitas vezes também faz 
movimentos de cabeça. IV - Quando a língua é protusida regularmente, pode haver 
movimentos rápidos da cabeça entre cada protusão. V - De qualquer forma, este 
comportamento pode ser repetido várias vezes, de maneira sucessiva. 

Palavras-chave: expressão facial; comunicação; comportamento ritualizado. 
 

Interação com seres humanos 

Human beings, noises, and interspecific interactions descrito para Leontopithecus rosalia 
(SNYDER, 1974); interação com seres humanos descrito para Leontopithecus chrysopygus 
(OLIVEIRA, 2016). 



67 
 

Menção também feita para outros Callitrichinae (STEVENSON; POOLE, 1976). 

Descrição: comportamento descrito para contextos de cativeiro em que o indivíduo 
permanece junto à tela/grade e estira o braço para alcançar a mão da pessoa que esteja ali. 
De forma geral, a maioria dos comportamentos são interrompidos facilmente por quaisquer 
movimentos repentinos de seres humanos, ruídos provocados pelos mesmos ou quaisquer 
outros tipos de interações interespecíficas. A depender do tipo de abordagem da pessoa que 
está interagindo com o animal, este pode responder exibindo um olhar fixo e direto sobre o 
humano, ou mesmo tentar arranhar e morder as mãos e o rosto do observador. 

Palavras-chave: ação antrópica; cativeiro. 
 
2.3.4 Proposta de redescrição comportamental padronizada para Leontopithecus 
 

O texto abaixo inclui definições para todos os eventos comportamentais básicos já 
descritos para Leontopithecus. Para os comportamentos em que foram encontrados paralelos 
em outros gêneros de Callitrichinae, fez-se a indicação logo acima da descrição. 
 

1. Comportamento sexual 

Apresentação sexual feminina 

Rump descrito para Leontopithecus sp. (KLEIMAN et al.,1988); female sexual presenting 
descrito para Leontopithecus chrysomelas (DE VLEESCHOUWER et al., 2000). 

Menção feita também para outros Callitrichinae (SOINI, 1987). 

Descrição: uma fêmea coloca-se em postura quadrúpede, virando a região posterior de seu 
corpo (particularmente a porção anogenital) para um macho, podendo ainda arquear 
ligeiramente a base da sua cauda. 

Palavras-chave: relações sexuais; fêmeas. 
 

Investigação genital 

Genital investigation descrito para Leontopithecus rosalia (HOAGE, 1982); anogenital sniffing 
descrito para Leontopithecus chrysomelas (DE VLEESCHOUWER et al., 2000); cheirar genitália 
descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016); segurar cauda descrito para 
Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (SOINI, 1987). 

Descrição: Comportamentos geralmente executados entre adultos, correspondendo aos atos 
de cheirar, tocar, manipular ou lamber a região ano genital de um determinado indivíduo. O 
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ato de cheirar é geralmente dirigido por um indivíduo de um sexo em direção a outro do sexo 
oposto (especialmente de machos para fêmeas) e, supostamente, tem uma função de atração 
sexual do parceiro ou de avaliação do status sexual do mesmo. Quando não há a apresentação 
sexual previamente à execução da investigação genital, o indivíduo pode segurar a cauda de 
outro indivíduo, assegurando o acesso à região genital. Não inclui, todavia, os momentos em 
que a mãe lambe a área anal de um recém-nascido para estimular a evacuação. 

Palavras-chave: percepção; relação sexual; aproximação. 
 

Monta 

Mounting descrito para Leontopithecus rosalia (HOAGE, 1982); simulação de cópula e segurar 
por trás descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (GLATSTON et al., 1984; SOINI, 1987) 

Descrição: ocorre quando um indivíduo (montador) se aproxima da extremidade posterior de 
outro e então o abraça em torno da região do quadril, de modo que um breve contato físico 
é feito entre a área abdominal do montador e a região glútea ou genital do indivíduo que foi 
montado. Os pés do animal que é montado, bem como do montador, permanecem juntos ao 
substrato. Pode haver também, neste contexto, uma simulação de cópula, em que o macho 
adota uma postura de cópula sobre a fêmea, com o pênis ereto, porém sem haver a 
penetração. 

Palavras-chave: simulação de cópula; relação sexual. 
 

Cópula 

Copulation ou Copulatory behavior descrito para Leontopithecus rosalia (SNYDER, 1974); 
copulatory behavior descrito para Leontopithecus rosalia (KLEIMAN, 1977; 1981); male 
mounting descrito para Leontopithecus chrysomelas (DE VLEESCHOUWER et al., 2000); cópula 
descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016) 

Menção também feita para outros Callitrichinae (GLATSTON et al., 1984; SOINI, 1987; EPPLE, 
1990) 

Descrição: macho, enquanto mantém seus pés fixos sobre a superfície, monta sobre a fêmea 
e a partir desta postura, são iniciados movimentos de aproximação e afastamento entre o 
pênis ereto e a vulva mesmo antes da introdução peniana propriamente dita. A introdução 
peniana pode ser inferida por uma mudança no prosseguimento dos movimentos masculinos. 
Neste momento a fêmea geralmente direciona sua cabeça para o macho. Múltiplas 
introduções penianas são necessárias antes da ejaculação, que é de difícil identificação, mas 
que pode ser reconhecida pela combinação de alguns sinais específicos, tais como: (a) fêmea 
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emitindo uma vocalização característica e/ou olhando diretamente para o macho; (b) um 
movimento de impulso prolongado do macho durante a intromissão; (c) macho e fêmea 
lambendo seus genitais logo após a separação; (d) um período de repouso sem tentativas de 
monta após a separação; (e) estremecimento conspícuo do corpo do macho. 

Palavras-chave: coito; ato sexual. 
 

2. Agonismo 
Desviar o olhar 

Look away descrito para Leontopithecus rosalia (FRENCH; INGLETT, 1989). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; KOENIG, 1998) 

Descrição: no caso de Leontopithecus, comportamento típico de situações de cativeiro e 
descrito sob contexto experimental. O indivíduo fica posicionado de costas para um possível 
intruso (ou indivíduo de outra gaiola), repetidamente direcionando a sua cabeça para o lado 
oposto ao intruso. Geralmente observado durante eventuais períodos de ruptura dos grupos, 
bem como imediatamente antes das alterações agressivas de comportamento intrafamiliares. 

Palavras-chave: visão; tensão; cativeiro. 
 

Expressões faciais agonísticas 

Frontal stare descrito para Leontopithecus rosalia (FRENCH; INGLETT, 1989); agonistic facial 
expressions descrito para Leontopithecus rosalia (HOAGE, 1982) 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM; 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; COATES; POOLE, 1983; SUTCLIFFE; POOLE, 1984; KOENIG, 1998) 

Descrição: comportamentos típicos de situações de cativeiro e descrito para Leontopithecus 
sob contexto experimental. Estas expressões são iniciadas a partir do comportamento de 
encarar que ocorre quando dois indivíduos permanecem um olhando diretamente para o 
outro se mantendo separados de 3 a 10 cm. Assim como no caso de desviar o olhar, este 
comportamento pode ser observado durante eventuais períodos de ruptura dos grupos, bem 
como antes ou após outras interações e comportamentos intrafamiliares de natureza 
agressivas. Após se encararem, iniciam repetidos balanços de cabeça. Pode ocorrer o 
estiramento dos músculos faciais de tal forma que os lábios sejam projetados para frente 
expondo os dentes. 

Palavras-chave: encarar; conflito; músculos faciais. 
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Perseguição 

Charge descrito para Leontopithecus rosalia (FRENCH; INGLETT, 1989); aggressive chasing and 
non-injurious fighting/chase descrito para Leontopithecus rosalia (HOAGE, 1982; FRENCH; 
INGLETT; 1989); perseguir e fugir descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016) 

Menção também feita para outros Callitrichinae (STEVENSON; POOLE, 1976; SUTCLIFFE; 
POOLE, 1984; KNOX; SADE, 1991). 

Descrição: um indivíduo segue rapidamente outro, por pelo menos alguns segundos, com a 
aparente intenção de afastá-lo ou afugentá-lo. Uma de suas variantes é o comportamento 
chamado de carga, cuja descrição no caso de Leontopithecus foi feita especificamente em 
contexto de cativeiro e experimental. Neste comportamento, um indivíduo corre até 
aproximadamente 10 a 30 cm de um coespecífico, parando de correr antes de entrar em 
contato ou chegar ainda mais perto do seu alvo (geralmente uma perseguição é desencadeada 
logo em seguida). 

Palavras-chave: comportamento ritualizado; corrida; interação. 
 

Ataque 

Attack descrito para Leontopithecus rosalia (FRENCH; INGLETT, 1989); aggressive behavior 
descrito para Leontopithecus chrysomelas (DE VLEESCHOUWER et al. (2000). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (COATES; POOLE, 1983; SUTCLIFFE; POOLE, 
1984; KNOX; SADE, 1991). 

Descrição: um indivíduo tenta agarrar, dar tapas ou até mesmo morder o outro. As mordidas 
aparentam ter intensidades diferentes, indo desde mordidas rápidas aparentando pouca força 
de pressão, até as que aparentam muita força de pressão podendo resultar em lesões. 

Palavras-chave: conflito; agressão. 
 

3. Alerta 
Vigilância 

Vigilance descrito para Leontopithecus rosalia (DE OLIVEIRA et al., 2003). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (CAINE, 1984; PERES, 1991; SAVAGE et al., 
1996; HARDIE; BUCHANAN-SMITH, 1997) 

Descrição: consiste em uma exploração visual do ambiente, onde o animal permanece 
estacionário e alerta (em postura de esfinge), geralmente na periferia do grupo. O indivíduo 
fica orientado em direção ao seu grupo (com a cabeça inclinada para baixo em um ângulo de 
até 45° em relação ao eixo vertical do corpo), ou para longe (a cabeça em um ângulo superior 
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a 45° também em relação ao eixo vertical). Independente da orientação, a cabeça pode se 
manter estática, com o indivíduo olhando para um ponto fixo, ou ser movida de um lado para 
o outro, de cima para baixo, assim realizando de varredura do ambiente. 

Palavras-chave: atenção; vigia; varredura. 
 

4. Brincadeira 
Manipulação de objetos 

Solitary play descrito para Leontopithecus rosalia (DE OLIVEIRA et al., 2003); brincadeira 
solitária com manipulação de objetos descrito para Leontopithecus rosalia (OLIVEIRA, 2005). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976) 

Descrição: ocorre quando folhas ou galhos são apreendidos repetidas vezes com as mãos 
(manipulação), podendo também ser quebrados sem aparente propósito, mordiscado ou 
jogados de cima do substrato. É comum também que o animal bata repetidamente a mão em 
folhas verdes, então observando o balançar destas. 

Palavras-chave: membros anteriores; instrumentos; boca. 
 

Salto, corrida e balanço 

Solitary play descrito para Leontopithecus rosalia (DE OLIVEIRA et al., 2003); brincadeira 
solitária motora descrito para Leontopithecus rosalia (OLIVEIRA, 2005). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976) 

Descrição: corresponde aos comportamentos lúdicos que se relacionam com a aptidão 
motora. Envolve deslocamentos entre galhos de tal forma que o corpo seja arremessado a 
partir de um substrato (galho, poleiro, solo) projetando-se no espaço (salto) até alcançar outro 
substrato, ou deslocamentos em velocidade sobre diferentes substratos (corrida), podendo 
ser linear ou em círculos. O indivíduo pode também se segura com ambas as mãos em um 
galho flexível, então flexionando e distendendo os membros posteriores de tal forma que seu 
corpo seja deslocado para cima e para baixo (balanço vertical). O balanço também pode 
ocorrer no sentido horizontal, ocasião em que o indivíduo se fixa a um galho com os pés, 
projeta o corpo em direção ao solo (pendurado) e posteriormente se desloca de um lado para 
outro (balanço). Além disso, o indivíduo pode também se pendurar de cabeça para baixo, 
flexionando os joelhos repetidamente então balançando verticalmente. 

Palavras-chave: comportamento motor; interação; movimentação corpora; deslocamento. 
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Perseguição lúdica 

Social play descrito para Leontopithecus rosalia (DE OLIVEIRA et al., 2003); brincadeira social 
de perseguição descrito para Leontopithecus rosalia (OLIVEIRA, 2005). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM; 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; VOLAND, 1977). 

Descrição: interação recíproca entre dois ou mais indivíduos, caracterizada por 
comportamentos de saltos corridas e balanços estando um atrás do outro. Nestes casos as 
corridas tendem a ser persistentes. 

Palavras-chave: corrida; deslocamento; interação amigável. 
 

Luta 

Social play descrito para Leontopithecus rosalia (DE OLIVEIRA et al., 2003); brincadeira social 
de luta descrito para Leontopithecus rosalia (OLIVEIRA, 2005). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; VOLAND, 1977). 

Descrição: Comportamento de empurrar, agarrar, puxar e rolar, executados em baixa 
intensidade com outro indivíduo, podendo utilizar os quatro membros durante a sua 
execução. Podem ocorrer após episódios de perseguições e após alguns segundos os 
indivíduos se separam, correm para direções opostas ou iniciam nova perseguição. 

Palavras-chave: simulação de conflito; interação amigável; intensidade. 
 

5. Alimentação e forrageio 

Autoalimentação 

Feeding descrito para Leontopithecus rosalia (HOAGE, 1982); self feed descrito para 
Leontopithecus chrysomelas, L. chrysopygus, L. rosalia (PRICE; FEISTNER, 1993); ingerir e 
ingerir água descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; VOLAND, 1977) 

Descrição: este comportamento ocorre durante os períodos em que um indivíduo conduz com 
algum de seus membros o item alimentar diretamente até a boca ou, pela aproximação de 
um galho contendo o alimento (por exemplo frutos), para então iniciar a mastigação. Em 
ambos os casos, o alimento também pode ser lambido antes de ser ingerido. Além disso, 
quando a alimentação é feita com o indivíduo aproximando a sua boca da fonte de alimento, 
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o indivíduo pode fazer uso dos seus dentes incisivos para raspar o substrato, liberando resinas 
vegetais que posteriormente são lambidas (gomivoria). 

Palavras-chave: alimentação; comida; manipulação. 
 

Abordagem 

Approach descrito para Leontopithecus rosalia (RAPAPORT; RUIZ-MIRANDA, 2006; RAPAPORT, 
2019). 

Descrição: realizada no contexto em que diferentes indivíduos coforrageiam em uma mesma 
área, ou mesmo de transferência de comida. Ocorre quando um indivíduo se aproxima a cerca 
de 1 metro de outro que está procurando por comida, tem alimento(s) em sua posse, ou que 
já está comendo. 

Palavras-chave: aproximação; investigação. 
 

Solicitar 

Beg descrito para Leontopithecus chrysomelas, L. chrysopygus, L. rosalia (PRICE; FEISTNER, 
1993; FEISTNER; PRICE, 2000; RAPAPORT; RUIZ-MIRANDA, 2006; RAPAPORT, 2019) 

Menção também feita para outros Callitrichinae (FEISTNER; PRICE, 1990; RAPPORT; BROWN, 
2008). 

Descrição: um indivíduo vocalizando, geralmente um infante, se aproxima de outro que tenha 
comida ou que esteja forrageando, até o comprimento de um corpo de distância. O indivíduo 
que se aproximou pode então alcançar o item alimentar e/ou encarar o possuidor de 
alimentos com a boca parcialmente aberta, formando uma expressão facial particular a este 
comportamento. Então estende a sua mão, ou direciona a boca para o item alimentar, com 
ou sem vocalizações. Assim como na abordagem, este comportamento é realizado no 
contexto de coforrageamento ou de transferência de alimentos. Não é, necessariamente, 
precedido por uma oferta (ver abaixo) por parte do possuidor de alimentos. 

Palavras-chave: implorar; proximidade; recepção. 
 

Resistência 

Refuse descrito para Leontopithecus chrysomelas, L. chrysopygus, L. rosalia (PRICE; FEISTNER, 
1993; FEISTNER; PRICE, 2000); resist descrito para Leontopithecus rosalia (BROWN; MACK, 
1978; RAPAPORT; RUIZ-MIRANDA, 2006; RAPAPORT, 2019); leave descrito para 
Leontopithecus rosalia (RAPAPORT, 2019); quase-food stealing descrito para Leontopithecus 
rosalia (HOAGE, 1982). 
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Menção também feita para outros Callitrichinae (STEVENSON; POOLE, 1976; FEISTNER; PRICE, 
1990; RAPAPORT; BROWN, 2008). 

Descrição: comportamento executado quando um indivíduo detentor de alimentos não os 
transfere para outro (geralmente um filhote) que está solicitando. Nestas ocasiões o detentor 
do alimento afasta-se, podendo segurar firme o pulso do solicitante, ou ainda largando o seu 
item alimentar. Especialmente quando envolve indivíduos que não os filhotes, o possuidor do 
alimento se afasta, empurra, golpeia, investe contra ou, de algum outro modo, é agressivo 
contra aquele que está solicitando o alimento, ou tentando se apossar dele. Também pode 
ocorrer quando um indivíduo deixa o substrato no qual estava até então forrageando 
ativamente, no intervalo de alguns segundos depois da chegada de outro indivíduo. Neste 
caso, o indivíduo que previamente estava forrageando se afasta com pelo menos o 
comprimento de um corpo de distância do substrato e então interrompe o seu próprio 
forrageamento. As resistências geralmente não resultam no compartilhamento de alimento 
(ver abaixo). 

Palavras-chave: negar; afastar; recusar. 
 

Compartilhamento de alimento 

Active, passive and overt food-sharing descrito para Leontopithecus rosalia (WILSON, 1976; 
HOAGE, 1982); food transfer descrito para Leontopithecus rosalia (BROWN; MACK, 1978; 
HOAGE, 1982; RUIZ-MIRANDA et al., 1999); offer descrito para Leontopithecus chrysomelas, L. 
chrysopygus, L. rosalia (FEISTNER; PRICE, 1993; 2000; RUIZ-MIRANDA et al., 1999); 
share/share food with others descrito para Leontopithecus chrysomelas, L. chrysopygus, L. 
rosalia (HOAGE, 1982; FEISTNER; PRICE, 1993; 2000); offering food descrito para 
Leontopithecus rosalia (RUIZ-MIRANDA et al., 1999). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (FEISTNER; PRICE, 1990; WALLANDER, 2000; 
RAPAPORT; BROWN, 2008). 

Descrição: pode iniciar como um movimento simples, do detentor do alimento em direção a 
outro indivíduo, atraindo a sua atenção. Sinais mais complexos, todavia, também são 
possíveis. Pode ocorrer, por exemplo, uma vocalização estridente e um olhar fixo do detentor 
para o destinatário pretendido, seguido pelo possuidor do alimento sentando-se, com os 
cotovelos dobrados, enquanto mantém a comida longe do seu corpo. Neste caso, o detentor 
do alimento posiciona a sua cabeça de maneira ereta e não olhando diretamente para o 
destinatário, que então leva o alimento. Embora vários sinais de solicitação possam ser 
usados, apenas dois ou três ocorrem na maioria dos casos. O indivíduo que está 
compartilhando o alimento, o ofertando para um destinatário, quase sempre é um adulto e o 
que recebe geralmente um filhote. Neste cenário, o indivíduo que inicia a oferta quase nunca 
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recusa dar comida para o filhote, ou outro indivíduo, depois de já ter a oferecido (ou seja, ele 
não “desiste” de entregar o alimento depois te já ter oferecido para outro indivíduo).  
Compartilhamento precedidos por esse tipo de oferta são eventos relativamente raros, ainda 
mais quando envolve a interação entre dois adultos. Contudo, ocorrem quando um indivíduo 
que detêm o alimento, o abandona em resposta ao evento de implorar feito por outro 
indivíduo (geralmente filhotes). O compartilhamento também pode ser feito de maneira 
passiva, em que o detentor de um item alimentar não solicita, oferta nem resiste à uma 
eventual tentativa (que pode ser diferente do evento de solicitar) de outro em levar seu 
alimento, entregando o alimento sem qualquer tipo de solicitação executada apor ambas as 
partes. 

Palavras-chave: partilha; comida; comportamento seriado. 
 

Roubo de alimento 

Food stealing descrito para Leontopithecus rosalia (HOAGE, 1982; RUIZ-MIRANDA et al., 
1999). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (STEVENSON; POOLE, 1976; VOGT, 1978; 
SUTCLIFFE; POOLE, 1984). 

Descrição: o detentor do item alimentar, sem solicitar a aproximação de outro indivíduo, 
resiste, mas sem sucesso a uma tentativa do solicitante em pegar o alimento. 

Palavras-chave: tensão; proximidade. 
 

6. Comportamentos afiliativos 

Abordagem afiliativa e toque 

Affiliative behavior descrito para Leontopithecus chrysomelas (DE VLEESCHOUWER et al., 
2000); leave descrito para Leontopithecus chrysomelas (DE VLEESCHOUWER et al., 2000); 
comportamentos afiliativos (interação) descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 
2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (STEVENSON; POOLE, 1976; VOGT, 1978; 
COATES; POOLE, 1983). 

Descrição: deslocamento executado por qualquer indivíduo, aproximador, para 30 cm ou 
menos de distância de outro, o indivíduo-alvo. Ao fim do deslocamento, há a possibilidade do 
aproximador entrar em contato físico com o indivíduo-alvo. Quando há este contato, ou ao 
menos uma tentativa, ele pode ser precedido pelo comportamento, executado por qualquer 
um dos indivíduos envolvidos na interação, de se deitar com o dorso no substrato e de 
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empurrar o seu companheiro com os membros ou o focinho. O contato físico pode ser feito 
através de qualquer parte do corpo, em especial por membros e face. De qualquer modo, vale 
ser ressaltado que nem sempre a tentativa de abordagem é concluída com sucesso. Não é 
especificado o contexto e nem se tal comportamento vale tanto para adultos como para 
filhotes. 

Palavras-chave: afiliação; proximidade; contato. 
 

Alo-catação 

Realizar/receber catação descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016); 
allogrooming descrito para Leontopithecus chrysomelas, L. rosalia (HOAGE, 1982; DE 
VLEESCHOUWER et al., 2000). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; VOGT, 1978; COATES; POOLE, 1983; KNOX; SADE, 1991). 

Descrição: consiste no ato de realizar uma inspeção na pelagem de outro indivíduo fazendo 
uso da boca e/ou dos dedos da mão. Durante este comportamento há a separação dos pelos 
e remoção de partículas lá inseridas (como detritos) e ectoparasitas. O ato de lamber outro 
indivíduo não é, por si só, considerado um elemento do comportamento de catação, pois 
também aparece com frequência em associação com outros comportamentos. 

Palavras-chave: catação; socialidade; pelagem. 
 

Aconchegar-se 

Huddling descrito para Leontopithecus rosalia, L. chrysomelas (HOAGE, 1982; DE 
VLEESCHOUWER et al., 2000); comportamentos afiliativos (deitar-se sobre o outro) descrito 
para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (EPPLE; KATZ, 1980; COATES; POOLE, 1983; 
SOINI, 1987). 

Descrição: caracterizado pelo comportamento de sentar-se ou se deitar em contato tátil 
próximo com outro indivíduo. Pode ser o caso também do indivíduo #1 que se aproxima de 
outro que já está deitado (indivíduo #2). O indivíduo #1 então se posiciona sobre o #2, ou 
muito próximo dele, para repousar ou dormir. 

Palavras-chave: repouso; proximidade; intimidade. 
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7. Cuidado parental 

Transporte de filhotes 

Carregar filhote descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016); infant carrying 
descrito para Leontopithecus rosalia (SNYDER, 1974; HOAGE, 1982). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; VOGT, 1978; SOINI, 1987; KNOX; SADE, 1991). 

Descrição: ocorre quando em períodos de deslocamento, de alimentação e até mesmo de 
descanso, um infante permanece agarrado ao dorso ou ventre de um adulto. Nestas ocasiões 
o infante pode permanecer apenas agarrado, pode tentar se deslocar sobre o adulto, mamar, 
descansar ou dormir. 

Palavras-chave: carregar; deslocamento; carga. 
 

Amamentação 

Infant carrying descrito para Leontopithecus rosalia (SNYDER, 1974; HOAGE, 1982); 
amamentar descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Descrição: ocasião em que a mãe segura o filhote, junto ao seu ventre, o qual permanece 
succionando os mamilos dela.  

Palavras-chave: mãe; lactação; filhote. 
 

Lamber o filhote 

Licking young descrito para Leontopithecus rosalia (HOAGE, 1982). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (KAPLAN; ROGERS, 1999). 

Descrição: ato de um cuidador, particularmente a mãe, lamber diferentes partes do corpo do 
filhote. Quando uma mãe lambe a área anogenital do seu filhote, isso parece se dar no sentido 
de estimular a evacuação por parte dele. Não é especificado se o comportamento ocorre em 
algum contexto em especial (p. ex. limpeza, carinho, etc.). 

Palavras-chave: cuidado; boca; mãe. 
 

8. Automanutenção 
Repouso 

Resting descrito para Leontopithecus rosalia (SNYDER, 1974); parado ativo e inativo descrito 
para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 
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Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; VOGT, 1978; COATES; POOLE, 1983). 

Descrição: ocorre com o indivíduo deitado, relaxado, em postura de descanso (não definida), 
sem demonstrar estar vigilante, ou mesmo dormindo. Quando deitado, sua cauda pode ficar 
ao redor do corpo, ou entre as pernas. Pode também estar sentado ou em pé, mas sem 
executar qualquer outra ação. Os indivíduos podem repousar em contato com companheiros 
de grupo, ou isoladamente. 

Palavras-chave: descanso; relaxamento; deitar-se. 
 

Bocejar 

Bocejar descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (STEVENSON; POOLE, 1976). 

Descrição: ato de abrir a boca mais que o habitual, inspirando o ar em processo 
aparentemente involuntário, nos períodos em que aparenta estar com sono ou cansaço. 
Enquanto a boca é aberta, a língua é inicialmente projetada para frente e depois curvada em 
direção à cavidade bucal enquanto a boca vai sendo fechada. 

Palavras-chave: boca; estiramento; face. 
 

Masturbação 

Masturbação descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970). 

Descrição: estimulação manual dos próprios órgãos genitais, podendo, no caso dos machos, 
levar à ejaculação. 

Palavras-chave: mãos; órgão genital. 
 

Regurgitar 

Regurgitar descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Descrição: o indivíduo permanece com o corpo inclinado para a frente, ocasião em que 
ocorrem contrações abdominais com impulsão da cabeça para frete, até expelir secreção ou 
alimento pela boca. O ato de expelir secreção também é precedido por uma vocalização 
aguda. 

Palavras-chave: vômito; secreção estomacal. 
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Limpar mãos e pés 

Limpar mãos e pés descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Descrição: indivíduo utiliza sua língua e/ou dentes para limpar seus pés e/ou suas mãos, 
retirando de lá detritos e/ou restos de alimentos que, tenham ficado presos nessas regiões. 

Palavras-chave: membros anteriores e posteriores; limpeza. 
 

Auto catação 
Selfgrooming descrito para Leontopithecus rosalia (SNYDER, 1974); grooming descrito para 
Leontopithecus rosalia (HOAGE, 1982); autocatação descrito para Leontopithecus chrysopygus 
(OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; COATES; POOLE, 1983). 

Descrição: indivíduo realiza uma inspeção em sua própria pelagem, procurando por 
ectoparasitas e/ou removendo peles mortas e/ou partículas lá aderidas, para tanto fazendo 
uso das suas mãos, pés ou da boca. 

Palavras-chave: pelagem; solitário; inspeção. 
 

Coçar 

Scratching descrito para Leontopithecus rosalia (SNYDER, 1974); rubbing descrito para 
Leontopithecus rosalia (HOAGE, 1982); coçar descrito para Leontopithecus chrysopygus 
(OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; VOGT, 1978; COATES; POOLE, 1983). 

Descrição: indivíduo utiliza de alguma parte do seu corpo (geralmente um de seus membros), 
ou mesmo de algum objeto externo, para esfregar ou roçar a própria pele em qualquer região 
de seu corpo. 

Palavras-chave: esfregar; corpo; pele. 
 

9. Marcação de cheiro 
Marcação circumgenital 

Circumgenital/Anal rubbing scent marking descrito para Leontopithecus rosalia (SNYDER, 
1974); marking with the circumgenital glands descrito para Leontopithecus rosalia, L. 
chrysomelas (KLEIMAN; MACK, 1980; HOAGE, 1982; DE VLEESCHOUWER et al., 2000); 
marcação genital descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 
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Menção também feita para outros Callitrichinae (EPPLE, 1972; STEVENSON; POOLE, 1976; 
VOGT, 1978; COATES; POOLE, 1983; SOINI, 1987; KNOX; SADE, 1991). 

Descrição: em postura sentada (não definida), o animal pressiona a região anogenital de seu 
corpo contra o substrato e a esfrega para frente e para trás, ou de um lado para o outro, com 
ou sem o auxílio de suas próprias mãos para efetuar o movimento. Com este comportamento 
a secreção das glândulas inicialmente recobre os lábios pudendi e o escroto para então serem 
espalhadas sobre o substrato. Durante a marcação os indivíduos também podem urinar. 
Existem variantes deste comportamento, nas quais o indivíduo arrasta a área suprapúbica de 
seu corpo enquanto está deitado de bruços, puxando-se para a frente com o auxílio de suas 
mãos. Esse comportamento pode variar na dependência das características do substrato em 
que a marcação está ocorrendo. Não é especificado se tal comportamento também pode se 
dar em função de algum tipo de estimulação sexual. 

Palavras-chave: odor; órgãos genitais; pélvis. 
 

Marcação esternal 

Sternal scent marking descrito para Leontopithecus rosalia (SNYDER, 1974); marking with the 
sternal glands descrito para Leontopithecus rosalia, L. chrysomelas (KLEIMAN; MACK, 1980, 
HOAGE, 1982; DE VLEESCHOUWER et al., 2000); marcação peitoral descrito para 
Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (EPPLE, 1972; STEVENSON; POOLE, 1976; 
VOGT, 1978; COATES; POOLE, 1983; SOINI, 1987; KNOX; SADE, 1991). 

Descrição: um indivíduo esfrega a sua região peitoral, ao menos alguma parte de seu tórax, 
contra o substrato, enquanto está deitado de bruços (postura não definida). Ele também pode 
pressionar apenas sua área esternal, enquanto o seu quadril é mantido elevado. Pode também 
se apoiar apenas em seus membros posteriores, em postura bípede, a fim de marcar em 
posição vertical um item localizado acima do substrato, como um tronco de árvore. 

Palavras-chave: odor; tórax; peitoral. 
 

10. Locomoção 
Andar 

Andar descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; VOGT, 1978; COATES; POOLE, 1983). 

Descrição: deslocamento em postura quadrúpede, com alternância dos membros de tal forma 
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que quando os membros de um lado se aproximam, os do outro lado se afastam. Enquanto 
andam, os indivíduos aparentam não alterar a sua velocidade de deslocamento. A velocidade 
também parece ser constante e menor em relação a outros tipos de locomoção, seja no solo, 
galhos ou outros tipos de plataformas (naturais ou artificiais). 

Palavras-chave: locomoção; deslocamento; devagar. 
 

Corrida e salto 

Correr descrito por Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016); saltar descrito por 
Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Menção também feita para outros Callitrichinae (MOYNIHAM, 1970; STEVENSON; POOLE, 
1976; VOGT, 1978; COATES; POOLE, 1983). 

Descrição: ato de deslocar-se pelo ambiente, no solo, galhos ou plataformas, com velocidade 
e movimentos mais rápidos em relação ao comportamento de andar. Apoiando-se nos quatro 
membros, o animal pode efetuar uma espécie de galope, podendo a cauda estar estendida ou 
arqueada. Também pode marchar com saltos intermitentes caracterizados por rápidos 
deslocamentos parabólicos no espaço de tal forma que seus membros fiquem 
temporariamente afastados do substrato. 

Palavras-chave: locomoção; deslocamento; rapidez. 
 

11. Estereotipias 

Coprofagia 

Coprofagia descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Descrição: ato de ingerir as próprias fezes, ou as de outro indivíduo do mesmo grupo. 

Palavras-chave: excreção; ânus; ingestão. 
 

Automutilação 

Morder mãos e pés descrito para Leontopithecus chrysopygus (OLIVEIRA, 2016). 

Descrição: indivíduo morde suas próprias mãos e pés repetidamente e por alguns minutos, 
geralmente quando é submetido a algum fator estressante (como a presença de pessoas 
estranhas, barulhos altos, manejo, etc.). 

Palavras-chave: estresse; lesão; repetição. 
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2.4 DISCUSSÃO 
 

 Os dados aqui coletados apontam para uma tendência de concentração de esforços 

sobre poucas espécies, que passam a ser os modelos para a maioria das descrições dos 

comportamentos atribuídos aos Leontopithecus e, sob uma perspectiva mais ampla, para 

Callitrichinae como um todo. Nesse sentido, os três gêneros que concentram a maioria das 

pesquisas envolvendo espécies da subfamília (Saguinus, Callithrix e Leontopithecus; ver 

CAPÍTULO 1) são aqueles que também mais se fizeram presentes nos estudos que compõem 

a presente proposta de redescrição. O mesmo raciocínio parece se aplicar dentro de cada um 

dos gêneros, tendo em vista que a maioria dos esforços foram destinados a Callithrix jacchus, 

Saguinus fuscicollis e Leontopihtecus rosalia, sendo estas espécies predominantemente em 

ambiente de cativeiro (outro padrão também detectado no CAPÍTULO 1). A isso também se 

soma a eventualidade de no ambiente de cativeiro tanto a observação como o registro do 

comportamento serem, em princípio, mais acessíveis em relação aos esforços de campo, ou, 

uma aparente tendência à redução de esforços dedicados à História Natural e, 

consequentemente aos estudos na natureza. Por outro lado, há de se destacar também que 

o ambiente de cativeiro representa uma ótima oportunidade de se realizar valiosas pesquisas 

científicas, visto o aumento das populações cativas. 

Portanto, o próprio perfil dos pesquisadores é outro elemento que possivelmente 

também contribui para este padrão, uma vez que a maioria dos estudos primatológicos com 

espécies de Callitrichinae é feita com animais cativos e mais direcionada para questões 

específicas normalmente associadas ao ambiente de cativeiro (por exemplo questões de 

Psicobiologia; ver discussão do CAPÍTULO 1). Contudo, isso demonstra a atual realidade que 

em momento algum perde sua relevância visto que sob condições horizontais de cativeiro é 

possível limitar variáveis e assim obter informações que possivelmente permitirão o 

entendimento dos diferentes processos biológicos ao longo dos estudos de campo. Com base 

neste contexto, as diferenças em algumas das descrições pareceram refletir mais a 

diversidade de hipóteses sendo testadas que as condições de cada estudo em particular, ou 

seja, natureza e cativeiro. Essa constatação viabiliza que haja uma somatória das descrições 

na elaboração de um etograma que vise a uma adequação para toda a subfamília, exceto em 

casos em que o comportamento foi descrito em condições muito específicas de cativeiro e em 

proximidade física de pesquisadores e rotinas de tratadores, podendo gerar estresses e 
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potencializar alguns comportamentos (ver CARLSTEAD, 1996). Naturalmente, estas são 

apenas ressalvas, não significando que tais comportamentos não possam ser também 

observados sob condições naturais. De qualquer forma, o mais interessante de se destacar é 

o fato de comportamentos descritos em cativeiro e sob condições naturais terem sido 

combinados sem grandes dificuldades. 

 Dados dessa natureza são especialmente relevantes pois indicam que resultados de 

estudos comportamentais obtidos com animais selvagens podem ser incorporados por 

pesquisas e rotinas de manejo envolvendo animais cativos, resultando em um tipo de 

conhecimento acumulado que pode ser revertido em decisões práticas e objetivas capazes de 

melhorar a qualidade de vida dos animais cativos (ver STANTON et al., 2015). Não havendo 

grandes diferenças entre os comportamentos de indivíduos selvagens e cativos, acreditamos 

ser possível trazer o conhecimento que dispomos das populações selvagens, por exemplo, 

para programas de reabilitação e reintrodução de fauna, que por vezes lidam com espécies 

não tão frequentes em ambientes de cativeiro. Portanto, os resultados também denotam uma 

interessante aplicabilidade sob condições de cativeiro em que há a necessidade de consultar 

os comportamentos de tais espécies, para as quais descrições comportamentais inexistam, 

mas se fazem presentes para táxons de parentesco evolutivo próximo. O caminho inverso, por 

sua vez, também pode ser de interesse para diversos pesquisadores, pois se o comportamento 

de espécimes cativos de Callitrichinae pode ser comparado ao de indivíduos de vida-livre, 

ambientes de cativeiro passam a representar uma valiosa fonte de conhecimento a este 

respeito. Assim, propostas de padronização como as apresentadas em nosso estudo, bem 

como as feitas por Stanton et al. (2015) e Pierard et al. (2019), passam a ter sua relevância 

ainda mais destacada. 

 Outro ponto importante é o fato da maioria dos comportamentos terem sido 

detectados tanto em espécies de Leontopithecus como em outros Callitrichinae, indicando 

que eles são comuns à maioria, se não todas, as espécies da subfamília. Todavia, a fim de 

confirmarmos essa hipótese, ainda sentimos a necessidade de contarmos com o aporte de 

mais estudos comparativos. Isso se tornará cada vez mais viável à medida que pesquisas com 

espécies de Callitrichinae continuem a crescer, sendo desejável que adições e modificações 

(particulares a cada espécie) à redescrição padronizada aqui proposta sejam necessárias. 

 No que se refere ao tipo das descrições utilizadas para a construção da presente 

proposta de padronização, é especialmente interessante o fato de termos detectado que no 
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caso de Callitrichinae os pesquisadores frequentemente combinam suas próprias definições 

às descrições comportamentais propostas por terceiros, já que mais da metade das obras 

utilizadas na redescrição continha definições que faziam referência a outros estudos (ver 

seção 2.3.2). Isso também representa uma evidência de que há um grau de similaridade entre 

as descrições provenientes de diferentes estudos, independentemente da maneira pela qual 

eles foram conduzidos. Por outro lado, também indica que apenas a citação de uma referência 

de descrição já presente na literatura especializada não impede que divergências entre as 

definições comportamentais desses diferentes estudos (tratem eles da mesma espécie ou 

não) continuem existindo, bem como corrobora a necessidade de padronização da 

terminologia comportamental presente na literatura. Ainda mais se considerarmos o grau de 

detalhamento dessas descrições comportamentais. Se por um lado mais da metade dos 

estudos que foram incorporados em nossa proposta de redescrição ofereciam definições 

claras para cada um dos comportamentos listados, é interessante perceber que quase 40% 

faziam isso de forma incompleta ou apenas listavam comportamentos (ver seção 2.3.2). São 

todos estudos que continuam sendo úteis para comparações pontuais e menção de 

comportamentos específicos, mas que não preenchem todo o potencial de um estudo de 

descrição comportamental. 

 Já no que diz respeito ao conteúdo das definições que compõem a proposta de 

redescrição, destacamos três principais tendências: (1) é muito comum a variação nos títulos 

dos comportamentos, mesmo que suas definições descrevam fenômenos semelhantes; (2) 

definições também podem variar no que diz respeito à terminologia utilizada, mesmo que em 

muitos casos descrevam comportamentos semelhantes; (3) a não utilização de determinadas 

palavras-chave para especificar o contexto de cada comportamento parece ser um dos 

principais empecilhos para eventuais propostas de padronização. São todas tendências não 

mutuamente exclusivas e que, portanto, quando combinadas podem até mesmo potencializar 

umas às outras. 

 Dentro deste contexto, vale ser inicialmente ressaltado que temos detectado que a 

categorização de determinados comportamentos, variou de acordo com os objetivos e 

particularidades de cada estudo, o que aponta para uma constante falha em estudos 

comportamentais. Isso porque, por mais que existam diferentes níveis de análise do 

comportamento animal (ver LEHNER, 1996), consideramos que a definição dos eventos e 

estados, bem como a nomenclatura comportamental nela utilizada, deveria independer do 
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tipo de proposta de cada estudo. Assim como ocorre com a nomenclatura taxonômica em que 

o nome dado a uma espécie não pode ser mudado arbitrariamente, o mesmo deve (ou 

deveria) valer para a nomenclatura comportamental. Há um valor considerável, portanto, na 

criação de categorias comportamentais padronizadas. 

 A este respeito e com relação a primeira das tendências acima mencionadas, destaca-

se o fato de diversas categorias terem se mostrado frequentes e padronizadas ao 

compararmos diferentes estudos. No caso de Callitrichinae o comportamento de 

carregamento de filhotes é um dos melhores exemplos, se mostrando frequente na literatura 

ao mesmo tempo que apresenta uma razoável consistência na terminologia utilizada (ou seja, 

na redação dos comportamentos) por diferentes autores. Isso facilita em muito qualquer 

outro estudo que venha a ser baseado nessas descrições, de modo que a própria simplificação 

da literatura acaba por se tornar um dos principais pontos positivos de propostas de 

padronização da pesquisa comportamental, como a apresentada aqui. Ainda mais se 

considerarmos que, apesar das diferenças na terminologia utilizada para cada 

comportamento, por meio da revisão aqui conduzida também percebemos que muitas 

definições se assemelhavam e poderiam ser combinadas em uma única descrição, mesmo que 

por vezes fossem colocadas como comportamentos diferentes (sob títulos distintos). 

 É bem verdade que diferenças dessa natureza podem ser atribuídas ao método de 

descrição comportamental (por exemplo, se é baseado nas estruturas ou consequências; 

HINDE, 1970; LEHNER, 1996), bem como às peculiaridades que cada estudo traz consigo, 

conforme dissertado anteriormente. Dessa forma, vale ser destacado que aqui a fusão de 

diferentes comportamentos foi feita sempre tendo em mente sua relevância e adaptabilidade 

para várias espécies da subfamília. Neste sentido, os comportamentos que melhor servem de 

exemplo dentro deste contexto são aqueles relacionados à transferência de alimentos em 

Leontopithecus (WILSON, 1976; BROWN; MACK, 1978; HOAGE, 1982; RUIZ-MIRANDA et al., 

1999; FEISTNER; PRICE, 1993; 2000; RAPPAPORT; RUIZ-MIRANDA, 2006; RAPPAPORT, 2019) 

ou para outros Callitrichinae (FEISTNER; PRICE, 1990; WALLANDER, 2000; RAPPPORT; BROWN, 

2008). Mais especificamente, um evento como o compartilhamento de alimentos foi 

redescrito a partir de definições categorizadas sob pelo menos cinco títulos distintos na 

literatura (ver TABELA 3), todas aqui consideradas como componentes ou variantes de um 

mesmo comportamento. Não há, dessa forma, uma clareza nas descrições presentes na 

literatura apontando para o que de fato caracteriza cada um destes eventos e como realmente 
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podemos tratar cada um deles, como eventos separados, ou variantes de um mesmo 

comportamento. 

 Quanto à segunda tendência, de definições variarem com relação à terminologia 

utilizada, não é incomum a utilização de diferentes termos para se referir aos membros do 

corpo (por exemplo: pernas traseiras ou posteriores; braços, membros dianteiros ou 

anteriores) ou a características ambientais (por exemplo, chão, solo, substrato), mesmo que 

em muitos casos tais termos pertençam à descrição de comportamentos semelhantes. Em 

certa medida, isso acaba conduzindo à terceira das tendências destacadas anteriormente, que 

é a falta de contextualização, com os comportamentos sendo descritos sem a inserção de 

termos que seriam fundamentais para a sua plena compreensão. Um fenômeno similar a este 

já havia sido detectado por Stanton et al. (2015), ao padronizarem a nomenclatura 

comportamental utilizada em estudos com felídeos. Sob um primeiro olhar, isso pode até 

parecer pouco relevante, mas é quando vários detalhes como estes se combinam que 

incongruências acabam sendo geradas na literatura. 

 Comportamentos de locomoção (ver TABELA 3) representam outros bons exemplos 

desses fenômenos em Leontopithecus, ou mesmo em Callitrichinae. Efetivamente não 

encontramos descrições que detalham com a devida precisão todas as posturas e 

movimentações corporais envolvidas com estes comportamentos. Portanto, não fornecem 

um detalhamento sobre qual a frequência e velocidade com que eles ocorrem em cada tipo 

de substrato (por exemplo se sempre envolvem os quatro membros dos animais ou não, entre 

outros fatores), ou mesmo sobre eventuais diferenças na sua execução entre indivíduos de 

diferentes idades. Da mesma forma, também não é incomum a indicação de termos como 

vocalizações ou posturas consideradas características na descrição de determinados 

comportamentos (bons exemplos em implorar, repouso e amamentação, ver TABELA 4). 

Termos que até poderiam ser úteis para a definição dos comportamentos, desde que fossem 

sempre previamente definidos (o que não acontece), fornecendo assim o grau de 

detalhamento necessário para a compreensão de todas as descrições. 

 De forma similar, detectamos que a falta de uma clara indicação dos indivíduos que 

executam os comportamentos também compromete, por vezes, o seu entendimento. Bons 

exemplos a este respeito podem ser encontrados em comportamentos como abordagem e 

toque, resistência e outros eventos relacionados à alimentação e forrageio (ver TABELA 4), 

cujas descrições disponíveis na literatura nem sempre indicam se os comportamentos são 
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restritos a apenas alguns indivíduos do grupo (p. ex. adultos ou filhotes), ou mesmo quem são 

os verdadeiros responsáveis pelo início da execução dos comportamentos. Nesse sentido, fica 

claro que quando cada um destes elementos não é conhecido e descrito de maneira acurada, 

o entendimento do comportamento como um todo acaba sendo prejudicado. A introdução 

de palavras-chave acompanhando cada descrição, conforme foi realizado no presente estudo, 

pode contribuir para atenuar problemas dessa natureza. Por conseguinte, mais uma vez 

sugerimos que o uso de termos padronizados e objetivos, capazes de mudar ou esclarecer a 

descrição de um comportamento, conforme foi objetivado ao longo da presente revisão, 

proporciona as condições para que de fato o contexto de cada comportamento seja 

devidamente esclarecido, sem sacrificar a consistência entre os estudos (STANTON et al., 

2015). 

 Tais incongruências geram incertezas não somente nos trabalhos comportamentais de 

base, justamente mais voltados à parte mais descritiva, mas também a quaisquer outros 

estudos posteriores que tomem como objeto de estudo ou unidade amostral esses 

comportamentos a fim de explorar fenômenos ainda mais complexos. No contexto do 

presente capítulo, isso se torna ainda mais interessante na medida em que consideramos que 

em Callitrichinae comportamentos como os destacados acima (relacionados ao processo de 

transferência de alimentos) são profundamente estudados pois, se tratando de espécies em 

que há o cuidado cooperativo da prole (FEISTNER; PRICE, 1990; 2000; RAPAPORT, 1999), todos 

membros do grupo se envolvem nestas interações. Além dos mais, pelo fato dos custos e 

benefícios para o cuidado parental variarem com o tipo de cuidado prestado e com as 

características de cada espécie, bem como de cada cuidador, com idade, sexo, estado 

reprodutivo e capacidade de forrageamento diferentes (para uma discussão sobre a relação 

destes elementos com o cuidado parental, ver DÍAZ-MUÑOZ, 2016), estudos quantitativos e 

comparativos dentro deste contexto são especialmente frequentes (PRICE; FEISTNER, 1993; 

RAPAPORT; BROWN, 2008). Assim sendo, uma das principais questões a ser destacada aqui é 

que se na base das análises destas pesquisas não estiverem comportamentos plenamente 

comparáveis (por meio de suas definições), toda e qualquer inferência posterior acaba 

perdendo força. Aqui não cabe julgar se este necessariamente é o caso dos estudos aqui 

citados e dos comportamentos presentes na atual proposta de redescrição. Apenas 

apontamos para o quão importante é se trabalhar com critérios claros e bem estabelecidos 

quando se trata do estudo do comportamento animal (LEHNER, 1996; MARTIN & BATESON, 



88 
 
2007). 

 Neste ponto faz-se importante destacar também que acreditamos que o rigor 

metodológico adotado durante o processo de construção da nossa própria padronização é 

suficiente para dar confiança a outros pesquisadores em adotar a terminologia e as definições 

comportamentais aqui propostas. Principalmente no que diz respeito a quais categorias de 

comportamentos serão escolhidos e/ou mensurados em seus próprios estudos. Outro ponto 

é que a presente proposta ainda deve passar por novas etapas de testes empíricos, verificando 

em campo (seja em cativeiro ou na natureza) se as presentes descrições realmente são 

capazes de dar conta da riqueza de comportamentos que os animais aqui estudados exibem 

ao longo de suas vidas. 

 Por fim, da perspectiva dos comportamentos em si, vale ser destacado que a maioria 

das espécies aqui consideradas aparentam ter repertórios bastante semelhantes, mesmo 

considerando que a maioria dos seus comportamentos tenha sido descrita com mais detalhes 

somente em cativeiro. Além disso, o principal alvo da presente proposta de redescrição era 

Leontopithecus e a inclusão de outras espécies de Callitrichinae se deu somente no sentido de 

validar as próprias descrições do gênero em questão, bem como de apresentar uma discussão 

preliminar acerca da possibilidade de se construir uma lista de comportamentos padronizada 

para todo o grupo. Assim mesmo, o fato de paralelos bem claros terem sido detectados entre 

os comportamentos de Leontopithecus e os de outros gêneros de Callitrichinae nos permite 

dissertar, mesmo que de maneira apenas introdutória, sobre o repertório comportamental 

destes táxons. Neste contexto, é provável que a similaridade dos seus comportamentos se 

deva às similaridades morfológicas, ecológicas (SUSSMAN; KINZEY, 1984), assim como ao fato 

de pertencerem a um ramo que se diversificou apenas recentemente em termos evolutivos 

(BUCKNER et al., 2015) e que os leva a compartilhar muitas características morfológicas, 

fisiológicas e de história de vida (MARTIN, 1992; RYLANDS, 1996; DIGBY et al., 2010). 

 Espécies de Callitrichinae são todas diurnas e, sob diferentes dinâmicas de 

composição, vivem em núcleos sociais bem delimitados (HERSHKOVITZ, 1977; SUSSMAN; 

GARBER, 1987; RYLANDS, 1996). Isso por si só já deve ser responsável pela similaridade de 

alguns dos seus comportamentos, sobretudo aqueles que são sociais, como os afiliativos e os 

agonistas. Todas as espécies do grupo também apresentam o cuidado cooperativo da prole 

(ver DIGBY et al., 2010), uma das principais características que também deve condicionar a 

similaridade de alguns comportamentos da subfamília, sobretudo aqueles relacionados ao 



89 
 
cuidado parental. Outro ponto importante é que a despeito de algumas variações 

interespecíficas, a maioria dos membros desta subfamília possuem dieta onívora, consumindo 

insetos, frutas e sementes e, até mesmo, goma ou seiva (SUSSMAN; GARBER, 1987; FERRARI; 

FERRARI, 1989; RYLANDS 1996). Naturalmente, espécies mais especializadas para a gomivoria 

(como as de Callithrix e Cebuella pygmaea: SUSSMAN; KINZEY, 1984; RYLANDS, 1996) ou que 

possuem outras particularidades em sua dieta (como Callimico goeldii: PORTER et al., 2007; 

2009) podem exibir uma riqueza de comportamentos ligados a alimentação que não foram 

contempladas no presente estudo, já que espécies de Leontopithecus não exploram tanto esse 

tipo de alimento. De qualquer modo, similaridades ecológicas encontradas para as diferentes 

espécies dentro deste contexto também devem contribuir para a semelhança em algumas das 

suas estratégias individuais e dos comportamentos de alimentação e forrageio (HARRISON; 

TARDIF, 1994). 

 Em relação a outros comportamentos, como os de locomoção, representantes de 

Callitrichinae não possuem cauda preênsil, ao contrário de outros primatas neotropicais. Por 

outro lado, eles se assemelham a outros primatas na medida em que também são capazes de 

se agarrar verticalmente às árvores. Seus membros anteriores são mais curtos que os 

posteriores e a maior parte da locomoção é quadrúpede (TABELA 4). Em todas as espécies do 

grupo o polegar e o dedão do pé não são oponíveis, a superfície das mãos e pés são longas em 

relação aos seus dígitos, bem como em todos os dedos (exceto no hálux) existem garras e não 

unhas (HERSHKOVITZ, 1977; FORD, 1980; RYLANDS; MITTERMEIER, 2009; RYLANDS et al., 

2016). Levando todas essas características em consideração, é razoável supor que muito da 

similaridade dos seus padrões locomotores e de exploração do ambiente também se deva ao 

fato deles compartilharem tantas outras características, neste caso morfológicas. 

 Da mesma forma, para a maioria dos outros comportamentos aqui abordados, 

paralelos similares com características morfológicas, ecológicas ou de outra natureza 

compartilhadas entre representantes das diferentes linhagens de Callitrichinae podem ser 

visualizadas com certa tranquilidade. O que não somente aponta para a validade de 

abordagens de padronização como a aqui adotada, mas também para a possibilidade de se 

realizar interessantes estudos explorando a relação existente entre essas características. 

Mesmo não fazendo parte das previsões inicialmente formuladas para o presente estudo, tais 

resultados talvez constem entre os mais importantes do presente capítulo e com certeza estão 

entre os que mais apresentam boas possibilidades de futuros estudos. 
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2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Propostas de redescrição unificada são projetadas, fundamentalmente, para que os 

comportamentos de um determinado táxon sejam mais facilmente entendidos, com 

definições claras e objetivas, bem como sejam incorporados de maneira mais confiável em 

outros tipos de estudo. A utilização de uma terminologia padronizada, por sua vez, possibilita 

que estudos realizados em qualquer ambiente possam ser devidamente comparados. Dentro 

deste contexto, esperamos que a presente proposta de redescrição represente um primeiro 

e importante passo para aqueles que desejam se aprofundar nas pesquisas comportamentais, 

seja quando falamos de Leontopithecus, ou de Callitrichinae de forma geral. Assim como 

ocorre com qualquer trabalho científico, o ideal é que ela continue sendo retrabalhada, com 

contínuos aprimoramentos e modificações, de modo que seja mantida como uma base 

comparável para os diferentes estudos que venham a estudar os comportamentos das 

espécies dessa subfamília. Caso isso seja feito, é possível esperar que propostas de 

padronização como a que se faz aqui presente efetivamente sejam capazes de melhorar nossa 

compreensão do comportamento destes animais, podendo até mesmo contribuir para a sua 

conservação e qualidade de vida. 
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RESUMO 
 

Callitrichinae (Platyrrhini: Cebidae) é um dos grupos de primatas neotropicais mais diversos 
fenotipicamente e o mais rico em número de espécies. Assim mesmo, ao compararmos com 
outras linhagens primatas, a história evolutiva de seus traços fenotípicos tem sido 
relativamente pouco estudada, a despeito da existência de diversas propostas de filogenias 
para grupo. Soma-se a este contexto o fato desta subfamília apresentar um conjunto de 
características sociais e reprodutivas que provavelmente é único dentro de sua ordem, mas 
que ainda é discutido sobretudo a partir de perspectivas teóricas, sem tantas abordagens 
estatísticas e comparativas se fazendo presentes. Nesse sentido, através do presente capítulo 
buscamos analisar como características da sua socialidade e reprodução podem ter surgido, 
se desenvolvido e modificado ao longo da evolução, para tanto examinando seis traços 
fenotípicos (três contínuos e três discretos) sob a perspectiva de filogenias atuais de 
Platyrrhini. Seus respectivos valores de sinal filogenético também foram quantificados e 
possíveis correlações entre suas histórias evolutivas avaliadas. Foram escolhidos os seguintes 
traços fenotípicos, historicamente postulados como importantes componentes da socialidade 
e reprodução dos Callitrichinae e cuja codificação foi considerada suficientemente objetiva: 
massa corporal, duração da gestação, duração do ciclo ovariano, fertilidade pós-parto, 
nascimento de gêmeos e soberania reprodutiva. Dados para cada uma dessas variáveis foram 
coletados na literatura especializada, para o maior número possível de espécies de Platyrrhini. 
A partir daí análises de mapeamento de caracteres, reconstrução de estados ancestrais, sinal 
filogenético e evolução correlacionada foram conduzidas com o auxílio dos softwares R e 
BayesTraits. Quatro dos seis traços (massa corporal, fertilidade pós-parto, nascimento de 
gêmeos e soberania reprodutiva) se mostraram filogeneticamente conservados em Platyrrhini 
e, em todos os casos, havendo uma forte contribuição de Callitrichinae para tal padrão. Isso 
porque para todos eles essa subfamília apresenta valores e/ou estados únicos em meio aos 
demais primatas neotropicais. Especialmente no caso da massa corporal, destaca-se o fato de 
que variações em sua extensão devem ter funcionado como um tipo de pré-requisito para o 
surgimento de outras adaptações sociais e reprodutivas observadas no grupo em questão. As 
principais exceções (em relação a influência da filogenia sobre a expressão dos caracteres) 
residem na gestação e ciclo ovariano, traços que também se relacionam com os demais 
atributos das espécies aqui analisadas, mas cuja associação, ao menos em um primeiro 
momento, nem sempre ocorre por meio de variações em suas respectivas extensões. De 
qualquer forma, ao adotar abordagens integrativas e que consideram a variação existente 
entre as diferentes linhagens de um mesmo clado, pudemos dissertar sobre parte do processo 
de diversificação das estratégias reprodutivas e sociais de Callitrichinae, entendendo melhor 
como suas características se relacionam e influenciaram umas às outras ao longo da evolução 
deste grupo. 
 

Palavras-chave: Comportamento Social. Socialidade. Reprodução. Primatas. 
     Biologia Comparada. Primatas Neotropicais. 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Callitrichinae (Platyrrhini: Cebidae) is one of the most diverse groups of Neotropical primates 
phenotypically and the richest in the number of species. Even so, when comparing with other 
primate lineages, the evolutionary history of their phenotypic traits has been relatively little 
studied, despite the existence of several phylogeny proposals for groups. Besides, this 
subfamily has a set of social and reproductive characteristics that is probably unique within its 
order, but which is still discussed mainly from theoretical perspectives, without so many 
statistical and comparative approaches being present. In this sense, through this chapter, we 
seek to analyze how their sociality and reproduction characteristics may have arisen, 
developed, and modified throughout evolution, for this purpose by examining six phenotypic 
traits (three continuous and three discrete) from the perspective of Platyrrhini's current 
phylogenies. We also quantified their phylogenetic signal values, and possible correlations 
between their evaluated evolutionary histories were evaluated. We chose the following 
phenotypic traits, all historically postulated as essential components of the sociality and 
reproduction of the Callitrichinae and whose coding was considered sufficiently objective: 
body mass, duration of gestation, duration of the ovarian cycle, postpartum fertility, twinning, 
and reproductive sovereignty. We collected data for each of these variables in the specialized 
literature for the largest possible number of Platyrrhini species. We conducted reconstruction 
of ancestral states analyses, phylogenetic signal, and correlated evolution with the aid of R 
and BayesTraits software. We showed four of the six traits (body mass, postpartum fertility, 
twinning, and reproductive sovereignty) to be phylogenetically conserved in Platyrrhini and, 
in all cases, there was a substantial contribution of Callitrichinae to this pattern. This is 
because this subfamily has unique values or states among the other Neotropical primates for 
all of them. Especially in the case of body mass, the fact that variations in its extension must 
have functioned as a prerequisite for the emergence of other social and reproductive 
adaptations observed in the group in question is highlighted. The main exceptions (concerning 
the influence of phylogeny on the expression of characters) reside in pregnancy and the 
ovarian cycle, traits that are also related to the other attributes of the species analyzed here, 
but whose association, at least at first, is not always it occurs through variations in their 
respective extensions. Nevertheless, by adopting integrative approaches that consider the 
divergence between different lineages of the same clade, we were able to talk about part of 
the process of diversification of the reproductive and social strategies of Callitrichinae, better 
understanding how their characteristics are correlated and influenced each other throughout 
the evolution of this group. 
 
Keywords: Social Behavior. Sociality. Reproduction. Primates. Comparative Biology.  
       Neotropical primates. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

Callitrichinae (Platyrrhini: Cebidae) é uma das linhagens de primatas neotropicais mais 

diversas fenotipicamente e a mais rica em número de espécies (HERSHKOVITZ, 1977; 

MITTERMEIER; WILSON; RYLANDS, 2013; RYLANDS et al. 2016; GARBINO; MARTINS-JUNIOR, 

2018). Com no mínimo seis gêneros e 48 espécies reconhecidas, estes animais ocorrem do 

norte da Colômbia e do Panamá ao sul do Brasil (ver DIGBY et al., 2010). Assim mesmo, a 

despeito da existência de diversas propostas de filogenias para grupo, a história evolutiva de 

seus traços fenotípicos tem sido relativamente pouco estudada, principalmente se 

compararmos essa subfamília a outros grupos de primatas, aparentemente mais frequentes 

em estudos desta natureza. 

Além disso, estudos avaliando de que forma a história filogenética dos primatas 

contribui para a geração dos seus padrões de socialidade apenas nos últimos 30 anos 

passaram a compor a literatura (DI FIORE; RENDALL, 1994; SCHAIK; KAPPELER, 1996; SHULTZ 

et al., 2011; OPIE et al., 2012; DUDA; ZRZAVÝ, 2013; KAPPELER; POZZI, 2019). E por mais que 

o estudo do comportamento social e das estratégias de acasalamento contextualizem 

questões centrais no contexto da Ecologia Comportamental e da Primatologia, pesquisas 

feitas de maneira sistemática ou mais abrangente ainda não se fazem tão recorrentes (ver 

CROOK; GARTLAN, 1966; SETCHELL, 2013). No caso de Callitrichinae esse tipo de abordagem 

é ainda mais incipiente, mesmo que eles apresentem uma alta variabilidade comportamental. 

Como bem destacam Shultz et al. (2011), isso ocorre, por exemplo, porque 

comportamentos sociais não fossilizam, o que torna mais difícil inferir mudanças e transições 

ocorridas ao longo da evolução. Assim mesmo já se sabe que, ao menos para determinadas 

características, o comportamento social de primatas mostra certas tendências e restrições 

filogenéticas (DI FIORE; RENDALL, 1994; SHULTZ et al., 2011; OPIE et al., 2012; KAMILAR; 

COOPER, 2013; DUDA; ZRZAVÝ, 2013) - por exemplo que determinadas transições evolutivas 

ocorrem mais frequentemente entre diferentes formatos de organização social e como a 

contingência histórica pode influenciar em questões desta natureza (KAPPELER; POZZI, 2019). 
Neste sentido, abordagens comparativas podem se mostrar cada vez mais úteis na avaliação 

de modelos voltados à compreensão da história evolutiva da socialidade destes animais, bem 

como na inferência de mudanças em seus respectivos sistemas sociais (SHULTZ et al., 2011; 

KAPPELER; POZZI, 2019). 
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Estudos comparativos tomando Callitrichinae como principal objeto de estudo já 

foram conduzidos com alguns traços ecológicos e de história de vida (FORD; DAVIS, 1992; 

GARBER, 1994), bem como com alguns aspectos de sua morfologia (FORD, 1980; FORD; DAVIS, 

1992; MARTIN, 1992; GARBINO; MARTINS-JUNIOR, 2018). Todavia, por ainda se basearem em 

filogenias mais antigas, muitas das conclusões de alguns destes estudos já não se aplicam mais 

frente ao conhecimento que atualmente dispomos sobre a evolução do grupo. Dado este 

contexto, esta subfamília de primatas neotropicais se apresenta como uma ótima candidata 

para estudos integrativos e que incorporem filogenias mais atuais (sejam eles comparativos, 

de evolução fenotípica ou evolução correlacionada). Isto é particularmente verdade ao 

considerarmos indícios como os dissertados anteriormente, da existência de tendências e 

restrições filogenéticas para uma série de características de primatas como um todo, bem 

como de Callitrichinae em particular. 

Incorporar filogenias modernas a fim testar hipóteses evolutivas para a socialidade 

também possibilita que dissertemos mais abertamente sobre os possíveis caminhos 

evolutivos que levaram aos atuais padrões de comportamento social existentes para este 

grupo. Da mesma forma, compreender a ordem de aparecimento dessas características ao 

longo da evolução dos Callitrichinae representa um passo fundamental para determinarmos 

como aquelas que surgiram inicialmente impactaram as que vieram posteriormente na sua 

história evolutiva. Dentro deste contexto, com o objetivo de investigar como o seu sistema 

social se desenvolveu e foi modificado ao longo da evolução do grupo, examinamos história 

de seis traços fenotípicos sob filogenias atuais de Platyrrhini, quantificando também seu sinal 

filogenético e possíveis correlações na história evolutiva de algumas dessas características. 

Portanto, testamos as hipóteses de que essas características são conservadas 

filogeneticamente, bem como de que suas histórias evolutivas são correlacionadas. Dado o 

fato de que apenas recentemente, em termos evolutivos, os Callitrichinae se diversificaram, 

bem como seu conjunto de características sócio-reprodutivas parece ser único entre os 

primatas atualmente viventes, esperamos detectar, na maioria dos casos, tais padrões de 

conservadorismo e correlação evolutiva. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Caracteres analisados 

 

 Escolhemos seis traços fenotípicos, todos tradicionalmente indicados como 

elementos-chave dentro do sistema sócio-reprodutivo de Callitrichinae (ver SUSSMAN; 

KINZEY, 1984; FERRARI; FERRARI, 1989; GOLDIZEN, 1990; GARBER, 1994; RYLANDS, 1996; 

MORO-RIOS, 2013; HARRIS et al., 2014), ou de primatas em geral (ver SILLEN-TULLBERG; 

MOLLER, 1993; DI FIORE; RENDALL, 1994; THIERRY et al., 2000, KAMILAR; COOPER, 2013; 

FRENCH et al., 2018). Preferimos incluir atributos que não apenas fossem úteis para analisar 

e melhor compreender a história evolutiva da socialidade e reprodução dos Callitrichinae, mas 

também cuja codificação dos estados fosse o mais objetiva possível. Dos seis traços 

analisados, três eram contínuos e três eram discretos. A definição de cada um deles, bem 

como de seus respectivos estados pode ser observada na TABELA  1. 

 

TABELA 1 – Lista dos traços fenotípicos analisados no presente capítulo e codificação dos seus possíveis 
estados. 

Atributo Codificação dos estados 

Fertilidade pós-parto 

Presente = há registros de fertilidade das fêmeas menos de um mês após 
o parto. 

 
Ausente = não há registros de fertilidade das fêmeas em até um mês após 

o parto. 

Nascimento de gêmeos 

 
Presente = nascimento de gêmeos representa o padrão modal do 

tamanho de ninhada da espécie 
 

Ausente = nascimento de gêmeos não representa o padrão modal 
tamanho de ninhada da espécie 

Soberania reprodutiva feminina 

 
Presente = há registros de monopolização reprodutiva, por vias 

fisiológicas ou comportamentais, por parte de uma única fêmea dentro 
de um determinado grupo social 

 
Ausente = não há registros de monopolização reprodutiva, por vias 

fisiológicas ou comportamentais, por parte de uma única fêmea dentro 
de um determinado grupo social 

 
Gestação Duração média da gestação, em dias. 

 
Massa corporal (fêmeas) 

 
Média da massa corporal reportada para as fêmeas, em gramas (g). 

 
Ciclo ovariano 

 
Duração média dos ciclos estrais em dias. 

FONTE:  o autor (2021). 
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3.2.2 Coleta de dados e tabulação 
 
 Foram coletados dados para o máximo possível de espécies de Platyrrhini cujas 

informações de interesse se encontravam disponíveis. A busca não se limitou apenas à 

Callitrichinae para que, através dos resultados obtidos através das análises comparativas, 

fosse possível também discutir sobre a origem evolutiva das características analisadas e não 

somente sobre sua diversificação na subfamília em questão. Tal busca se deu a partir de dados 

já publicados, seja em artigos, livros ou repositórios “online” sobre socioecologia de primatas, 

como o All the world Primates (ROWE; MYERS, 2016). Neste repositório informações sobre a 

história natural, história de vida e ecologia de todas as espécies de primatas, incluindo sua 

organização social, foram reunidas e codificadas e especificamente designados para este fim, 

levantando as informações para determinados táxons em específico e com base em instruções 

idênticas (ROWE; MYERS, 2016). 

 

3.2.3 Escolha das árvores filogenéticas 

 

 Todas as análises foram realizadas a partir de duas árvores filogenéticas distintas. A 

primeira (A1) é uma árvore cronofilogenética calibrada com fósseis, contendo 79 terminais, 

previamente publicada por Aristide et al. (2015). Tal árvore foi obtida usando métodos 

bayesianos a partir de um conjunto de dados concatenado de 25.361bp de DNA, incluindo 

sequências codificantes e não codificantes. Para avaliar se nossos resultados eram sensíveis à 

filogenia escolhida, todas as análises também foram executadas usando uma segunda árvore 

(A2), contendo 56 terminais, neste caso uma de consenso a partir de um conjunto de 1.000 

árvores diferentes do Projeto 10kTrees (versão 3; ARNOLD; MATTHEWS; NUNN, 2010). Neste 

banco de dados, as árvores são criadas usando métodos filogenéticos bayesianos e 

amostradas na proporção de sua probabilidade posterior. Embora a abordagem metodológica 

proposta pelo 10kTrees tenha algumas limitações importantes (POZZI et al., 2014), as árvores 

filogenéticas obtidas neste “site” têm sido usadas em relevantes estudos comparativos de 

primatas (p. ex. KAPPELER; POZZI 2019). 

 A filogenia obtida no 10kTrees é inferida a partir de seis sequências mitocondriais e 

três genes autossômicos. Os nós das árvores são datados usando comprimentos de ramos 

médios obtidos por inferência Bayesiana e seis pontos de calibração fóssil conhecidos. 
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Segundo a metodologia descrita no “site” do projeto, as árvores geradas pelo 10kTrees são 

ultramétricas. Todavia, durante a execução de algumas análises o R software não as 

reconhecia com tal e, portanto, a fim de dar continuidade para os testes, o caráter 

ultramétrico das árvores foi garantido por meio da função “compute.brlen”, do pacote “ape”. 

Pelo fato de a A1 abranger mais espécies que a A2, contar com calibrações provenientes de 

dados de organismos fósseis e, portanto, contar com uma maior precisão (teoricamente) 

quanto às suas inferências, nos resultados foram apresentadas apenas as representações 

gráficas da primeira. De qualquer forma, quando inconsistências entre as análises conduzidas 

a partir das duas árvores foram detectadas, as diferenças foram explicitadas no corpo do texto 

e seu significado dissertado ao longo da discussão. 

 

3.2.4 Sinal filogenético 

 

 O sinal filogenético nos indica se espécies são mais semelhantes entre si para uma 

determinada característica analisada do que seria esperado pelo acaso. Mais especificamente, 

ele pode ser definido como a tendência de organismos filogeneticamente próximos em se 

assemelharem fenotipicamente (BLOMBERG et al., 2003). No presente caso, ele foi estimado 

para todos os traços fenotípicos listados anteriormente, sobretudo a fim de verificar a sua 

utilidade para a interpretação da história evolutiva do sistema sócio-reprodutivo de 

Callitrichinae. Para a quantificação do sinal filogenético dos três traços contínuos, foi usado o 

K de Blomberg (BLOMBERG et al., 2003) e o λ de Pagel (PAGEL, 1999). Ambas as estatísticas 

quantificam a quantidade de desvio em relação ao modelo de movimento browniano, sendo 

que no primeiro caso K = 1 significa que há uma estrutura filogenética esperada por 

movimento browniano, K > 1 representa caracteres que são mais estruturados 

filogeneticamente que o esperado por movimento browniano e K quanto mais próximo de 0 

implica menor é a estrutura filogenética para o caráter em questão (BLOMBERG et al., 2003; 

KAMILAR; COOPER, 2013). Da mesma forma, o λ de Pagel varia entre 0 e 1, com λ = 1 indicando 

que há uma estrutura filogenética como seria esperado por movimento browniano e λ = 0 

significando ausência de sinal filogenético (PAGEL, 1997; DINIZ FILHO, 2000). Para o K de 

Blomberg foi utilizado o pacote “picante” (KEMBEL et al., 2010) do R Software e para o λ de 

Pagel a função “fitDiscrete”, do pacote “geiger” (HARMON et al., 2008). Destaca-se ainda que 

as variáveis gestação e massa corporal foram log transformadas para a condução destas 
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análises. Para os três traços discretos, o sinal filogenético foi calculado através da estatística 

D proposta por Fritz; Purvis (2010). Nesse método, a soma das diferenças dos grupos-irmãos 

menos a expectativa browniana é dividida pela diferença entre a expectativa aleatória e a 

expectativa por movimento browniano (FRITZ; PURVIS, 2010). Portanto, se D < 0 a 

característica é considerada como portadora de um sinal filogenético forte (como esperado 

no movimento browniano) e se D > 0 ela é considerada como portadora de menos sinal 

filogenético. A estatística D foi calculada usando a função “phylo.d” do pacote “caper” (ORME 

et al., 2013). 

 

3.2.5 Reconstrução de estados ancestrais e evolução correlacionada de caracteres 

 

A partir de testes piloto, detectou-se que a possibilidade de transformar a distribuição 

dos dados, em alguns casos, poderia trazer um melhor ajuste aos modelos propostos. Nesse 

sentido, tanto a fim de simplificar o número e a complexidade dos termos de interação, como 

de linearizar o relacionamento entre as variáveis, optou-se por expressar os dados referentes 

à gestação e à massa corporal em função logarítmica. Os estados ancestrais dos caracteres 

contínuos foram então estimados usando as funções “fastAnc”, “anc.trend” e “anc.ML” (a 

depender do modelo selecionado, ver abaixo), todas pertencentes ao pacote do R software 

“phytools” (REVELL, 2012). A seleção dos modelos evolutivos foi feita com o auxílio da função 

“fitContinuous”, também do pacote “geiger”. Nesta etapa, foram considerados os modelos de 

movimento browniano (BM), movimento browniano com tendência (TREND), Ornstein-

Uhlenbeck (OU) e early-burst (EB), sendo definido como melhor aquele que apresentasse o 

menor valor de AIC, obtido através da função “fitContinuous”. Para mais detalhes sobre cada 

um destes modelos, ver GARAMSZEGI (2014) e HARMON (2019). Posteriormente, os 

caracteres foram mapeados nas árvores por meio da função “contMap”, também do pacote 

“phytools”, usando os estados ancestrais estimados pelas funções de reconstrução acima 

mencionadas. A fim de visualizar a incerteza dos estados ancestrais estimados, foram 

elaboradas projeções da árvore em cada um dos seus respectivos morfo-espaços, por meio da 

função “traitgram”, também disponível no pacote “phytools”. Assim como no caso do sinal 

filogenético, as análises de reconstrução e mapeamento para estes caracteres foram 

conduzidas com as variáveis log transformadas. 
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Para as características discretas, a fim de estimar a significância dos valores 

reconstruídos para todos os nós das árvores, foi implementada a abordagem de mapeamento 

estocástico com a função “make.simmap”, do pacote “phytools”. Os estados ancestrais foram 

estimados usando a função “ace”, do pacote “ape” (PARADIS et al., 2004). O mapeamento 

estocástico das características foi conduzido com dois modelos evolutivos diferentes, 

symmetrical (SYM) e all rates diferent (ARD), sendo estes comparados através dos seus 

respectivos valores de AIC. Para mais detalhes sobre cada um destes modelos, também ver 

GARAMSZEGI (2014) e HARMON (2019). Foram considerados significativamente 

reconstruídos os estados com valor de p<0.05. Para ancestrais de interesse que 

apresentassem probabilidades inferiores a esse valor, foram realizados, através do software 

BayesTraits (PAGEL; MEADE, 2007), testes de razão entre os valores de máxima 

verossimilhança das reconstruções com características fossilizadas nos estados de interesse. 

Nesse sentido, foram consideradas significativas as razões entre as máximas verossimilhanças 

cujo dobro da razão seja maior que 2. 

Também no caso dos traços discretos, para testar se eles teriam evoluído de maneira 

correlacionada ao longo da história de Platyrrhini (com atenção especial aos Callitrichinae), foi 

usado o método proposto por Pagel (1994; 1999). Para tanto, análises foram conduzidas 

também através do software BayesTraits (PAGEL; MEADE, 2007), sempre comparando dois 

modelos distintos de evolução a partir de testes de máxima verossimilhança. O primeiro deles 

é o modelo independente (que assume que as duas características evoluem 

independentemente) e o segundo é o modelo dependente (que assume que as características 

são correlacionadas e a taxa de mudança em uma característica depende do estado da outra) 

(PAGEL, 1994).  

O modelo independente possui quatro parâmetros correspondentes às taxas de 

transição entre os dois estados de cada par de característica (p. ex. ausência do nascimento 

de gêmeos ↔ nascimento de gêmeos como padrão modal e ausência de soberania 

reprodutiva feminina ↔ presença de soberania reprodutiva feminina). O modelo 

dependente, por sua vez, tem oito parâmetros, pois há quatro combinações possíveis para 

cada par de características e apenas a mudança em um estado é permitida por etapa (PAGEL, 

1994). A seleção do modelo de evolução que melhor se ajustava aos dados foi feita 

computando a razão entre os seus valores de verossimilhança. Foram consideradas 

significativas as razões que resultassem em valores acima do valor de qui-quadrado esperado 
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para o seu respectivo grau de liberdade, utilizando nível de significância de 5%. Mais detalhes 

podem ser consultados em Pagel (1994; 1999) e Pagel; Meade (2006). De maneira geral, 

outras referências para toda a metodologia adotada no desenvolvimento das análises deste 

capítulo constam em Shultz et al. (2011) e Kappeler; Pozzi (2019). 
 Seja para os traços contínuos ou discretos, os critérios utilizados na seleção dos 

modelos foram o Critério de Informação de Akaike (AIC) e o delta AIC (∆AIC), que é 

simplesmente a diferença entre pares de valores de AIC. Quanto ao primeiro, o modelo com 

menor valor de AIC era considerado o modelo de melhor ajuste. Quanto ao segundo, 

consideramos que nos casos em que |∆AIC| < 2 não haveria evidências suficientes para 

suportar um modelo em detrimento de outro (ver BURNHAM; ANDERSON, 2002). 

 
3.3 RESULTADOS 
 
 Dados puderam ser coletados para 79 das 135 espécies de Platyrrhini (ver RYLANDS; 

MITTERMEIER, 2009), sendo que a disponibilidade deles variou entre os táxons e os atributos 

analisados. A codificação obtida a partir desta busca, para todas as espécies analisadas, pode 

ser observada na tabela do APÊNDICE II.  

 
3.3.1 Sinal filogenético 

 
Apenas um dos três caracteres contínuos mostrou-se filogeneticamente conservado 

através do seu valor significativo de sinal filogenético, conforme estimado usando K de 

Blomberg e λ de Pagel (TABELA 2). O caráter em questão, com K > 3 e λ = 1 (ambos p < 0.05), 

foi a massa corporal.  Vale novamente ser destacado que os dados de gestação e massa 

corporal foram log-transformados. Já para as três características discretas foram recuperados 

valores de D similares, todos < 1, indicando a presença de um forte sinal filogenético (TABELA 

3). 

 
TABELA 2 – Resultados dos testes de sinal filogenético estimado usando K de Blomberg e λ de Pagel para os 
três caracteres contínuos examinados aqui. 

Característica A1 A2 
K λ de Pagel K λ de Pagel 

Ciclo ovariano 0.58 0.78 0.32 0.66 
Massa corporal (fêmeas) 3.93 1.01 3.41 1.01 
Gestação 0.91 0.88 0.66 0.88 

NOTA:  todos os resultados apresentaram significância, com p < 0.05. 
FONTE:  o autor (2021). 
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TABELA 3 - Resultados dos testes de sinal filogenético estimados usando a estatística D para as 3 características 
discretas aqui examinadas sob a árvore A1. 

Característica Soberania 
reprodutiva 

Nascimento de 
gêmeos 

Fertilidade pós-
parto 

D estimado -1.338 -1.144 -1.326 
P(D) resultante da estrutura aleatória 0 0 0 
P(D) resultante do movimento browniano 1 0.997 0.997 

NOTA:  todos os resultados apresentaram significância, com p < 0.05. 
FONTE:  o autor (2021). 
 

3.3.2  Mapeamento e reconstrução dos estados ancestrais para caracteres contínuos 
 

 Houve diferença entre os modelos evolutivos selecionados para cada um dos 

caracteres, bem como (no caso da gestação) entre as árvores utilizadas para as análises. 

Segundo o critério de AIC, os modelos EB e OU se mostraram os melhores para massa corporal 

e ciclo ovariano, respectivamente (TABELA 4). No caso da gestação, os melhores modelos 

foram BM e OU, respectivamente no caso das árvores A1 e A2. Dessa forma, dada a 

inconsistência detectada entre os resultados da seleção a partir das diferentes árvores 

consideradas, para esta característica as análises subsequentes foram conduzidas com ambos 

os modelos. Observando os valores desta tabela também podemos notar que o único caso 

cuja consistência dos modelos de menor AIC, em relação aos seus respectivos segundos 

melhores modelos, não se prova via cálculo do ∆AIC é, justamente, o da gestação: |∆AICA1| 

(AICBM – AICOU) = 1.1; |∆AICA2| (AICOU – AICTREND) = 1.2. Para este traço, portanto, não foi 

possível concluir qual seria o melhor modelo para explicar a sua história evolutiva. 

 

TABELA 4 – Valores de AIC para as características analisadas sob diferentes modelos evolutivos. Os modelos de 
menor valor de AIC (e, portanto, os selecionados para as análises) estão marcados com asterisco. 

Característica A1  A2  
BM OU TREND EB BM OU TREND EB 

Ciclo ovariano 156.66 153.52* 155.11 158.66 174.76 164.19* 171.33 176.76 
Gestação -53.52* -52.45 -52.20 -51.52 -41.03 -43.45* -42.20 -38.33 
Massa corporal 37.98 39.98 23.35 21.11* 31.44 33.44 18.80 17.47* 

FONTE:  o autor (2021). 
 
 Os resultados sugerem que a duração do ciclo ovariano do ancestral de Callitrichinae 

era de aprox. 22 dias (sob BM, 95% IC = 18.73 - 25.53 dias), valor próximo ao de alguns 

representantes atuais de Saguinus, gênero presente em uma linhagem diferente daquela em 

que todos os demais Callitrichinae estão presentes. Valores de reconstrução para outros 

ancestrais presentes dentro da árvore podem ser observados na TABELA 5. 
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TABELA 5 – Reconstruções para a duração do ciclo ovariano em diferentes ancestrais dentro de Callitrichinae 
sob modelo OU. 

Ancestral Valor reconstruído (dias) 
Callitrichinae 22.13 

Saguinus 22.41 
Leontopithecus 19.54 

[Callimico, (Cebuella, Callithrix)] 23.17 
(Cebuella, Callithrix) 25.67 

Callithrix 26.99 

FONTE: o autor (2021). 
 
 Ainda no caso do ciclo ovariano, nossos resultados sugerem que, de maneira geral, os 

valores encontrados entre os Callitrichinae e seus respectivos ancestrais não diferem muito 

daqueles encontrados para os demais Platyrrhini, com a notável exceção de Callithrix, que 

possuem os maiores valores dentre todo o grupo para este caráter (FIGURA 1). O traitgram 

elaborado a partir desta reconstrução do ciclo ovariano mostra esse mesmo padrão, com 

Callithrix e Cebuella formando um agrupamento claramente distinto da maioria dos demais 

Callitrichinae, cujos valores, em geral, se assemelham aos de muitos outros Platyrrhini 

(FIGURA 2). É interessante observar que os resultados apontam para um cenário em que tanto 

a redução do ciclo em Leontopithecus como o aumento da sua duração em Callithrix e Cebuella 

representam distintas histórias evolutivas dentro da subfamília. Ambas diferentes também 

daquela que foi percorrida por Saguinus, que apresenta valores intermediários (em relação às 

duas linhagens acima mencionadas) e, de acordo com nossos resultados, mais próximos ao do 

último ancestral comum da subfamília. No que diz respeito à gestação, os resultados apontam 

que a duração dessa característica no último ancestral comum da subfamília, em log, era de 

5.00 (sob BM, 95% IClog = 4.88 - 5.12), o que corresponde a aproximadamente 148 dias. Valores 

de reconstrução para gestação em outros ancestrais dentro de Callitrichinae podem ser 

observados na TABELA 6. Além disso, a duração estimada para aquele mesmo ancestral é 

próxima à da maioria dos Callitrichinae atuais, com exceção de Leontopithecus - cuja gestação 

é consideravelmente mais curta (FIGURA 3).  Ao observarmos o traitgram elaborado a partir 

da reconstrução dos valores de gestação isso se torna ainda mais evidente, na medida em que 

este gênero parte de um nó diferente de todas as demais espécies da subfamília (FIGURA 4). 
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FIGURA 1 - Valores do ciclo ovariano plotados na árvore de Platyrrhini (A1), usando dados de reconstrução 
obtidos a partir do modelo OU. 

 
FONTE: o autor (2021) 

 
FIGURA 2 - Traitgram para a duração do ciclo ovariano em espécies atuais de Platyrrhini, usando dados de 
reconstrução obtidos a partir do modelo OU. O sombreado em azul transparente representa intervalo de 

confiança em 95%. Todos os valores estimados com p < 0.05. 

 
FONTE: o autor (2021). 
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TABELA 6 – Reconstruções para a duração da gestação, em log, em diferentes ancestrais dentro de 
Callitrichinae, sob modelos BM e OU. 

Ancestral A1 A2 
BM OU 

Callitrichinae 5.00 5.00 
Saguinus 5.02 5.01 
Leontopithecus 4.84 4.84 
{Callimico, [Callithrix, (Cebuella, Mico)]} 4.99 4.99 
(Cebuella, Callithrix) 4.98 4.97 
Callithrix 4.98 4.98 

FONTE: o autor (2021). 

 

FIGURA 3 - Valores de gestação plotados na árvore de Platyrrhini (A1), usando dados de reconstrução obtidos a 
partir do modelo BM. 

 
FONTE: o autor (2021). 
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FIGURA 4 - Traitgram para a duração da gestação (valores log-transformados) em espécies atuais de Platyrrhini, 

usando dados de reconstrução obtidos a partir do modelo BM (com árvore A1). O sombreado em azul 
transparente representa intervalo de confiança em 95%. Todos os valores estimados com p < 0.05. 

 

FONTE: o autor (2021). 
 

 Para massa corporal, os resultados do presente estudo apontam para um valor em log 

de 6.45 (sob BM, 95% IClog = 6.01 - 6.73) no último ancestral comum de Callitrichinae, o que 

corresponde a aproximadamente 634.38g. Sob o modelo EB, aquele que apresentou o menor 

AIC nas presentes análises, este valor em log reconstruído é de 6.26, correspondendo a 

aproximadamente 526.42g. Valores de reconstrução para massa corporal em outros 

ancestrais dentro de Callitrichinae podem ser observados na TABELA 7. A tendência de 

diminuição de tamanho nesta subfamília se torna ainda mais evidente ao observarmos o 

traitgram elaborado a partir da reconstrução dos valores de massa (FIGURA 5), bem como o 

mapeamento estocástico para essa característica (FIGURA 6). 
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TABELA 7 – Reconstruções para a massa corporal de fêmeas (log) em diferentes ancestrais dentro de 
Callitrichinae sob modelo EB. 

Ancestral Valor reconstruído 
Callitrichinae 6.26 
Saguinus 6.14 
Leontopithecus 6.39 
{Callimico, [Callithrix, (Cebuella, Mico)]} 6.09 
[(Cebuella Mico), Callithrix] 5.71 
Callithrix 5.81 

FONTE: o autor (2021). 

 

FIGURA 5 - Traitgram para a massa corporal (valores log-transformados) em espécies atuais de Platyrrhini, 
usando reconstrução obtida a partir do modelo EB. O sombreado em azul transparente representa intervalo de 

confiança em 95%. Todos os valores estimados com p < 0.05. 

 
FONTE: o autor (2021). 
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FIGURA 6 - Valores de massa corporal de fêmeas (em log) plotados na árvore de Platyrrhini (A1), usando 
reconstrução obtida a partir do modelo EB. 

 
FONTE: o autor (2021). 

 
3.3.3. Mapeamento e reconstrução dos estados ancestrais para características discretas 

 
 Para as três características discretas selecionadas, o modelo que melhor se ajustou aos 

dados foi o SYM (TABELA 8). Isso significa que nestes três casos os “custos evolutivos” 

associados tanto ao surgimento como ao desaparecimento das características se equivalem. 

Fato este que se torna especialmente interessante no caso do nascimento de gêmeos, ausente 

em Callimico, mas presente em todas as demais linhagens da subfamília. O último ancestral 

comum dos Callitrichinae foi significativamente reconstruído como já possuindo as três 

características em questão (FIGURA 7). 

 
TABELA 8 - Valores de AIC para as três características discretas analisadas sob diferentes modelos evolutivos. 
Os modelos de menor valor de AIC (e, portanto, os selecionados para as análises) estão marcados com 
asterisco. 

CARACTERÍSTICA A1 A2 
ARD SYM ARD SYM 

Fertilidade pós-parto 13.75 12.43* 13.84 12.59* 
Nascimento de gêmeos 19.94 18.25* 19.84 18.02* 
Soberania reprodutiva 13.99 12.65* 23.25 22.43* 

FONTE: o autor. 
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FIGURA 7 - Reconstrução, obtida através de mapeamento estocástico, para as características fertilidade pós-
parto (A), soberania reprodutiva (B) e nascimento de gêmeos em Platyrrhini (C). Nos três casos, o último 

ancestral comum a todos os Callitrichinae foi reconstruído como portador das três características em questão, 
apenas havendo a perda do nascimento recorrente de gêmeos em Callimico goeldii. 
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3.3.4. Evolução correlacionada de características comportamentais 

 

 A análise das características correlacionados confirmou a dependência entre todas as 

características analisados: fertilidade pós-parto e soberania reprodutiva (χ² = 77.52, g.l. = 4; 

p≤0,05); fertilidade pós-parto e nascimento de gêmeos (χ² = 40.88; g.l. = 4; p≤0,05); soberania 

reprodutiva e nascimento de gêmeos (χ² = 40.69; g.l. = 4; p≤0,05). Em todos os casos, a fim 

verificar qual o ponto de dependência das matrizes de transição, foram realizadas quatro 

restrições (q21-q43, q12-q13, q12, q42-q43). No caso da matriz de transição para fertilidade pós-parto 

e soberania reprodutiva (TABELA 9), nenhuma das restrições foi capaz de apontar um modelo 

como significativamente melhor que outro. Já no caso da matriz de fertilidade pós-parto e 

nascimento de gêmeos (TABELA 10), apenas uma das restrições (q42-q43) apontou para uma 

diferença significativa entre os modelos, neste caso sendo o modelo dependente 

significativamente melhor que o restrito (χ² = 5.734; g.l. = 1; p≤0,05). O mesmo ocorreu para 

a matriz de transição de soberania reprodutiva e nascimento de gêmeos (TABELA 11), como o 

modelo restrito se mostrando significativamente melhor na restrição q42-q43 (χ²= 5.937; g.l.= 1; 

p≤0,05).  

 

TABELA 9 - Matriz de transição recuperada pelo modelo dependente para a correlação entre fertilidade pós-
parto e soberania reprodutiva. 0 = ausência de fertilidade pós-parto ou soberania reprodutiva; 1 = presença de 
fertilidade pós-parto ou soberania reprodutiva. 

Fertilidade pós-parto, 
Soberania reprodutiva 

0,0 0,1 1,0 1,1 

0,0 - 0 0.005 0 

0,1 71.608 - 0 0.089 

1,0 38.820 0 - 90.423 

1,1 0 0 0 - 

FONTE: o autor (2021). 
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TABELA 10 - Matriz de transição recuperada pelo modelo dependente para a correlação entre fertilidade pós-
parto e nascimento de gêmeos. 0 = ausência de fertilidade pós-parto ou soberania reprodutiva; 1 = presença de 
fertilidade pós-parto ou soberania reprodutiva. 

Fertilidade pós-parto, 
Nascimento de gêmeos 0,0 0,1 1,0 1,1 

0,0 - 0.00006 0.004 0 

0,1 99.02 - 0 40.998 

1,0 0 0 - 99.981 

1,1 0 0 4.595 - 

FONTE: o autor. 
 

TABELA 11 - Matriz de transição recuperada pelo modelo dependente para a correlação entre soberania 
reprodutiva e nascimento de gêmeos. 0 = ausência de fertilidade pós-parto ou soberania reprodutiva; 1 = 
presença de fertilidade pós-parto ou soberania reprodutiva. 

Soberania reprodutiva, 
Nascimento de gêmeos 

0,0 0,1 1,0 1,1 

0,0 0 0.00006 0.003 0 

0,1 79.585 - 0 75.673 

1,0 0 0 - 99.918 

1,1 0 0 5.156 - 

FONTE: o autor. 
 

3.4. DISCUSSÃO 

 

Nossas análises lançam algumas novas e interessantes perspectivas sobre a história 

evolutiva da socialidade dos Callitrichinae, oferecendo ainda explicações complementares 

para resultados e conclusões fornecidas em estudos anteriores. Dessa forma, acreditamos que 

os presentes resultados contribuem para o um melhor entendimento a respeito da relação 

entre algumas características importantes da reprodução e da socialidade destes animais, 

principalmente ao fornecer suporte estatístico para muitas inferências historicamente 

apontadas dentro deste contexto e que ainda se valiam (em sua maioria) apenas de discussões 

teóricas. Por fim, analisando um grupo de tamanha particularidade sócio-reprodutiva, 

acreditamos que através do presente estudo pudemos também compreender de maneira 

mais clara quais características efetivamente se encontram no cerne do sistema social de 

Callitrichinae e foram selecionadas ao longo da evolução, sobretudo ao sistematicamente 

avaliarmos fatores como a filogenia do grupo. 
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Mesmo não havendo uma total proporcionalidade na representação taxonômica de 

cada um dos grupos de Platyrrhini em cada uma das análises, acreditamos que o fato de todas 

as famílias (e subfamílias) deste clado terem sido aqui amostradas com mais de uma espécie 

nos possibilita dissertar sobre a história evolutiva dos caracteres que eram de nosso interesse. 

No caso específico de Callitrichinae em específico isso é ainda mais válido, pois para todos os 

caracteres conseguiu-se amostrar membros de praticamente todos os gêneros desta 

subfamília. Conforme inicialmente esperado, detectamos correlações entre as histórias 

evolutivas das suas principais características sociais, bem como valores significativos de sinal 

filogenético. Por outro lado, destaca-se também que no caso das características de história de 

vida (os caracteres contínuos), apenas a massa corporal se mostrou filogeneticamente 

conservada entre os Platyrrhini. 

Dado este contexto, vale ser inicialmente dissertado que se por um lado isso converge 

com o registro de que, no caso de alguns primatas, espécies congêneres tendem a apresentar 

valores semelhantes de massa corporal (KAMILAR et al., 2012), por outro é necessário 

considerar que há um contraste com resultados anteriores que analisaram esta característica 

em Primates de modo geral (KAMILAR; COOPER, 2013). Sobretudo porque detectou-se um 

valor de sinal filogenético que indica que em Platyrrhini esse caráter é mais estruturado 

filogeneticamente que o esperado por movimento browniano. A presença de um sinal 

filogenético para a massa corporal em primatas, conforme bem apontam Kamilar; Cooper 

(2013), pode estar relacionada ao fato de o tamanho do corpo destes animais geralmente ser 

um potencial bom preditor do seu nicho ecológico (KAY, 1975; POKEMPNER; KAMILAR, 2008; 

ARISTIDE et al., 2015). No caso específico dos Platyrrhini isso pode ser atribuído ao fato da sua 

diversificação fenotípica ser caracterizada sobretudo por uma diferenciação profunda no 

tamanho do corpo dos animais, relacionada associada à ocupação de diferentes nichos no 

início da evolução do clado, seguida por períodos de relativas poucas mudanças subsequentes 

(ARISTIDE et al., 2015). O que também é coerente com o fato de espécies congenéricas neste 

grupo apresentarem também uma forte relação entre dieta e massa corporal (ROSENBERGER, 

1992; MARROIG; CHEVERUD, 2009). 

Nesse mesmo sentido, para mamíferos já se sabe que o melhor modelo de evolução 

para a massa corporal é o de “explosão precoce”, ou early-burst (EB), indicando que o grupo 

como um todo também teria passado por uma rápida diversificação do tamanho corporal no 

início da sua evolução, seguida por taxas de evolução mais lentas em direção ao presente 



119 
 
(COOPER; PURVIS, 2010). Para Primates isso acaba se refletindo na diferença significativa 

entre as distribuições de tamanho corporal dos seus grandes clados (Catarrhini, Platyrrhini e 

Strepssirhini), com menos variação de tamanho corporal dentro de diversificações mais 

recentes, especialmente entre gêneros aparentados (KAPPELER; HEYMANN, 1996). Tendo 

detectado este também como o melhor modelo para explicar a história evolutiva da massa 

corporal em Platyrrhini, em consonância com os resultados de Aristide et al. (2015), 

destacamos que essa explicação também é coerente com os valores de sinal filogenético aqui 

encontrados para essa característica (TABELA 2). 

Além disso, no caso específico de Callitrichinae já foi demonstrado que a massa 

corporal é uma característica que diminuiu de maneira gradual e estruturada ao longo da 

evolução (MARROIG; CHEVERUD, 2009; MONTGOMERY; MUNDY, 2013; COLEMAN, 2018). 

Isso também é corroborado pelos presentes resultados na medida em que a reconstrução aqui 

conduzida (FIGURA 6) sugere que o ancestral da subfamília possuiria uma massa mais próxima 

a dos seus maiores representantes, Leontopithecus. Quando combinamos estes dados aos 

resultados da FIGURA 5 e da TABELA 7 torna-se possível dizer que não somente observamos 

uma clara tendência de diminuição no tamanho dos Callitrichinae ao longo da evolução, mas 

também que isso provavelmente ocorreu por mais de uma vez – pelo menos uma em Saguinus 

e outra no ancestral comum à Callimico, Cebuella, Callithrix e Mico. Também com o auxílio da 

FIGURA 5 pode-se supor que o último e mais intenso processo de redução no tamanho tenha 

ocorrido com os menores representantes de Callitrichinae (Callithrix, Cebuella e Mico), 

atingindo valores extremos em Cebuella pygmaea. Com a história evolutiva da socialidade, 

reprodução e história de vida destes animais estando intimamente relacionada às diferentes 

formas com que cada uma das linhagens do grupo explora os recursos dos seus diferentes 

habitats (RYLANDS, 1996) e havendo aquela forte relação entre dieta e massa corporal 

(ROSENBERGER, 1992; MARROIG; CHEVERUD, 2001), é plenamente razoável inferir que mais 

de um evento de redução de tamanho tenha ocorrido na evolução de Callitrichinae. 

Nesse sentido, não é de todo modo surpreendente que o grupo também mostre uma 

riqueza de características morfológicas, reprodutivas e sociais que tenham acompanhado essa 

tendência de diminuição do tamanho do corpo observada na subfamília (FORD, 1980; 

MARTIN, 1992; HARRIS et al., 2014). Com determinadas pressões seletivas (seja lá quais 

forem) atuando sobre o tamanho dos indivíduos e impulsionando ainda mais a diversificação 

de suas estratégias sociais e reprodutivas, o favorecimento de um conjunto específico destas 
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características pode ter ocorrido, com estas também influenciando umas às outras ao longo 

da história evolutiva de Callitrichinae. O exato cenário que envolveu este(s) processo(s) de 

redução no tamanho corporal destes animais ainda é incerto, mas entre os fatores que podem 

ter contribuído nesse sentido destacam-se a forte pressão de predação à qual estes animais 

estariam sujeitos na fase inicial de sua evolução (associada à alta mortalidade infantil), bem 

como a limitada disponibilidade de habitats adequados para sua reprodução e sobrevivência 

naquele momento (GOLDIZEN, 1990; RYLANDS, 1996).  

Conforme já dissertado, a isso soma-se o fato de o contexto da evolução inicial desta 

subfamília provavelmente ter envolvido não somente a redução no tamanho dos animais, mas 

também a sua diversificação ecológica e alimentar (ROSERNBERGER, 1992; ARISTIDE et al., 

2015). Ambos os fatores que podem ter condicionado as estratégias como esse ancestral 

explorava os recursos disponíveis na época, bem como a alocação dos seus esforços 

reprodutivos (MORO-RIOS, 2013; DIAZ-MUÑOZ, 2016). Um ótimo exemplo dentro deste 

contexto, seguindo a tendência de diminuição no tamanho e a partir da exploração de bolsões 

de alta produtividade e disponibilidade imprevisível, reside no favorecimento de um 

crescimento no potencial reprodutivo, em um primeiro momento através da capacidade de 

ovulação múltipla por ciclo reprodutivo (HARRIS et al., 2014) e do aumento no número de 

eventos reprodutivos em anos favoráveis (MORO-RIOS, 2013). Portanto, através dos 

presentes resultados fica claro que, por mais que a diminuição no tamanho do corpo não 

necessariamente resulte de forma direta no aparecimento do nascimento de gêmeos ou de 

qualquer outra característica sócio-reprodutiva, os processos de redução de tamanho aliados 

a diversificação de estratégias ecológicas e alimentares podem ter funcionado como um 

importante pré-requisito, apoiando assim a proposta já feita por Ah-King; Tullberg (2000). 

Nesse sentido, o tamanho do corpo e o tamanho da ninhada dos Callitrichinae parecem 

explicam muito da variação existente no que diz respeito às suas adaptações e estratégias 

sócio-reprodutivas. Mais especificamente, o declínio no tamanho corporal nos representantes 

de Callitrichinae também pode ter levado a um período mais curto de dependência infantil, 

de aproximadamente três meses até o desmame em alguns dos gêneros da subfamília em 

comparação a oito para alguns Cebidae, como Saimiri (GARBER; LEIGH, 1997). Este desmame 

precoce por sua vez leva a mudanças hormonais (MCNEILLY et al., 1986; DIETZ et al., 1994; 

SALTZMAN et al., 2011), que não somente contribuem para o estabelecimento de um ciclo 

reprodutivo semestral como é o da maioria dos Callitrichinae (até mesmo sazonal, como em 
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Leontopithecus rosalia: DIETZ et al., 1994), mas também para o desenvolvimento de uma série 

de estratégias e comportamentos particulares a este contexto. Ainda mais se considerarmos 

que nestes animais o estro pós-parto é recorrente (FIGURA 7; ver AH-KING; TULLBERG, 2000; 

DIGBY et al., 2010), ao contrário do padrão predominante em Primates de maneira geral, em 

que a ovulação é suprimida durante o período de lactação (ver SALTZMAN et al., 2011). 

Evidências estas que nos permitem propor que a diminuição no tamanho dos Callitrichinae, 

alcançada ao longo de sua evolução, possui sim uma relação (seja ela causal ou não) com 

algumas de suas variações de história de vida. 

Paralelamente, a ausência de sinal filogenético no caso da gestação (TABELA 2) indica 

que em Platyrrhini os diferentes grupos (mesmo que aparentados) podem ter absorvido de 

forma diferente as pressões existentes sobre este caráter ao longo de sua evolução, com uma 

menor influência filogenética. Tais resultados corroboram evidências de estudos anteriores, 

que já indicavam que gêneros diferentes de primatas tendem a apresentar valores distintos 

no que diz respeito à duração da gestação (LANGER, 2008). Eventuais exceções podem residir 

em grupos como Atelidae, cuja similaridade de altos valores de gestação (os maiores entre os 

Plathyrrhini) possivelmente se relaciona ao seu tamanho corporal também mais elevado em 

relação aos demais grupos e que, para as fêmeas, varia entre 4.000 e 9.000g (para massa 

corporal, ver APÊNDICE II). Isso se torna ainda mais claro na medida em que consideramos 

que para Platyrrhini, de modo geral, já existiam evidências de o tamanho do corpo materno 

poderia se correlacionar ao comprimento da gestação (HARTWIG, 1996). Já no caso de 

Callitrichinae, é especialmente interessante o fato da maioria dos seus representantes 

apresentarem uma gestação relativamente longa para o seu diminuto tamanho corporal 

(HARTWIG, 1996; MARTIN, 2012). Ainda mais pelo fato destes animais geralmente serem 

menores ao nascer do que seria esperado pelo comprimento da sua gestação e que a seleção 

de um menor tamanho corporal nesta subfamília teria sido possibilitada (evolutivamente) por 

alterações ontogenéticas, especialmente por uma redução da taxa de crescimento 

intrauterino (MARROIG; CHEVERUD, 2009; MONTGOMERY; MUNDY, 2013). 

Explicar as variações observadas para a duração na gestação, naturalmente, exige que 

diferentes níveis de análise sejam levados em conta. Portanto, a fim se dissertar de maneira 

mais completa faz-se necessária uma discussão mais aprofundada a este respeito, sendo 

desejável que outros processos da história natural, história de vida e fisiologia de cada um dos 

grupos também sejam avaliados. Dada a complexidade deste cenário, aqui iremos nos ater 
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apenas aos atributos que mais se relacionam ao contexto do presente estudo e, portanto, à 

socialidade e reprodução dos Callitrichinae. Nesse sentido, vale novamente ser destacado que 

uma das características mais incomuns da reprodução da subfamília em questão é justamente 

o fato da sua gestação ser “longa demais” em relação ao seu diminuto tamanho, conforme 

dissertado anteriormente, não se ajustando totalmente à massa corporal materna como 

ocorre com outras linhagens de primatas (MARTIN, 1992; 2012; HARTWIG, 1996), ou mesmo 

de mamíferos no geral (SKINNER, 2018). Além do mais, dentro da própria subfamília há uma 

considerável variabilidade, sendo Leontopithecus a linhagem de maior destaque, com um 

valor observado para a duração da gestação (média de 126 dias) marcadamente mais curto 

que o registrado para qualquer outro Platyrrhini (FIGURA 3). 

Para efeitos da presente discussão, essa informação se torna ainda mais interessante 

na medida em que ressaltamos que é este o gênero que inclui os maiores representantes (em 

termos de tamanho corporal) de Callitrichinae. Além disso, a biologia reprodutiva conhecida 

de Leontopithecus, na maioria dos seus componentes, é semelhante à de outros Callitrichinae 

(ver DIETZ et al., 1994; DIGBY et al., 2010; MARTIN, 2012), o que indica que este gênero talvez 

tenha superado (através de um crescimento corporal) as demandas energéticas associadas à 

relação entre tamanho do corpo e gestação, um dos principais fatores que modula a extensão 

deste caráter na sua subfamília (HARTWIG, 1996). Isso é coerente com o fato de 

Leontopithecus ter sido a única linhagem de Callitrichinae em que a redução de tamanho não 

foi tão acentuada (FIGURAS 5 e 6, TABELA 7). Assim sendo é possível que este gênero, ao não 

ter passado por um processo tão intenso de redução no tamanho (e em conjunto com 

influências ecológicas particulares aos ambientes que estes animais habitam), tenha mantido 

uma relação entre duração da gestação e tamanho corporal minimamente próxima ao que 

seria esperado para um Platyrrhini do seu porte (HARTWIG, 1996). 

Neste ponto mais uma vez vale ser feita a ressalva de que por mais que diferenças no 

tamanho do corpo possam contribuir para a variação em caracteres como os analisados neste 

estudo (SCHMIDT-NIELSEN, 1984; PETERS, 1986), este não é o único determinante aí 

envolvido. Apenas o que se destaca aqui é que características reprodutivas ou de outros 

aspectos da história de vida dos animais, como a duração da gestação, podem se associar ao 

tamanho corporal (WESTERN, 1979; ZEVELOFF; BOYCE, 1988; LINDSTEDT; SWAIN, 1988; 

KAPPELER; HEYMANN, 1996; GARBER; LEIGH, 1997). De tal sorte que, com o menor tamanho 

dos indivíduos sendo selecionado na maioria das linhagens de Callitrichinae e havendo uma 
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relação deste caráter com sua história de vida e reprodução, não é de todo modo 

surpreendente que relações dessa natureza (mesmo que não causal) possam ser discutidas a 

partir dos presentes resultados. 

De qualquer forma, conforme fora dissertado, para explicar (mesmo que apenas 

parcialmente) tais variações na duração da gestação outros aspectos da biologia dos animais 

devem ser considerados. É possível, por exemplo, que variações na duração da gestação 

também ocorram em função das particularidades fisiológicas dos Callitrichinae, sejam elas 

associadas à taxa metabólica basal, ao desenvolvimento fetal ou à preparação fisiológica 

materna. Consequentemente, há de se considerar também que qualquer alteração na 

gestação destes animais ocorre concomitantemente com uma das suas principais 

características reprodutivas, que é o recorrente nascimento de gêmeos. 

Especificamente a este respeito, o que os presentes resultados corroboram é que no 

caso específico desta subfamília o que foi modificado na gestação dos seus representantes em 

resposta ao nascimento de gêmeos, ao menos em um primeiro momento, pode não ter sido 

a sua duração. Conforme já dissertado, isso só ocorre de maneira mais evidente em linhagens 

específicas dentro do grupo, como Leontopithecus (FIGURA 3, TABELA 6). O que é 

especialmente curioso, pois mesmo em espécies de mamíferos nas quais o nascimento de 

gêmeos não é o padrão, como os seres humanos (DUDENHAUSEN; MAIER, 2010; CHEONG-

SEE et al., 2016), ou bovinos utilizados na pecuária (ECHTERNKAMP; GREGORY, 1999), 

gestações de gêmeos tem como uma de suas principais características a menor duração em 

relação às de filhotes únicos. Da mesma forma, é importante ser ressaltado que inferências 

de estudos anteriores apontavam que no caso de primatas em que o nascimento de gêmeos 

é o padrão modal os animais tenderiam a ser menores, dar à luz filhotes relativamente 

pequenos, que são desmamados rapidamente e amadurecem rapidamente, mas que também 

teriam períodos relativamente curtos de gestação (CHAPMAN et al., 1990). Especialmente 

esta última informação não parece se adequar totalmente à maioria dos Callitrichinae, 

conforme os presentes resultados. 

Dentro deste contexto, é válido ser destacado que outro aspecto da gestação dos 

Callitrichinae que possivelmente esteve relacionado evolutivamente ao padrão do nascimento 

de gêmeos diz respeito a alterações em fases específicas deste período, como a sua fase de 

latência. Este é um estágio previsto através da fórmula “Huggett-Widdas”, uma projeção do 

desenvolvimento fetal em função do tempo na qual há esta fase inicial com relativamente 
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pouco crescimento (HUGGETT; WIDDAS, 1951). Por mais que existam variações para esta 

fórmula (RICKLEFS, 2010), além de se presumir que ela seja comum à maioria dos mamíferos 

(HUGGETT; WIDDAS, 1951; FRAZER; HUGGETT, 1974; MARTIN, 2012), no caso específico de 

Callitrichinae ela já pode ser aplicada a dados de desenvolvimento fetal de Callithrix jacchus, 

espécie em que foi revelada uma fase de latência especialmente longa, com duração de pelo 

menos 50 dias (MARTIN; MACLARNON, 1985; CHAMBERS; HEARN, 1985). Ainda mais 

especificamente, no caso dessa espécie também foi demonstrado que o estágio de maior 

desenvolvimento fetal não começa até o dia 80 de uma gravidez de quase 150 dias (WINDLE 

et al., 1999). De qualquer forma, o que mais se destaca é que neste caso em particular supõe-

se que a duração da gestação pode ter sido estendida secundariamente justamente através 

de um aumento da fase de latência (MARTIN, 2012). O que contribui para a explicação do 

porquê a duração da gestação nesta subfamília, em geral, não se ajustar ao tamanho corporal 

dos seus representantes. 

Além do mais, destaca-se que cálculos teóricos indicam que em Callitrichinae o 

comprimento da fase de latência varia consideravelmente entre os gêneros, sendo 

relativamente curto em Leontopithecus, moderadamente estendido em Cebuella e Callimico 

(comparável ao valor de Callithrix) e mais prolongado em Saguinus oedipus (MARTIN, 1992; 

2012). Curiosamente, a extensão moderada em Callimico goeldii ocorre apesar da ausência 

do nascimento recorrente de gêmeos nesta espécie. Evidências posteriores de que realmente 

há algum grau de extensão da fase de latência na gestação de Callimico (MARTIN, 2012) não 

somente indicam que este é um traço que foi modulado ao longo da evolução de 

Callitrichinae, mas também corrobora a inferência de que o nascimento de gêmeos foi 

secundariamente perdido no decorrer da evolução do gênero em questão (FIGURA 7). Da 

mesma forma, é razoável supor que Leontopithecus, que tem o menor período de gestação (e 

a maior massa corporal da sua subfamília), tenha pouca ou nenhuma extensão da fase de 

latência (MARTIN, 1992; 2012). Mais estudos, como aqueles que avaliaram a duração da fase 

de latência da gestação em Callithrix jacchus (WINDLE et al., 1999), se fazem necessários a fim 

de testar essa hipótese. 

Neste ponto faz-se necessário considerar que também o menor tamanho corporal 

observado ao nascimento em representantes de Callitrichinae pode ser atribuído à taxa de 

crescimento intrauterino relativamente mais lenta que estes animais possuem (MARROIG; 

CHEVERUD; 2009). Por outro lado, mais uma vez Leontopithecus parece ser uma exceção, na 
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medida que seus recém-nascidos parecem apresentar um tamanho dentro do que é esperado 

para animais do seu tamanho (MARTIN, 1992; HARTWIG, 1996). Nesse sentido, tanto a menor 

duração, ou mesmo ausência, da fase de latência da sua gestação, bem como a possibilidade 

deste gênero ter cruzado um limite de tamanho corporal além do qual seria mais viável 

acomodar os custos da lactação e da preparação materna (associados ao recorrente 

nascimento de gêmeos), são ambos argumentos que apontam para uma menor necessidade 

de se diminuir a taxa de crescimento pré-natal (ver HARTWIG, 1996). Além do mais, levando 

em conta que em Platyrrhini (e principalmente em Callitrichinae) a taxa de crescimento pós-

natal é mais alta em comparação, por exemplo, a gêneros de Catarrhini (ROSS, 1991; 

MARROIG; CHEVERUD; 2009), torna-se razoável supor que o intenso cuidado aloparental 

presente nesta subfamília esteja também relacionado a esse aumento no crescimento após o 

parto. Mais uma vez aquele cenário de extensão da fase de latência da gestação ganha ainda 

mais robustez, ainda mais se considerarmos que as durações relativas do investimento materno 

pré-natal e pós-natal geralmente trazem consequências importantes para o comportamento dos 

primatas, especialmente no que diz respeito às suas estratégias reprodutivas (KAPPELER; 

PEREIRA, 2003). 

A este contexto soma-se, por fim, o fato de o estro pós-parto ser relativamente comum 

em Callitrichinae (FIGURA 7), de modo que um aumento da fase de latência pode ter sido 

favorecido também no sentido de compensar a pesada carga energética (por exemplo 

relacionada à lactação e ao carregamento dos neonatos) imposta à uma mãe que já pode 

voltar a engravidar logo após o nascimento de filhotes que normalmente vem em pares 

(MARTIN, 1992; 2012). O que se torna ainda mais importante na medida em que já temos 

conhecimento que um dos principais períodos de investimento materno em primatas (e em 

Callitrichinae de maneira ainda mais intensa) ocorre justamente durante a gestação (LANGER, 

2008). Todas as informações são coerentes com as evidências que indicam que em primatas, 

por mais que duração da gestação e da lactação possam ser encaradas como adaptações 

distintas, estão fundamentalmente acopladas (DUBMAN et al., 2012). Por sua vez, o fato de 

não ter existido uma consistência na seleção dos modelos para a gestação entre as duas 

árvores aqui analisadas (TABELA 6) reforça a necessidade de sempre se testar esse tipo 

sensibilidade das filogenias em relação às análises (BOETTIGER et al., 2012). Isso é importante 

porque diferentes modelos implicam em diferentes explicações para a história evolutiva da 

característica em questão, mesmo que não sejam totalmente contrastantes. No contexto do 
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presente capítulo, caso o modelo BM (um dos que se mostrou mais ajustado aos dados de 

gestação, ver TABELA 4) seja aquele que melhor explica a história evolutiva da gestação em 

Platyrrhini, isso significa que sua variância seria determinada pelo total de tempo de 

independência evolutiva entre as diferentes linhagens do grupo. O que nos permite sugerir 

linhagens que divergiram a mais tempo tenderiam a apresentar maior variância quanto à 

duração da gestação. 

Todavia, ao compararmos as FIGURAS 3 e 4 (que mostram a reconstrução e 

diversificação da duração da gestação) com as FIGURAS 5 e 6 (representativas da massa 

corporal), fica claro que esta relação, entre gestação e divergência evolutiva, não parece 

explicar de maneira adequada toda a distribuição deste caráter entre os Platyrrhini, já que a 

duração da gestação parece acompanhar também variações na massa corporal dos animais, 

por vezes independentemente do grau de parentesco evolutivo entre as espécies (conforme 

já dissertado). Isso porque, ao mesmo tempo que temos linhagens há muito separadas e que 

apresentam larga variância em relação à duração da gestação (quando comparamos Atelidae 

com Callitrichinae, por exemplo), há também grupos pertencentes a linhagens distintas, mas 

que apresentam valores para a duração da gestação similares, justamente pelo fato de 

apresentarem uma massa corporal também similar (por exemplo Aotinae em relação a alguns 

Callitrichinae). Dessa forma, é possível que o próprio fato de haver um sinal filogenético para 

a massa corporal neste grupo (TABELA 2) pode ter contribuído para este modelo ter sido 

detectado como o melhor em uma das árvores. 

Por outro lado, há de se considerar que caso o modelo OU (outro que se ajustou aos 

dados de gestação, ver TABELA 4) seja o mais adequado para explicar a história evolutiva desse 

caráter seria razoável apontar para a existência de perturbações aleatórias e, eventualmente, 

de uma seleção estabilizadora, nos permitindo assumir que as espécies teriam evoluído 

independentemente para este caráter (BEAULIEU et al., 2012; BARTOSZEK et al., 2017). Isso é 

corroborado, em certa medida, pelo fato da gestação não ter apresentado um valor forte de 

sinal filogenético. Outra interpretação possível é que para o caráter em questão diferentes 

“valores ótimos” teriam sido alcançados ao longo do processo evolutivo (BUTLER; KING, 2004), 

com a duração da gestação se diversificando, ao longo do tempo, rumo a picos adaptativos. 

Quando olhamos para a variação deste caráter dentro de cada subfamília, como a própria 

Callitrichinae, este até parece ser o caso para algumas linhagens como Leontopithecus, que 

provavelmente alcançaram um pico adaptativo, mas cuja variação ainda se dá em função de 
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restrições que a filogenia impõe sobre a diversificação dos caracteres. Paralelamente, caso 

este seja o caso (de variações ocorrendo rumo a diferentes valores ótimos), é razoável supor 

também que tenha havido um favorecimento para uma plasticidade nesta característica em 

Callitrichinae, o que também teria proporcionado as condições para sua ampla distribuição 

geográfica. 

Já quando comparamos as FIGURAS 1 e 2 com as FIGURAS 5 e 6, os dados sugerem que 

a duração do ciclo ovariano em Platyrrhini, em contraste com a duração da gestação, não é 

dimensionada para o tamanho do corpo dos animais, assim como já havia sido sugerido por 

Martin (1992; 2012). Além disso, o fato do modelo OU ter sido o que melhor representa a 

história filogenética do ciclo ovariano indica que ela também pode ter ocorrido rumo a 

diferentes picos adaptativos, seja para Platyrrhini como um todo ou especificamente para 

cada uma das subfamílias, como Callitrichinae. Os Platyrrhini se destacariam, portanto, por 

geralmente apresentarem ciclos ovarianos relativamente curtos (com média de 20.5 dias, ver 

APÊNDICE II) e taxas reprodutivas altas (MARTIN, 2012). Uma interessante exceção reside 

justamente em uma das linhagens de Callitrichinae, que abrange Callithrix e Cebuella e que 

no presente estudo mostrou os maiores valores para a duração do ciclo ovariano (de 

aproximadamente 28 dias). Exatamente o porquê de isso ocorrer nestes gêneros, 

especialmente pelo fato deles apresentarem uma alta taxa reprodutiva, é de difícil explicação. 

Ainda mais considerando que este seria um efeito inverso daquele apontado por Martin 

(2007), de que ciclos ovarianos longos resultam de processos de ovulação espontânea e são 

geralmente associados com uma taxa reprodutiva mais lenta, assim como ocorre com alguns 

Artiodactyla, Cetacea e Perissodactyla, bem como em determinados Primates. 

Além disso, o fato da reconstrução do ciclo ovariano (FIGURA 1) apontar que o último 

ancestral comum de Callitrichinae possuía um ciclo de aproximadamente 22 dias (TABELA 5) 

acaba sendo pouco informativo, uma vez que há uma considerável variação entre os gêneros 

(ou mesmo dentro deles, como ocorre com Saguinus). Em relação a isso, bem como à duração 

do ciclo ovariano em Platyrrhini de forma geral, é necessário considerar que variações na 

qualidade e disponibilidade dos alimentos, composição do grupo, precipitação e outras 

condições ambientais sazonais são todos fatores que podem influenciar a fertilidade dos 

indivíduos de uma determinada espécie (ZIEGLER et al., 2009) e que, portanto, também 

devem ser responsáveis por modular a história evolutiva da duração do ciclo ovariano e sua 

respectiva variabilidade em Callitrichinae. Deste modo, é razoável supor que, mesmo que o 
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ancestral deste grupo possuísse um determinado valor médio para a duração do ciclo 

ovariano, é possível que com o tempo e ao ocupar ambientes ecologicamente distintos seus 

descendentes tenham respondido a diferentes às pressões de forma independente. 

Isso se torna ainda mais claro na medida em que consideramos que os Platyrrhini não 

apenas se diversificaram em meio a habitats diversos (PERELMAN et al., 2011; BUCKNER et 

al., 2015), mas também apresentam considerável variação no que diz respeito à sazonalidade 

reprodutiva e de acasalamento. Sendo que uma parte razoável dessa variabilidade pode ser 

atribuída à influência da disponibilidade energética para a reprodução e, justamente, à 

sazonalidade dos recursos alimentares (ZIEGLER et al., 2009). Da mesma forma, assim como 

muitos aspectos do ciclo ovariano e do metabolismo endócrino dos Platyrrhini diferem 

daqueles dos Catarrhini (ZIEGLER et al., 2009), dentro de cada um dos grupos variações a este 

respeito também devem contribuir para explicar os desvios na duração do ciclo ovariano que 

algumas das suas linhagens sofreram ao longo da evolução. 

Além do mais, é interessante notar que, seja no caso específico de Callitrichinae ou 

tomando Platyrrhini como um todo, para diversas espécies do grupo o acasalamento 

normalmente ocorre durante um período de vários dias ao longo do ciclo. Conforme relatado 

por Martin (1992), este é o caso de gêneros como Aotus, Callithrix e Saguinus. Para diferentes 

grupos de primatas (incluindo humanos), este acasalamento prolongado ao longo do ciclo 

historicamente foi vinculado ao fenômeno "ovulação oculta" (BURLEY, 1979). Isto é, de um 

ciclo ovariano que não deixa explicito para os machos qual seria o período exato de maior 

fertilidade das fêmeas. Essa argumentação tem importantes limitações, especialmente 

porque mesmo que não existam sinalizações endócrinas e/ou fisiológicas envolvidas na 

comunicação da fertilidade das fêmeas, não se pode descartar, para diversas espécies, a 

existência de sinais comportamentais que os machos possam interpretar em relação ao fato 

de suas companheiras estariam prontas para acasalar ou não (ver MARTIN, 2007). De qualquer 

forma, são três hipóteses principais (não mutuamente exclusivas) propostas para explicar uma 

eventual função dessa relação entre a ovulação oculta e a extensão do período de 

acasalamento. 

A primeira delas sugere que a receptividade de acasalamento estendida das fêmeas 

seria capaz de levar à uma "confusão de paternidade", assim reduzindo os conflitos entre os 

machos e o risco de infanticídio (ver ANDELMAN, 1987), bem como ao aumento da 

cooperação entre machos (ver ETKIN, 1963). Outra hipótese aponta que o acasalamento 
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durante um período prolongado no ciclo ovariano poderia fornecer uma base para uma 

ligação mais coesa entre os parceiros reprodutivos (ver ETKIN, 1954). A última delas considera 

que o acasalamento estendido também pode levar a um aumento do investimento masculino 

na prole (ver ALEXANDER; NOONAN, 1979). Por mais que cada uma dessas hipóteses carregue 

consigo importantes limitações (ver MARTIN, 2007), deve-se levar em conta que todas as três 

fazem muito sentido quando as inserimos no contexto da socialidade e reprodução dos 

Callitrichinae. Ou seja, de um grupo no qual observamos tanto a possibilidade de 

acasalamento monogâmico, como o cuidado cooperativo da prole e a participação dos 

machos no cuidado parental. 

De qualquer forma, assim como ocorreu no caso da gestação, aqui fica demonstrado 

que a relação do ciclo ovariano com as demais características sócio-reprodutivas de 

Callitrichinae não se dá exclusivamente por meio da sua duração. Há de se considerar também 

a possibilidade de que, quaisquer que tenham sido as pressões de seleção que levaram ao 

aumento da taxa reprodutiva em Callitrichinae (materializada pelo recorrente nascimento de 

gêmeos), um dos principais fenótipos que pode ter sido selecionado foi, na verdade, o número 

de óvulos produzidos em cada ciclo (TARDIF; ROSS, 2009). Característica esta que é 

correlacionada com a massa corporal materna e, em conjunto com outros fatores, pode variar 

em resposta ao estado nutricional das fêmeas (por exemplo, Callithrix jacchus em WINDLE et 

al., 1999; TARDIF et al., 2003). 

Com relação ao mapeamento, reconstrução dos estados ancestrais e evolução 

correlacionada para características discretas, os resultados apontam para um surgimento 

unificado de todas as três a partir do último ancestral comum dos Callitrichinae (FIGURA 7). O 

que é muito relevante, pois confere um suporte estatístico a importantes apontamentos 

teóricos presentes na literatura especializada (AH KING; TULLBERG, 2000; MORO-RIOS, 2013; 

HARRIS et al., 2014). Conforme dissertado anteriormente, é possível que esse conjunto de 

características tenha se desenvolvido nesta subfamília, ao menos em parte, como uma 

consequência do aumento da taxa reprodutiva associada ao menor tamanho corporal dos 

animais, às condições ecológicas imprevisíveis nas quais as populações das espécies de 

Callitrichinae evoluíram inicialmente (ROSS, 1991; MARTIN, 1992; 2012; HARRIS et al., 2014), 

ao alto custo materno envolvido na amamentação e do transporte de filhotes grandes (em 

relação ao tamanho das fêmeas) e em rápido crescimento e à alta taxa de mortalidade infantil 

(SUSSMAN; GARBER, 1987; GOLDIZEN, 1990; HARRIS et al., 2014; DÍAZ-MUÑOZ, 2016). 
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Especificamente no caso do nascimento de gêmeos, é importante considerar que para 

esta característica ter sido selecionada positivamente em Callitrichinae o cuidado aloparental 

deve ter funcionado como um importante pré-requisito para a continuidade deste processo 

evolutivo (MORO-RIOS, 2013). E por mais que algumas hipóteses tentem associar a seleção 

do nascimento de gêmeos a limitações obstétricas (LEUTENEGGER, 1973), este fenômeno 

parece mais estar associado, conforme dissertado anteriormente, à relação entre o 

desenvolvimento corporal destes animais e às condições ecológicas imprevisíveis nas quais 

eles estiveram inseridos ao longo da sua evolução (FORD, 1980; ROSS, 1991; MARTIN, 1992; 

GARBER, 1997; HARRIS et al., 2014). Tendo tal cenário em vista, é possível imaginar que uma 

sequência de acontecimentos como cuidado aloparental, aumento na taxa reprodutiva, 

nascimento recorrente de gêmeos e, por fim, flexibilidade nos sistemas de acasalamento 

possa ter ocorrido na evolução do grupo (GOLDIZEN, 1990; AH KING; TULLBERG, 2000; MORO-

RIOS, 2013). Portanto, muito embora o nascimento de gêmeos possa não representar uma 

consequência direta da redução evolutiva no tamanho dos Callitrichinae, conforme já 

dissertado, este processo também pode ter funcionado como importante pré-requisito para 

adaptações sócio-reprodutivas subsequentes (AH KING; TULLBERG, 2000). 

Ainda assim, considerando-se a alta taxa reprodutiva destes animais e pelo fato de 

todas as espécies da subfamília apresentarem ao menos algum grau de viés reprodutivo 

dentro das suas respectivas unidades sociais (aqui representado pela soberania reprodutiva), 

pode-se argumentar que os Callitrichinae geralmente não alcançam todo o seu potencial 

reprodutivo (JAQUISH et al., 1991; ABBOTT, 1993; DIETZ et al., 1994; MORO-RIOS, 2013). 

Todavia, é necessário também considerar que o sistema social destes animais muito 

provavelmente otimiza a energia potencial disponível e as oportunidades reprodutivas dentro 

de cada grupo, possibilitando assim a criação de todos os filhotes lá presentes (SUSSMAN; 

KINZEY, 1984). Aqui isso fica claro na medida em que a análise de evolução correlacionada 

apontou para uma dependência significativa entre soberania reprodutiva e as outras duas 

características discretas analisadas (TABELAS 9, 10 E 11). 

Ou seja, por mais que em Callitrichinae uma fêmea possa gerar vários filhotes por ano 

(combinando nascimento de gêmeos, fertilidade pós-parto e desenvolvimento fetal 

relativamente rápido), há a possibilidade de apenas uma fêmea por grupo acabar se 

reproduzindo. Soma-se a isso o fato de os representantes dessa subfamília possuírem uma 

história de vida relativamente “rápida” (como seria de se esperar para espécies que bem 
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exploram ambientes de borda e florestas secundárias) e sua reprodução ocorrer 

relativamente tardiamente no caso fêmeas, ambos fatores que podem ter imposto uma 

pressão ainda mais forte para a seleção de uma alta taxa de natalidade (ROSS, 1991). 

Constituindo assim um processo evolutivo que teria ocorrido no sentido de garantir que o 

sistema social das espécies de Callitrichinae continuasse funcional, com todo o grupo se 

dedicando à sobrevivência de uma única ninhada de cada vez, a não ser que as condições 

ambientais permitam outros nascimentos aconteçam (SUSSMAN; GARBER, 1987; RYLANDS, 

1996). 

Mais especificamente, a fim de compreender o tamanho da necessidade de contar com 

um auxílio no cuidado à prole, bem como com a monopolização da atividade reprodutiva, faz-

se necessário também discutir quais são as restrições ecológicas, sociais e filogenéticas que 

determinam a alocação de esforço reprodutivo por parte dos indivíduos (ver MORO-RIOS, 

2013; DÍAZ-MUÑOZ, 2016). Dentro dessa perspectiva, sabe-se que a alta taxa reprodutiva 

depende e pode ser modulada de acordo com a disponibilidade de recursos nutricionais para 

as fêmeas (MORO-RIOS, 2013), bem como pelos custos do cuidado parental intrínsecos a cada 

população (DÍAZ-MUÑOZ, 2016), sendo estas, possivelmente, tendências presente na 

subfamília desde o seu último ancestral comum (AH-KING; TULLBERG, 2000). Desse modo, em 

todo o grupo, as fêmeas dominantes possuiriam mecanismos diversos para alocar seu esforço 

reprodutivo de acordo com as condições ambientais, demográficas e sociais nas quais 

estariam inseridas. Indo de encontro com essa hipótese, sabe-se que o potencial reprodutivo 

é uma característica que sofreu pressão seletiva em diversos momentos durante a 

diversificação dos gêneros atuais de Callitrichinae (MORO-RIOS, 2013; TARDIF et al., 2013; 

DÍAZ-MUÑOZ, 2016). A perda secundária do nascimento de gêmeos em Callimico (FIGURA 7C) 

provavelmente representa um destes momentos, mesmo que a exata razão disso ter ocorrido 

seja de difícil compreensão. Uma das hipóteses a este respeito supõe que a linhagem que deu 

origem ao gênero em questão pode ter voltado a se especializar na exploração dos recursos 

contidos nas florestas primárias, diferentemente dos seus ancestrais (mais dependentes de 

bolsões de alta produtividade), sendo uma das consequências dessa mudança ecológica a 

diminuição da sua taxa reprodutiva (MORO-RIOS, 2013). De qualquer modo, mais estudos 

ainda se fazem necessários a fim de elucidar essa questão. 

Portanto, os presentes resultados corroboram a hipótese de que a associação entre 

alta taxa reprodutiva e viés reprodutivo (com apenas alguns indivíduos do grupo 
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monopolizando a reprodução) foi um dos principais fatores que moldou a história evolutiva 

da socialidade dos Callitrichinae. Afirmação esta que ganha ainda mais respaldo na medida 

em que consideramos que o aumento na taxa reprodutiva de uma espécie conduz a alterações 

demográficas em suas populações e, consequentemente, é capaz de influenciar diversos 

aspectos de sua socialidade (GOLDIZEN, 1990; RYLANDS, 1996). Além disso, com o nascimento 

de gêmeos surgindo no ancestral comum de todos os Callitrichinae (FIGURA 7C), naturalmente 

há de se considerar um aumento nos custos gerais do cuidado com os filhotes, uma maior 

disputa reprodutiva feminina e uma carga maior de trabalho dos demais membros do grupo 

em relação ao cuidado com os filhotes (GARBER, 1994). 

Desta forma, de acordo com as adaptações morfológicas e comportamentais que cada 

espécie dispõe e tendo havido uma limitação na quantidade (e/ou qualidade) de habitat 

adequados para a distribuição das populações, é natural que a seleção tenha atuado nos 

Callitrichinae de modo a favorecer a alta taxa reprodutiva (relacionada ao estro pós-parto e 

ao nascimento de gêmeos) atrelada à necessidade de inibição (ou monopolização) 

reprodutiva, juntamente com a dispersão tardia da prole (GOLDIZEN, 1990; RYLANDS, 1996). 

Dessa forma, é evidente que ao mesmo tempo que todo esse conjunto de características 

demanda a cooperação entre os adultos de um mesmo grupo, aumenta-se também a tensão 

relacionada à soberania da atividade reprodutiva (MORO-RIOS, 2013). Um dos “segredos para 

o sucesso” evolutivo deste grupo, portanto, provavelmente reside na conquista de um 

equilíbrio entre ambos os fatores. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A origem e diversificação das características comportamentais e reprodutivas dos 

Callitrichinae é uma das questões centrais quando se trata do estudo destes animais. Um dos 

diferenciais do estudo aqui conduzido é que ele toma como base algumas das principais 

características sócio-reprodutivas e de história de vida da subfamília, para então tentar 

reconstruir as suas histórias evolutivas por meio de métodos comparativos e com o auxílio de 

filogenias modernas propostas para o grupo. É dentro deste contexto que nos tornamos 

capazes de afirmar, por exemplo, que nossos resultados corroboram estatisticamente com 

importantes hipóteses (até então suportadas sobretudo por apontamentos teóricos) a 

respeito do surgimento e padrão de distribuição dos atributos comportamentais e de 
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reprodução desta subfamília. Mesmo que parte delas tenha surgido no último ancestral do 

grupo e, portanto, seja compartilhada por todas as suas linhagens, os presentes resultados 

também sugerem que algumas se diversificaram, ao ponto de várias linhagens atuais exibirem 

suas próprias variantes, muitas vezes específicas a um único gênero, ou mesmo uma única 

espécie. Portanto, torna-se evidente que através de métodos como a reconstrução de estados 

ancestrais e análises de evolução correlacionada é possível obter valiosos resultados a fim de 

se entender um pouco mais sobre a evolução de cada grupo de interesse. Ainda no caso 

específico dos Callitrichinae, os resultados nos permitem sugerir também que modificações 

nas suas características reprodutivas, associadas a alterações demográficas e no custo do 

cuidado parental se combinam para explicar a sua atual riqueza de estratégias e 

comportamentos sociais. 
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EPÍLOGO 

Em um primeiro momento investigamos como são feitas as pesquisas envolvendo os 

Callitrichinae e quais são as principais tendências e eventuais viéses existentes dentro deste 

contexto. Mais especificamente, os resultados do CAPÍTULO I nos sugerem que nos últimos 

45 anos houve um crescimento no número de publicações sobre o tema, mesmo que não seja 

possível determinar se isto é resultado de um maior interesse acadêmico por estes animais 

ou se apenas é uma função do próprio crescimento no número de cientistas formados ao 

longo do tempo. Por outro lado, pode-se afirmar que a maioria dos países de residência 

profissional que mais frequentemente apresentam autores correspondentes de artigos 

envolvendo espécies da subfamília em questão são os mesmos daqueles que também se 

destacam quando falamos de primatas como um todo (mesmo que cada nível taxonômico 

traga consigo importantes particularidades). 

Além disso, determinadas espécies de Callitrichinae recebem uma quantidade 

desproporcionalmente maior de pesquisas em detrimento da maioria dos outros táxons, o 

que provavelmente se relaciona com o fato delas funcionarem como modelos tradicionais 

para estudos que tratam de questões de direto interesse e aplicabilidade para os seres 

humanos. Naturalmente, isso também acaba influenciando o contexto em que as pesquisas 

são desenvolvidas (predominantemente com animais cativos) e uma parte considerável dos 

tópicos mais estudados. Por outro lado, destaca-se também o fato de assuntos diretamente 

ligados à conservação serem pouco frequentes e que três das quatro espécies aqui levantadas 

e classificadas como criticamente ameaçadas de extinção constarem entre as menos 

estudadas de seus respectivos gêneros. Mesmo que para algumas espécies deste grupo exista 

um predomínio de estudos conduzidos com animais de vida-livre, evidenciando que para estas 

há um maior acúmulo de conhecimento sobre a biologia e ecologia em seus ambientes 

naturais, este não parece ser o caso da maioria dos seus representantes. Diversas de suas 

espécies ainda permanecem razoavelmente sub-estudadas, ainda que existam recentes 

avanços e esforços de pesquisa. De forma geral, assim como ocorre em Primates de forma 

geral, ainda que determinadas espécies de Callitrichinae estejam envolvidas com uma 

quantidade alta de estudos (e, portanto, financiamento e oportunidades de emprego para os 

seus pesquisadores), outras ainda carecem de atenção, muito em função de uma “aparente” 

falta de relevância imediata (ou aplicabilidade) para os seres humanos, bem como da 

dificuldade de acessar e estudar algumas espécies. 
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Já no segundo capítulo objetivamos construir uma lista de redescrições unificadas para 

os comportamentos da subfamília em questão, tomando um de seus gêneros (Leontopithecus) 

como modelo principal. Da perspectiva dos comportamentos, é razoável supor que em 

Callitrichinae, espécies com habitats mais complexos tenham repertórios comportamentais 

mais ricos, já que nestes casos a maior gama de possibilidades exploratórias tenderia a refletir 

uma maior riqueza comportamental. Por outro lado, pelo fato de os representantes deste 

grupo apenas recentemente (em termos evolutivos) terem se diversificado e ainda 

apresentarem hábitos de vida e uma série de características relativamente similares, é 

possível que ainda não tenha havido tempo suficiente para que uma diversificação mais 

profunda em seu repertório comportamental ocorresse. Isso ocorre porque os resultados 

deste capítulo também indicam que espécies de Leontopithecus apresentam repertórios 

comportamentais similares e que, de modo geral, eles podem ser comparáveis quase que em 

sua totalidade com os de outros Callitrichinae. Nesse sentido, descrições comparativas como 

as que foram aqui construídas podem nos auxiliar a melhor avaliar como tais padrões 

comportamentais se distribuem neste grupo e como foram moldados evolutivamente. Além 

disso, usando tais propostas padronizadas como modelo, pesquisadores de diferentes áreas 

podem trabalhar em conjunto no sentido de fornecer descrições mais completas do 

comportamento destes animais. 

Por fim, no terceiro capítulo, através de análises comparativas, pudemos compreender 

como se deu parte do processo de diversificação de características sociais e reprodutivas do 

grupo em questão. Considerando que desvios na extensão da massa corporal devem ter 

ocorrido primeiramente em sua evolução e, portanto, ter funcionado como um tipo de pré-

requisito para o surgimento de outras adaptações sociais e reprodutivas em caracteres como 

gestação e ciclo ovariano, isso pode ter se desenrolado de forma distinta. Nestes casos, 

variações nem sempre ocorreram direta e/ou exclusivamente em sua duração, mas 

principalmente na maneira pela qual elas se relacionam com outros atributos dos animais. Por 

sua vez, características como o nascimento de gêmeos, a soberania reprodutiva e a fertilidade 

pós-parto surgiram todas no último ancestral comum da subfamília e possuem histórias 

evolutivas correlacionadas. Portanto, estudar a diversificação das estratégias reprodutivas e 

sociais dos Callitrichinae necessariamente exige a adoção de abordagens integrativas e que 

considerem a variação existente entre as suas diferentes linhagens. 
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APÊNDICE I – LISTA DE REVISTAS CIENTÍFICAS CONSULTADAS DURANTE O LEVANTAMENTO 

DE ARTIGOS DO CAPÍTULO 1 

REVISTAS QUANTIDADE DE ARTIGOS LEVANTADOS 
AMERICAN JOURNAL OF PRIMATOLOGY 289 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIMATOLOGY 114 
PRIMATES 124 
FOLIA PRIMATOLOGIA 123 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 3 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY 31 
JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 11 
ETHOLOGY 19 
BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY 19 
BEHAVIOUR 15 
EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY 13 
MASTOZOOLOGIA NEOTROPICAL 4 
NEOTROPICAL PRIMATES 25 
ANIMAL BEHAVIOUR 81 
BEHAVIORAL ECOLOGY 2 
JOURNAL OF ETHOLOGY 2 
JOURNAL OF MEDICAL PRIMATOLOGY 85 
PRIMATE CONSERVATION 2 
PRIMATE BIOLOGY 7 
MAMMAL REVIEWS 0 
JOURNAL OF MAMMALOGY 3 
MAMMALIAN SPECIES 3 
PNAS 9 
PLOSONE 42 
SCIENCE ADVANCES 1 
NATURE 46 
ZOOBIOLOGY 31 
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APÊNDICE II – CODIFICAÇÃO PARA OS TRAÇOS FENOTÍPICOS ANALISADOS NO CAPÍTULO 3 

E SUAS RESPECTIVAS REFERÊNCIAS 

Fertilidade pós-parto 

Espécie 
Codificação 
Ausente = 0 
Presente = 1 

Comentário Referência 

Saguinus fuscicollis 1 

Ovulações pós-parto 
podem ocorrer dentro de 

17 a 18 dias após o 
nascimento, podendo levar 

a concepções. 
Intervalo entre gestações 

médio de 6 meses. 

Heistermann & Hodges, 
1995 

Saguinus nigrigollis NA - - 
Saguinus groffroyi NA - - 

Saguinus oedipus 1 

A ocorrência de ovulação 
pós-parto é suscetível a 

determinantes ambientais, 
mas sabe-se que pode 

ocorrer em um período de 
19 dias após o parto. 

Ziegler et al. 1987; 
Savage et al. 1997 

Saguinus midas NA - - 
Saguinus bicolor NA - - 

Saguinus labiatus 1 

Comportamento sexual, 
cópulas e provável 

concepção observadas 
semanas após a fêmea ter 

parido. 
 

Coates; Poole (1983) 

Saguinus myxtax NA 

Lottker et al. 2004 
(cativeiro) observou que 

não houve fertilidade pós-
parto, mas optou-se por 

não se codificar este como 
o padrão da espécie. 

- 

Saguinus imperator 1 - Baker; Woods (1992) 
Leontopithecus rosalia 1 - Dietz et al. (1994) 
Leontopithecus chrysopygus 1 - French et al. (2008) 

Leontopithecus chrysomelas 1 - 

Chaoui; Hasler-Gallusser 
(1999); De 

Vleeschouwer et al. 
(2001) e French et al. 

(2008) 

Callimico goeldii 1 - Jurke et al. (1994) e 
Ziegler et al. (1989) 

Callithrix kuhlii 1 - French et al. (1996) 
Callithrix geoffroyi 1 - Mustoe et al. (2012) 

Callithrix penicillata 1 
Cópulas registradas no 

período de 2-4 semanas 
após o parto. 

Decanini (2006) 

Callithrix jacchus 1 - Konig et al. (1990) 

Cebuella pygmaea 1 - Soini (1987) e Ziegler et 
al. (1990) 

Mico argentatus NA - - 
Pithecia pithecia 0 - Savage et al. (1995) 
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Cacajao melanocephalus NA - - 
Cacajao calvus 0 - Mayor; Bowler (2015) 
Callicebus torquatus NA - - 
Callicebus personatus NA - - 
Callicebus donacophilus NA - - 
Callicebus cupreus 0 - Jantschke et al. (1995) 
Callicebus moloch 0 - Valeggia et al. (1999) 

Brachyteles hypoxanthus 0 

Fêmeas só voltam a ciclar, 
geralmente, quando sua 
prole está com 1-2 anos; 

longo intervalo médio 
entre gestações (Strier, 

2001) 

Strier et al. (2001); 
Strier; Ziegler (1997) 

Lagothrix lagotricha 0 - Nishimura (2003) 

Ateles fusciceps 0 - Chapman; Chapman 
(1990); Eisenberg (1973) 

Ateles geoffroyi 0 

Fêmeas geralmente só 
voltam a ciclar quando 

prole está com 1-2 anos. 
 

Milton (1981) 

Ateles paniscus 0 

Longo intervalo médio 
entre gestações; 

nascimento de gêmeos é 
considerado raro. 

 

Symington (1988) 

Alouatta pigra 0 

Fêmeas voltam a ciclar 
depois que seus filhotes 

alcançam 
aproximadamente 9 a 12 

meses de idade. 
 

Belle et al. (2009) 

Alouatta paliatta 0 

Registro de que fêmeas 
geralmente não aceitam 
participar de interações 

sexuais por pelo menos 3-4 
meses depois do 

nascimento dos filhotes; 
registro do intervalo médio 

entre gestações de ~ 22 
meses. 

Glander (1980) 

Alouatta caraya 0 Inferência com base em 
dados comportamentais. 

Jones (1985); 
Kowalewski; Garber 

(2010) 
Alouatta seniculus NA - - 

Saimiri sciureus 0 

Fêmeas voltam a ciclar 
depois de 

aproximadamente 6.5 
meses após o parto. 

Coe; Rosenblum (1978) 

Saimiri oerstedii NA - - 
Saimiri boliviensis NA - - 

Cebus apella 0 

Fêmeas voltam a ciclar 
depois de 

aproximadamente 4-5 
meses após o parto. 

 

Recabarren et al. (2000) 

Cebus capucinus 0 Sugere-se período 
anovulatório pós-parto. Carnegie et al. (2006) 
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Cebus albifrons NA - - 

Aotus vociferans 0 

Fertilidade pós-parto não é 
reportada; intervalo médio 

entre gestações de 12.8 
meses. 

 

Fernandez-Duque 
(2007) 

Aotus lemurinus 0 

Fertilidade pós-parto não é 
reportada; intervalo médio 

entre gestações de 12 
meses. 

 

Obaldia et al. (2011) 

Aotus griseimembra 0 

Fertilidade pós-parto não é 
reportada; intervalo médio 

entre gestações de 271 
dias. 

Fernandez-Duque 
(2007) 

Aotus trivirgatus NA - - 

Aotus nancymaae 0 

Fertilidade pós-parto não é 
reportada; intervalo médio 

entre gestações de 12 
meses. 

 

Fernandez-Duque 
(2007) 

Aotus azarae 0 

Intervalo médio entre 
gestações de 271 dias; 

período de infertilidade 
pós-parto é sugerido. 

Fernandez-Duque 
(2007); Fernandez-
Duque et al. (2011) 

 

Duração do ciclo ovariano 

Espécie Codificação (dias) Comentário Referência 

Saguinus fuscicollis 25.7 - Heistermann & Hodges, 
1995 

Saguinus nigricollis NA - - 

Saguinus geoffroyi 23 Estimativa, valor não 
mensurado diretamente. 

Kuhar et al. (2003) 

Saguinus oedipus 20 - Ziegler et al. (1993) 

Saguinus midas 16 - Harvey; Clutton-Brock 
(1985) 

Saguinus bicolor 21 Estimativa, valor não 
mensurado. 

Heistermann et al. 
(1987) 

Saguinus labitaus NA - - 

Saguinus myxtax NA - - 

Saguinus imperator 23.6 - Baker; Woods (1992) 

Leontopithecus rosalia 19 
Média entre os valores 
encontrados nos dois 

estudos. 

French; Stribley (1985) e 
Monfort et al. (1996) 

Leontopithecus chrysopygus 23 - French et al. (2008) 
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Leontopithecus chrysomelas 19,9 
Média entre os valores 
encontrados nos dois 

estudos 

Chaoui; Hasler-Gallusser 
(1999) e De 

Vleeschouwer et al. 
(2001) 

Callimico goeldii 23.9 - Shaw et al. (1993) 

Callithrix kuhlii 24.9 - French et al. (1996) 

Callithrix geoffroyi 27.8 - Mustoe et al. (2012) 

Callithrix penicillata NA - - 

Callithrix jacchus 28.6 - Harlow et al. (1983) 

Cebuella pygmaea 27 - Ziegler et al. (1990) 

Mico argentatus NA - - 

Pithecia pithecia 16.9 - Savage et al. (1995) 

Cacajao melanocephalus NA - - 

Cacajao calvus NA - - 

Callicebus torquatus NA - - 

Callicebus personatus NA - - 

Callicebus donacophilus NA - - 

Callicebus cupreus NA - - 

Callicebus moloch 17 - Valeggia et al. (1999) 

Brachyteles hypoxanthus 21.3 - Strier et al. (2003) 

Lagothrix lagotricha 21 - Williams (1967); 
Nishimura (2003) 

Ateles fusciceps 21 - Hodges et al. (1981) 

Ateles geoffroyi 24 
Média entre os valores 
encontrados nos dois 

estudos. 

Campbell et al. (2001); 
Hernández-López et al. 

(1998) 

Ateles paniscus 25 Estimativa, não 
mensurado diretamente. 

Roosmalen (1985) 

Alouatta pigra 18.3 - Belle et al. (2009) 

Alouatta paliatta 16 - Glander (1980) 

Alouatta caraya 19.1 - Kugelmeier et al. (2011) 

Alouatta seniculus 17 - Crockett; Sekulic (1982) 

Saimiri sciureus 9 
Valor estimado 

principalmente com base 
em dados 

comportamentais. Optou-

Diamond et al. (1984); 
Wolf et al. (1977) 
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se por não inserir nas 
análises. 

Saimiri oerstedii 7 

Valor estimado 
principalmente com base 

em dados 
comportamentais. Optou-

se por não inserir nas 
análises. 

Boinski (1987) 

Saimiri boliviensis NA - - 

Cebus apella 20 - Carosi et al. (1999); Ortiz 
et al. (2005) 

Cebus capucinus 20 - Carnegie et al. (2006) 

Cebus albifrons 18.5 - Hodges et al. (1981) 

Aotus vociferans NA - - 

Aotus lemurinus NA - - 

Aotus griseimembra 15.6 - Dixson (1983) 

Aotus trivirgatus 15.9 - Bonney et al. (1979) 

Aotus nancymaae NA - - 

Aotus azarae 22 - Fernandez-Duque et al. 
(2011) 

 

Nascimento de gêmeos 

Espécie Codificação: 
Ausente = 0 
Presente = 1 

Comentário Referência 

Saguinus fuscicollis 1 
Registrou-se que 75% dos 

nascimentos da colônia 
(cativa) são de gêmeos. 

Gengozian et al 1978, In: 
Goldizen, 1989 

Saguinus nigricollis NA - - 

Saguinus geoffroyi 1 

Registrou-se que a maioria 
dos nascimentos da 
colônia (cativa) é de 

gêmeos. 

Kuhar et al., 2003 

Saguinus oedipus 1 

Registrou-se que mais de 
75% dos nascimentos de 
uma população selvagem 

são de gêmeos (ou 
trigêmeos). 

Savage et al. 2009 

Saguinus midas 1 
Vários nascimentos de 
gêmeos em um grupo 
cativo; nascimento de 

Goldizen (1990) e Moura 
(2003) 
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gêmeos como padrão no 
gênero. 

Saguinus bicolor 1 - Egler (1992) e Price; 
Feistner (2001) 

Saguinus labiatus 1 - Buchanan-smith (1990) e 
Coates; Poole (1983) 

Saguinus myxtax 1 - Garber et al. (1993) 

Saguinus imperator 1 - Baker; Woods (1992) 

Leontopithecus rosalia 1 - Dietz et al. (1994) e 
Monfort et al. (1996) 

Leontopithecus chrysopygus 1 - Carvalho; Carvalho 
(1989) 

Leontopithecus chrysomelas 1 - De Vleeschouwer et al. 
(2003) 

Callimico goeldii 0 - Altmann et al. (1988) e 
Porter (2001) 

Callithrix kuhlii 1 
Nascimento de gêmeos 

registrado como modal em 
uma colônia cativa. 

Ross et al. (2007) 

Callithrix geoffroyi NA - - 

Callithrix penicillata NA - - 

Callithrix jacchus 1 - French et al. (2008); 
Tardif et al. (2003) 

Cebuella pygmaea 1 - Ziegler et al. (1990) 

Mico argentatus 1 - Gonçalves et al. (2003) 

Pithecia pithecia 0 - Norconk (2006) 

Cacajao melanocephalus 0 - Barnett (2005) 

Cacajao calvus 0 - Mayor; Bowler (2015) 

Callicebus torquatus NA - - 

Callicebus personatus NA - - 

Callicebus donacophilus NA - - 

Callicebus cupreus NA - - 

Callicebus moloch 0 - Valeggia et al. (1999) 

Brachyteles hypoxanthus 0 - Brito et al. (2008) e 
Strier et al. (2006) 

Lagothrix lagotricha 0 - Bowler et al. (2014) 
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Ateles fusciceps NA 

Taxa reprodutiva é 
considerada baixa; 

nascimento de gêmeos é 
considerado raro. 

- 

Ateles geoffroyi 0 

Taxa reprodutiva é 
considerada baixa; 

nascimento de gêmeos é 
considerado raro. 

Cant (1978) 

Ateles paniscus 0 

Taxa reprodutiva é 
considerada baixa; 

nascimento de gêmeos é 
considerado raro. 

White (1986) 

Alouatta pigra 0 

Em média há menos de 
um infante por grupo; 

registro de gêmeos é raro 
ou inexistente. 

Van Belle; Estrada (2008) 

Alouatta paliatta 0 

Taxa reprodutiva é menor 
que 1 filhote por fêmea; 
nascimento de gêmeos 
não é modal ou não há 

registro de gêmeos. 

Glander (1980) 

Alouatta caraya 0 
Em média há menos de 

um infante por grupo; não 
há registro de gêmeos. 

Rumiz (1990) 

Alouatta seniculus 0 

Taxa reprodutiva é menor 
que 1 filhote por fêmea; 
nascimento de gêmeos 
não é modal ou não há 

registro de gêmeos. 

Pope (2000) 

Saimiri sciureus 0 

Nascimento de gêmeos 
não é reportado com 
frequência e medidas 

demográficas indicam que 
este não é o padrão 

modal. 

Trevino (2007); Zimbler-
Delorenzo; Dobson 

(2011) 

Saimiri oerstedii 0 

Nascimento de gêmeos 
não é reportado com 
frequência e medidas 

demográficas indicam que 
este não é o padrão 

modal. 

Manocha (1979) 

Saimiri oerstedii NA - - 

Cebus apella 0 Nascimento de gêmeos 
não é modal. 

Di Bitetti; Janson (2001); 
Leighty et al. (2004) 

Cebus capucinus 0 Taxa de nascimentos 
menor que 1 indivíduo por 

Fedigan (1996) 



151 
 

fêmea; nascimento de 
gêmeos é considerado 

raro. 

Cebus albifrons NA - - 

Aotus vociferans 0 

Sugere-se que o 
nascimento de gêmeos 

não é frequente no gênero 
como um todo. 

Fernandez-Duque (2007) 

Aotus lemurinus 0 

Sugere-se que o 
nascimento de gêmeos 

não é frequente no gênero 
como um todo. 

Fernandez-Duque 
(2007); Obaldia et al. 

(2011) 

Aotus griseimembra 0 

Sugere-se que o 
nascimento de gêmeos 

não é frequente no gênero 
como um todo. 

Fernandez-Duque (2007) 

Aotus trivirgatus 0 

Sugere-se que o 
nascimento de gêmeos 

não é frequente no gênero 
como um todo. 

Fernandez-Duque (2007) 

Aotus nancymaae 0 

Sugere-se que o 
nascimento de gêmeos 

não é frequente no gênero 
como um todo. 

Fernandez-Duque (2007) 

Aotus azarae 0 

Sugere-se que o 
nascimento de gêmeos 

não é frequente no gênero 
como um todo. 

Fernandez-Duque (2007) 

 

Tempo de gestação 

Espécie Codificação (dias) Comentário Referência 

Saguinus fuscicollis 149 - 
Heistermann; Hodges 
(1995 e Kuederling; 
Heistermann (1997) 

Saguinus nigricollis NA - - 

Saguinus geoffroyi 182 - Kuhar et al., 2003 

Saguinus oedipus 183 - Savage et al. 1997 

Saguinus midas 127 - Harvey; Clutton-Brock 
(1985) 

Saguinus bicolor 160 Estimativa, valor não 
mensurado diretamente. 

Heistermann et al. 
(1987) 
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Saguinus labiatus 171 

Valor estimado com base 
na observação de duas 

fêmeas, supondo que as 
cópulas durante o estro 
pós-parto teriam dado 
origem aos eventos de 
gravidez lá observados. 

Coates; Poole (1983) 

Saguinus myxtax 155 Estimativa, valor não 
mensurado. 

Löttker et al. (2004) 

Saguinus imperator 154 Estimativa, valor não 
mensurado. 

Baker; Woods (1992) 

Leontopithecus rosalia 126.8 
Média entre os valores 
encontrados nos dois 

estudos. 

French et al. (2003) e 
Kleiman (1977) 

Leontopithecus chrysopygus NA - - 

Leontopithecus chrysomelas 125.3 Média entre os valores 
encontrados nos estudos. 

Chaoui; Hasler-Gallusser 
(1999); De Vleeschouwer 
et al. (2001) e French et 

al. (2008) 

Callimico goeldii 151 - Jurke et al. (1994) 

Callithrix kuhlii 143.1 - French et al. (1996) 

Callithrix geoffroyi 148.5 - Mustoe et al. (2012) 

Callithrix penicillata 150 - 

Dados obtidos a partir 
de: Júlio César Bicca-

Marques, Daniela 
Gomes. Callithrix 

penicillata. © All the 
World's Primates. N 

Rowe, M Myers, eds. 
(alltheworldsprimates.or

g) Downloaded 
5/14/2020. 

Callithrix jacchus 144 Média entre os valores 
encontrados nos estudos. 

Konig et al. (1990); Tardif 
et al. (2003) 

Cebuella pygmaea 141.9 Média entre os valores 
encontrados nos estudos. 

Ziegler et al. (1990) 

Mico argentatus 150 - 

Dado obtido a partir de: 
Stephen Ferrari. Mico 
argentatus. © All the 
World's Primates. N 

Rowe, M Myers, eds. 
(alltheworldsprimates.or

g) Downloaded 
5/14/2020 
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Pithecia pithecia 146 - Savage et al. (1995) 

Cacajao melanocephalus NA - - 

Cacajao calvus 190 - Pinto; Ferrari (2013) 

Callicebus torquatus NA - - 

Callicebus personatus NA - - 

Callicebus donacophilus 126 - 

Dado obtido a partir de: 
Robert Wallace, Jesus 

Martinez. Plecturocebus 
donacophilus. © All the 

World's Primates. N 
Rowe, M Myers, eds. 

(alltheworldsprimates.or
g) Downloaded 

5/14/2020 

Callicebus cupreus 130 - Jantschke et al. (1995) 

Callicebus moloch 128.6 - Valeggia et al. (1999) 

Brachyteles hypoxanthus 216 - Strier; Ziegler (1997) 

Lagothrix lagotricha 225 Média entre os valores 
encontrados nos estudos. 

Mooney; Lee (1999); 
Nishimura (2003); 

Williams (1967) 

Ateles fusciceps 226 - Eisenberg (1973) 

Ateles geoffroyi 200 - Milton (1981) 

Ateles paniscus 225 - Eisenberg (1976) 

Alouatta pigra 184 - Belle et al. (2009) 

Alouatta paliatta 186 - Glander (1980) 

Alouatta caraya 173.5 - 
Bicca-Marques & 

Calegaro-Marques 
(1993). 

Alouatta seniculus 191 - Crockett; Sekulic (1982) 

Saimiri sciureus 171 - Goss et al. (1968) 

Saimiri oerstedii 160 - Mittermeier; Rylands & 
Wilson (2013) 

Saimiri boliviensis NA - - 

Cebus apella 156 - Recabarren et al. (2000) 

Cebus capucinus 157.8 - Carnegie et al. (2006) 

Cebus albifrons 162 - Hayes et al. (1972) 

Aotus vociferans NA - - 
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Aotus lemurinus NA - - 

Aotus griseimembra 117 - Fernandez-Duque et al. 
(2020) 

Aotus trivirgatus 139.16 Média dos valores 
apresentados no estudo. 

Fernandez-Duque et al. 
(2020) 

Aotus nancymaae 131.5 Média dos valores 
apresentados no estudo. 

Fernandez-Duque et al. 
(2020) 

Aotus azarae 121 - Fernandez-Duque et al. 
(2020) 

 

Soberania reprodutiva 

Espécie 
Codificação 
Ausente = 0 
Presente = 1 

Comentário Referência 

Saguinus fuscicollis 1 - Epple & Katz, 1984; 
Snowdon & Soini 1988 

Saguinus nigricollis NA - - 

Saguinus geoffroyi NA 

Em Kuhar et al. 2003 foi 
observado um grupo sem 

supressão reprodutiva, 
mas optou-se por não 

interpretar este como o 
padrão da espécie. 

- 

Saguinus oedipus 1 - Savage et al. (1997) e 
Ziegler et al. (1987) 

Saguinus midas NA - - 
Saguinus bicolor NA - - 
Saguinus labiatus 1 - Kuederling et al. (1995) 

Saguinus myxtax 1 - Garber et al. (1993) e 
Löttker et al. (2004) 

Saguinus imperator 1 - Terborgh, J. (1983). 

Leontopithecus rosalia 1 - 
French et al. (2003); 
Henry et al. (2013); 

Kleiman (1983) 

Leontopithecus chrysopygus 1 

Dados obtidos a partir de: 
Claudio Valladares Padua, 

Cristiana Martins. 
Leontopithecus 

chrysopygus. © All the 
World's Primates. N Rowe, 

M Myers, eds. 
(alltheworldsprimates.org) 
Downloaded 5/13/2020. 

 

Keuroghlian (1990) 

Leontopithecus chrysomelas 1 

Em um estudo em 
cativeiro de um grupo, 

Chaoui e Hasler-Galluser 
(1999) não observam 

evidências de supressão 
oviariana ou 

comportamental da 

De Vleeschouwer et al. 
(2001) 
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função reprodutiva na 
fêmea subordinada. 

Callimico goeldii 1 - Hardie (1995) e Porter; 
Garber (2009) 

Callithrix kuhlii 1 

Em determinadas 
condições, em cativeiro, a 

supressão pode não 
ocorrer Puffer et al. 

(2004). 
 

Smith; French (1997) 

Callithrix geoffroyi 1 

Dados obtidos a partir de: 
Júlio César Bicca-Marques, 

Valeska Silva. Callithrix 
geoffroyi. © All the 

World's Primates. N Rowe, 
M Myers, eds. 

(alltheworldsprimates.org) 
Downloaded 5/14/2020. 

 

Mittermeier; Rylands & 
Wilson (2013) 

Callithrix penicillata 1 - Decanini (2006) 

Callithrix jacchus 1 - 
Abbott (1984); Barrett et 

al. (1993); Saltzman et 
al. (1997) 

Cebuella pygmaea 1 - Carlson et al. (1997) 

Mico argentatus 1 - 

Dado obtido a partir de: 
Stephen Ferrari. Mico 
argentatus. © All the 
World's Primates. N 
Rowe, M Myers, eds. 

(alltheworldsprimates.or
g) Downloaded 

5/14/2020. 

Pithecia pithecia 0 
Geralmente várias fêmeas 

reprodutivas coexistem 
em um mesmo grupo. 

Norconk (2006) 

Cacajao melanocephalus NA - - 

Cacajao calvus 0 - Bowler et al. (2012) e 
Bowler; Bodmer (2009) 

Callicebus torquatus 0 

Grupos consistem em um 
único par reprodutor e sua 

prole dependente. 
 

Kinzey; Becker (1983) 

Callicebus personatus 0 
Grupos consistem em um 

único par reprodutor e sua 
prole dependente. 

Kinzey; Becker (1983) 

Callicebus donacophilus NA - - 

Callicebus cupreus 0 

Grupos consistem em um 
único par reprodutor e sua 

prole dependente. 
 

Ferrari (2013) 

Callicebus moloch 0 
Grupos consistem em um 

único par reprodutor e sua 
prole dependente. 

Kinzey; Becker (1983); 
Valeggia et al. (1999) 

Brachyteles hypoxanthus 0 - Strier; Mendes (2013) 

Lagothrix lagotricha 0 - Di Fiore; Fleischer 
(2005); Nishimura (2003) 

Ateles fusciceps NA - - 
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Ateles geoffroyi 0 - Milton (1981) 
Ateles paniscus 0 - Eisenberg (1976) 

Alouatta pigra 0 - Van Belle; Estrada (2006, 
2008) 

Alouatta paliatta 0 

Sistema padrão de 
acasalamento políginico 

ou poliginândrico, em que 
mais de uma fêmea 

reproduz, não havendo 
registros de supressão 

reprodutiva. 
 

Glander (1980); Ryan et 
al. (2008) 

Alouatta caraya 0 

Sistema padrão de 
acasalamento políginico 

ou poliginândrico, em que 
mais de uma fêmea 

reproduz, não havendo 
registros de supressão 

reprodutiva. 

Jones (1985); 
Kowalewski; Garber 

(2010); Oklander et al. 
(2014) 

Alouatta seniculus 0 - Pope (2000) 

Saimiri sciureus 0 - 
Zimbler-Delorenzo; 

Dobson (2011); Coe; 
Rosenblum (1978) 

Saimiri oertedii 0 - Boinski (1987) 
Saimiri boliviensis NA - - 

Cebus apella 0 

Mais de uma fêmea por 
grupo geralmente 
reproduz; não há 

evidências de quaisquer 
mecanismos de supressão 

reprodutiva. 
 

Di Bitetti; Janson (2001); 
Carosi et al. (2005); 
Janson et al. (2013) 

Cebus capucinus 0 

Mais de uma fêmea por 
grupo geralmente 
reproduz; não há 

evidências de quaisquer 
mecanismos de supressão 

reprodutiva. 

Carnegie et al. (2006) 

Cebus albifrons NA - - 

Aotus vociferans 0 

Não se aplica; espécie com 
pair-bonding e 
acasalamento 
monogâmico. 

 

Fernandez-Duque 
(2007); Fernandez-
Duque et al. (2020) 

Aotus lemurinus 0 

Não se aplica; espécie com 
pair-bonding e 
acasalamento 
monogâmico. 

 

Fernandez-Duque 
(2007); Fernandez-
Duque et al. (2020) 

Aotus griseimembra 0 

Não se aplica; espécie com 
pair-bonding e 
acasalamento 
monogâmico. 

 

Fernandez-Duque 
(2007); Fernandez-
Duque et al. (2020) 

Aotus trivirgatus 0 Não se aplica; espécie com 
pair-bonding e 

Fernandez-Duque 
(2007); Fernandez-
Duque et al. (2020) 
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acasalamento 
monogâmico. 

 

Aotus nancymaae 0 

Não se aplica; espécie com 
pair-bonding e 
acasalamento 
monogâmico. 

 

Fernandez-Duque 
(2007); Fernandez-
Duque et al. (2020) 

Aotus azarae 0 

Não se aplica; espécie com 
pair-bonding e 
acasalamento 
monogâmico 

Fernandez-Duque 
(2007); Fernandez-
Duque et al. (2020) 

 

Massa (adultos) 

Espécie Codificação: 
machos (g) 

Codificação: 
fêmeas (g) Comentário Referência 

Saguinus fuscicollis 354 360 

Dados obtidos a 
partir de: Leila 
Porter, Anand 
Dacier, Paul 

Garber. Saguinus 
fuscicollis. © All the 
World's Primates. N 

Rowe, M Myers, 
eds. 

(alltheworldsprimat
es.org) 

Downloaded 
5/13/2020 

Snowdon & Soini 
1988 

Saguinus nigricollis NA NA - - 

Saguinus geoffroyi 486.4 507.4 - 

Dados obtidos a 
partir de: Leila 

Porter, Anand Dacier, 
Paul Garber. 

Saguinus geoffroyi. © 
All the World's 

Primates. N Rowe, M 
Myers, eds. 

(alltheworldsprimate
s.org) Downloaded 

5/13/2020. 
 

Saguinus oedipus 417.6 404 - Savage et al. (1993) 
Saguinus midas 590 590 - Pack et al. (1999) 
Saguinus bicolor 525 520 - Gordo (2012) 

Saguinus labiatus 483.5 522 - Snowdon & Soini 
(1988) 

Saguinus myxtax 524 626 - Garber; Teaford 
(1986) 

Saguinus imperator 417 447 - Bicca-Marques et al. 
(1997) 

Leontopithecus rosalia 620 598 - Dietz et al. (1994) 
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Leontopithecus chrysopygus 623.9 615 Dados disponíveis 
apenas para a 
média entre 

indivíduos dos dois 
sexos. Obtidos a 
partir de: Claudio 
Valladares Padua, 
Cristiana Martins. 

Leontopithecus 
chrysopygus. © All 

the World's 
Primates. N Rowe, 

M Myers, eds. 
(alltheworldsprimat

es.org) 
Downloaded 
5/13/2020 

Mittermeier; Rylands 
& Wilson (2013) 

Leontopithecus chrysomelas 620 603.9 
 

Dados obtidos a 
partir de: ICMBio 

Oliveira et al. (2011) 

Callimico goeldii 458 536 - 

Leila Porter. Callimico 
goeldii. © All the 

World's Primates. N 
Rowe, M Myers, eds. 
(alltheworldsprimate
s.org) Downloaded 

5/13/2020. 
Callithrix kuhlii 331.7 347.7 - Burity et al. (2007) 
Callithrix geoffroyi 357 341 - Burity et al. (2007) 
Callithrix penicillata 344 307 - Smith; Jungers (1997) 

Callithrix jacchus 332 340.5 

Média entre 
valores médios de 
grupos cativos e 

selvagens. 

Araújo et al. (2000) 

Cebuella pygmaea 144.5 168.5 - Genoud et al. (1997) 
 

Mico argentatus 348 355 - 

Dados obtidos a 
partir de: Stephen 

Ferrari. Mico 
argentatus. © All the 
World's Primates. N 
Rowe, M Myers, eds. 
(alltheworldsprimate
s.org) Downloaded 

5/14/2020 
     

Pithecia pithecia 1550 1550 

Valores de machos 
e fêmeas aqui 

assumidos como 
iguais. Dados 

obtidos a partir de: 
Laura Marsh, 

Marilyn Norconk. 
Pithecia pithecia. © 

All the World's 
Primates. N Rowe, 

M Myers, eds. 

Marsh; Ferrari (2013) 
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(alltheworldsprimat
es.org) 

Downloaded 
5/14/2020. 

 

Cacajao melanocephalus 3500 2700 

Valores obtidos a 
partir de: Adrian 
Barnett. Cacajao 

melanocephalus. © 
All the World's 

Primates. N Rowe, 
M Myers, eds. 

(alltheworldsprimat
es.org) 

Downloaded 
5/14/2020 

 

Pinto; Ferrari (2013)a 

Cacajao calvus 3450 2880 

Valores obtidos a 
partir de: Adrian 
Barnett. Cacajao 
calvus. © All the 

World's Primates. N 
Rowe, M Myers, 

eds. 
(alltheworldsprimat

es.org) 
Downloaded 
5/14/2020 

Pinto; Ferrari (2013)b 

Callicebus torquatus 1100 1100 - Harvey; Clutton-
Brock (1985) 

Callicebus personatus 1350 1300 

Valores obtidos a 
partir de: Anthony 
Di Fiore, Eduardo 

Fernandez-Duque. 
Callicebus 

personatus. © All 
the World's 

Primates. N Rowe, 
M Myers, eds. 

(alltheworldsprimat
es.org) 

Downloaded 
5/14/2020 

Ferrari et al. (2013) 

Callicebus donacophilus 991 909 - 

Dadoa obtidos a 
partir de: Robert 

Wallace, Jesus 
Martinez. 

Plecturocebus 
donacophilus. © All 

the World's Primates. 
N Rowe, M Myers, 

eds. 
(alltheworldsprimate
s.org) Downloaded 

5/14/2020 
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Callicebus cupreus 970 900 - Bicca-Marques et al. 
(2002) 

Callicebus moloch 1025 860 

Dados obtidos a 
partir de: Anthony 
Di Fiore, Eduardo 

Fernandez-Duque. 
Plecturocebus 

moloch. © All the 
World's Primates. N 

Rowe, M Myers, 
eds. 

(alltheworldsprimat
es.org) 

Downloaded 
5/14/2020 

Ferrari et al. (2013) 

Brachyteles hypoxanthus 9600 8400 - Lemos de Sá, R. M., & 
Glander, K. E. (1993) 

Lagothrix lagotricha 6678 5706 

Dados obtidos a 
partir de: Pablo 

Stevenson. 
Lagothrix 

lagothricha. © All 
the World's 

Primates. N Rowe, 
M Myers, eds. 

(alltheworldsprimat
es.org) 

Downloaded 
5/14/2020 

Peres (1994) 

Ateles fusciceps 8900 8900 - Harvey; Clutton-
Brock (1985) 

Ateles geoffroyi 8200 7700 

Dados obtidos a 
partir de: Jennifer 
Weghorst. Ateles 

geoffroyi. © All the 
World's Primates. N 

Rowe, M Myers, 
eds. 

(alltheworldsprimat
es.org) 

Downloaded 
5/14/2020 

Mittermeier; Rylands 
& Wilson (2013) 

Ateles paniscus 9110 8440 

Dados obtidos a 
partir de: Scott 
Suarez. Ateles 

paniscus. © All the 
World's Primates. N 

Rowe, M Myers, 
eds. 

(alltheworldsprimat
es.org) 

Downloaded 
5/14/2020 

Smith (1996) 

Alouatta pigra 7600 5700 - Kelaita et al. (2011) 

Alouatta paliatta 5911.5 4622,5 
Média entre os 
valores dos dois 

estudos. 

Glander (2006); 
Kelaita et al. (2011) 
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Alouatta caraya 6420 4330 - Rumiz (1990) 

Alouatta seniculus 5600 4000 - Van Belle; Bicca-
Marques (2015) 

Saimiri sciureus 740 635 - Boinski et al. (2002) 
Saimiri oerstedii 750 600 - Boinski et al. (2002) 
Saimiri boliviensis 992 751 - Boinski et al. (2002) 

Cebus apella 3887,5 3087,5 
Média entre os 

valores das duas 
referências. 

Edwards et al. 
(2017); Mittermeier; 

Rylands & Wilson 
(2013) 

Cebus capucinus 3500 2250 - Mittermeier; Rylands 
& Wilson (2013) 

Cebus albifrons 2403 2228 - Defler; Hernández-
Camacho (2002) 

Aotus vociferans 708 698 - Fernandez-Duque 
(2013) 

Aotus lemurinus 789.5 764 - Obaldia et al. (2011) 
Aotus griseimembra 1009 923 - Dixson (1983) 

Aotus trivirgatus 1006 866 

Média dos valores 
apresentados no 

estudo. 
 

Fernandez-Duque 
(2007) 

Aotus nancymaae 853.7 878.5 
Média dos valores 
apresentados no 

estudo. 

Fernandez-Duque 
(2007) 

Aotus azarae 1254 1246 - Fernandez-Duque 
(2007) 
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