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RESUMO 

 

O uso de modelos animais em pesquisa biomédica é cada vez mais crescente e os 

modelos utilizando primatas devem apresentar vantagens em termos de custos de 

manutenção e características relacionadas ao maior conhecimento da sua biologia para 

uso em diferentes protocolos experimentais. Diferentes modelos atuais de pesquisa em 

estresse utilizam animais em diferentes estágios do desenvolvimento e inúmeros estudos 

demonstram a diferença na resposta biológica diante de agentes estressores ao longo da 

ontogênese. Com o objetivo de caracterizar de maneira mais detalhada as fases do 

desenvolvimento do sagui comum, Callithrix jacchus, importante modelo utilizado em 

pesquisa biomédica, utilizou-se 10 animais, 6 fêmeas e 4 machos, que foram 

acompanhados desde o nascimento até o início da idade adulta (16 meses). A coleta de 

dados comportamentais e de fezes para a mensuração dos hormônios esteroides de 

origem adrenal (cortisol) e gonadais (progesterona, estradiol e andrógenos) foram 

realizadas duas vezes por semana no primeiro mês de vida dos filhotes e semanalmente 

no restante do estudo. As observações comportamentais tiveram duração de 30 minutos 

e foram realizadas nos turnos matutino (07:00-09:00h) e vespertino (12:00-14:00h).O 

perfil comportamental de C. jacchus apresentou modificações ao longo da ontogênese 

caracterizando cada um dos 4 estágios ontogenéticos e suas respectivas fases propostas 

na classificação de Leão (2009). A diferenciação das etapas do desenvolvimento foi 

feita a partir do surgimento, término, variação e estabilização no perfil comportamental 

- cuidado parental (amamentação, transporte) ingestão de alimentos (alimentação 

sólida), afiliação (catação social recebida e feita e autocatação) agonismo (marcação de 

cheiro e piloereção) e brincadeira - e no perfil endócrino. O comportamento de 

amamentação e transporte terminou na fase infantil II e a ingestão alimentar apresentou 

seu pico na fase infantil III. A catação social recebida antecedeu a catação feita e a 

autocatação, e o comportamento de marcação de cheiro foi o que apresentou menor 

variabilidade em relação ao seu início, que se concentrou, em quase todos os animais, 

entre a 5ª e 7ª semanas de vida. A brincadeira solitária e com o gêmeo principiaram ao 

redor da 7ª semana e a brincadeira com outros membros do grupo se iniciou 8 semanas 

depois. A secreção dos hormônios sexuais passou a se diferenciar dos valores basais 

entre a 21ª e 23ª semanas em machos e fêmeas, sugerindo que a puberdade acontece 

simultaneamente para os dois sexos. O cortisol basal de fêmeas mesmo em idade 

imatura foi mais elevado do que nos machos. Contudo, as variações do cortisol não se 

correlacionaram com o estágio juvenil como esperado uma vez que esse estágio 

corresponde à transição entre a idade infantil e a idade adulta, e que se expressou com a 

intensificação da maioria dos comportamentos. Os padrões comportamentais e 

endócrinos dos adultos não diferiram entre as idades subadulta e adulta. Estes resultados 

disponibilizam parâmetros de desenvolvimento mais detalhados para C. jacchus e 

abrem perspectivas para a utilização de abordagens experimentais focadas em 

determinadas etapas da ontogênese dessa espécie. 

Palavras-chave: sagüi comum, Callithrix jacchus, ontogênese, comportamento, 

hormônio sexuais, cortisol 
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ABSTRACT 

The use of animal models in biomedical research is ever increasing. Models that use 

primates might also have advantages in terms of low maintenance costs and availability 

of biological knowledge, thereby favoring their use in different experimental protocols. 

Many current stress studies use animal models at different developmental stages since 

biological response differs during ontogeny. The aims of this study were to perform a 

detailed characterization of the developmental stages of common marmosets (Callithrix 

jacchus), a very important animal model used in biomedical research. Ten subjects, 6 

females and 4 males, were followed from birth to initial adult age (16 months). 

Behavioral and fecal collection for measurement of adrenal (cortisol) and sex 

(progesterone, estradiol and androgens) hormones took place twice a week during the 

first month of life and once a week for the remainder of the study. Behavior was 

observed for 30 minutes in the morning (0700-09:00h) and afternoon (12:00-14:00h). 

Behavioral profile showed changes during ontogeny, characterizing the 4 developmental 

stages and the respective phases proposed by Leão et al (2009)..   Differentiation of 

developmental stages was considered using the onset, end, change and stabilization of 

the behavioral profile – parental care (weaning and carrying), ingestion (solid food), 

affiliation (social grooming) and autogrooming, agonism (scent marking and 

piloerection) and play behavior – and   endocrine profile.  Infant weaning and carrying 

terminated within the infantile stage and the peak of solid food ingestion was recorded 

in the infantile III phase. Receiving grooming was recorded earlier than grooming 

performed by the infant and autogrooming. The first episode of scent marking was 

recorded in the 4
th

 week and it was the least variable behavior, in terms of its onset, 

which, in almost all animals, was between the 5
th
 and 7

th
 week of life. Solitary play and 

play with the twin started around the 7
th
 week and play with other members of the group 

started 8 weeks later. Sex hormone secretion started to differ from basal levels between 

the 21
st
 and 23

rd 
week of life, in males and females, suggesting that puberty occurs 

simultaneously in both sexes. Basal cortisol, even at an early age, was higher in females 

than in males. However, cortisol was not correlated with the juvenile stage, as expected, 

since this stage corresponds to the transition between infancy and adult age and most 

behaviors are intensified by this time. The behavioral and endocrine profile of subadult 

animals did not differ from that of the adults. These results provide more detailed 

parameters for the developmental process of C. jacchus and open new perspectives for 

the use of experimental approaches focused on the intermediate ontogenetic phases of 

this species. 

Palavras-chave: common marmosets, Callithrix jacchus, ontogeny, Behavior, Sex 

hormone, cortisol 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A família Callitrichidae inclui primatas de pequeno porte, arbóreos, de hábitos 

diurnos e são encontrados naturalmente na América do Sul e Central. Atualmente, os 

animais dessa família são classificados em sete gêneros sendo o Callithrix jacchus 

incluído no grupo de primatas do Novo Mundo que apresentam dentição adaptada a roer 

árvores e se alimentar de exudados. Este grupo é dividido em: Callithrix (saguis do leste 

brasileiro), Cebuella (sagui-leãozinho amazônico), Callibela (sagui amazônico anão) e 

Mico (sagui amazônico do grupo argentata). Callimico está sendo considerada uma 

espécie irmã dos outros saguis (Rylands et al. 2009), apresentando algumas 

particularidades, tais como ser o único entre os micos e saguis que geram, regularmente, 

um infante (Porter & Garber, 2009). 

 

1.1. Organização social de Callithrix jacchus 

 

A espécie Callithrix jacchus é composta por animais que vive em grupos sociais 

compostos de 3–15 indivíduos em vida livre, cujos filhotes vivem em um grupo social 

particular e adaptam-se ao meio ambiente através da socialização (Eisenberg 1978; 

Hearn 1983; Stevenson & Rylands 1988; Alonso & Schiel 1995). Em relação ao 

tamanho da prole, ocorre um número maior de nascimento de gêmeos, sendo 

ocasionalmente registrada a ocorrência de filhote único. Em cativeiro, também são 

registrados partos de trigêmeos ou quadrigêmeos (Sousa et al. 1999).  

Uma característica comum aos membros desse grupo é a inibição reprodutiva 

dentro do grupo social, decorrente de hierarquia de dominância, onde somente um único 

par de animais reproduz, mesmo havendo outros em idade reprodutiva. Essa inibição é 
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decorrente da supressão imposta pelo posto de dominância entre os adultos, 

principalmente entre as fêmeas, já tem sido demonstrada a supressão da ovulação com 

alteração do perfil dos hormônios sexuais.  

Foram também registrados para as fêmeas dominantes maiores níveis glicêmicos 

e elevação do agonismo em relação às fêmeas subordinadas, decorrente de pistas 

olfativas, visuais e comportamentais (Abbott 1978; 1984; 1986; 1987; 1989; 1993; 

Abbott et al. 1988; 1998; Saltzman et al. 1997; Abbott et al. 2003; Sousa e Arruda, 

2001; Yamamoto et al, 2010). Essa alteração fisiológica entre as fêmeas dominantes e 

as subordinadas afeta também o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, uma vez que foi 

demonstrado que as fêmeas subordinadas, em cativeiro, apresentam níveis de cortisol 

plasmático inferiores aos das fêmeas dominantes (Saltzman et al. 1988). 

Resultado semelhante foi encontrado para os níveis de cortisol fecal de fêmeas 

reprodutoras, vivendo em cativeiro, que apresentaram também níveis mais elevados 

desse hormônio do que as subordinadas. Essa diferença não foi significativa entre os 

machos, sugerindo mecanismos diferentes na dinâmica da interação social entre machos 

reprodutores e não reprodutores (Raminelli et al. 2001). Estes resultados são reforçados 

por relatos da literatura que evidenciaram que a inibição em machos não é tão drástica 

como aquela observada em fêmeas, uma vez que a supressão reprodutiva, 

provavelmente, ocorre em nível comportamental, onde o macho dominante usa 

expressões faciais e corporais e vocalização agressiva para inibir a tentativa de cópula 

de machos subordinados (Abbott 1984; Abbott et al. 1992). Castro & Sousa (2005), 

demonstraram que os níveis de andrógenos fecais em filhos adultos foram 

significativamente mais elevados do que nos seus pais (reprodutores) cujas fêmeas 

dominantes encontravam-se grávidas, sugerindo, portanto, que não ocorreria supressão 

reprodutiva dos filhos por inibição fisiológica mas, ao contrário, a manter a prontidão 
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reprodutiva seria vantajosa para atender aos potenciais encontros intergrupos que 

ocorrem no ambiente natural e ao consequente acasalamento com fêmeas receptivas. 

Anteriormente, Baker et al. (1999), já haviam demonstrado que não havia diferença 

entre os níveis plasmáticos de testosterona entre machos de sagui comum subordinados 

e dominantes. Em estudo de campo (Araújo & Sousa, 2008), ficou também 

demonstrado uma diferença significativa em relação à função testicular de machos 

reprodutores que apresentam volume testicular maior do que os subordinados.  

Apesar da função reprodutiva destes animais ser influenciada por fatores sociais 

e restrita a um único par de adultos no grupo, alguns trabalhos, feitos em campo, já 

observaram uma flexibilidade no sistema de acasalamento desta espécie, onde pode ser 

observada a existência de monogamia e poliginia (Digby & Ferrari 1994; Barreto 1996; 

Albuquerque et al, 2001).  

Dados recentes sobre a organização social de C. jacchus (Yamamoto et al, 2010) 

apontam para um sistema comunal de reprodução, envolvendo cooperação entre machos 

e competição entre fêmeas, além de demanda por ajudantes, considerando o nascimento 

de gêmeos com alto peso ao nascer. As fêmeas competem para monopolizar a 

reprodução, por meio de estratégias que evitam custos, como, por exemplo, a 

assincronia reprodutiva em grupos poligínicos. A cooperação entre os machos favorece 

a proteção e cuidado aos infantes. Portanto, seria um balanço entre competição e 

cooperação que tornaria o sistema social de C. jacchus bem sucedido.  

 

1.2. Ontogênese de Callithrix jacchus 

 

Os estudos iniciais sobre a ontogênese de C. jacchus incluíram aspectos 

relacionados ao seu desenvolvimento tanto em condições de cativeiro (Ingram 1977; 
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Abbott 1978; Dixson 1986) como na condição de vida livre (Stevenson & Rylands 

1988), e propuseram classificações para aferição do desenvolvimento deste animal 

baseadas na idade, no repertório comportamental e desempenho psicomotor.  

No estudo de Ingram (1977), pioneiro na descrição do cuidado parental e 

ontogênese de C. jacchus, foi sugerida uma classificação ontogenética em seis estágios, 

que compreenderam os estágios: Infantil I (1-8 sem), Infantil II (9-12 sem), Juvenil (4-5 

meses), Adolescente (5-10 meses), Subadulto (10-15meses) e o Adulto jovem (acima de 

15 meses). Na classificação adotada por Stevenson & Rylands (1988) para animais  em 

vida livre, baseada na classificação de Ingram (1977), o estágio infantil foi subdividido 

em outros 5 estágios, baseados na idade e atividade comportamental (Stevenson & 

Rylands, 1988): Estágio 1 (1-14dias) – o filhote não sai voluntariamente do dorso; 

torna-se mais ativo na 2ª semana de vida; rasteja, olha ao seu redor e sobe no dorso do 

cuidador; Estágio 2 (15-28 dias) – aumenta a duração do tempo “off” (animal não está 

sendo carregado), inicia a locomoção e ingere os primeiros alimentos sólidos; Estágio 3 

(29-35 dias) – melhora a coordenação, aumenta a complexidade das brincadeiras e 

observa-se a primeira marcação de cheiro; Estágio 4 (36-63 dias) – brinca com outros 

membros do grupo, aumentando a interação familiar; inicia a catação e desenvolve a 

capacidade de alimentar-se sozinho; Estágio 5 (64-84 dias) – desmama e ocorre 

aumento da interação social. Foram propostos ainda outros 4 estágios de 

desenvolvimento incluindo: Juvenil (4-5 meses), Adolescente (6-10 meses); Subadulto 

(11-15 meses) e Adulto (mais de 15 meses). 

Na revisão realizada por Yamamoto (1993) na qual foi analisada a ontogênese 

comportamental em 4 gêneros de calitriquídeos, foi proposto o reagrupamento dos 

estágios do desenvolvimento de C. jacchus em somente quatro classes: Infantil (0 -5 

meses); Juvenil (5-10 meses); Subadulto (10-15 meses) e Adulto (mais de 15 meses). 
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Outra classificação apresentando diferenças entre o início e término dos estágios do 

desenvolvimento foi apresentada por Abbott et al. (2003), a qual mantém a classificação 

das fases do desenvolvimento de saguis em quatro classes, mas apresenta uma mudança 

na idade limite do animal referente a cada estágio: Infantil I (0 -3 meses); Juvenil (3-12 

meses); Subadulto (13-18 meses) e Adulto (mais de 18 meses). 

Além do repertório comportamental e psicomotor, o peso do animal também 

constitui uma variável importante para o estudo do desenvolvimento. De acordo com o 

trabalho de Campelo (2000), no qual o autor testou modelos matemáticos para estimar a 

idade da maturidade sexual de saguis selvagens através de análise de regressão, o peso 

foi a variável que melhor se correlacionou com a idade do animal.  

O peso dos animais é usado também como um dos indicadores de mudanças 

fisiológicas em saguis. Tardif & Jaquish (1997) examinaram 69 ciclos ovarianos de 29 

fêmeas nascidas em cativeiro e demonstraram uma relação entre o número de ciclos e o 

peso do animal, ou seja, quanto maior o peso do animal maior o número de ovulações. 

Jaquish et al. (1997) investigaram o efeito do peso, sexo, tamanho da prole, tamanho da 

gaiola e presença de ajudantes, na probabilidade de sobrevivência dos infantes de sagui. 

Neste estudo foram pesados 189 infantes de 42 grupos familiares em cativeiro, 

demonstrando que o baixo peso ao nascer aumenta os riscos de mortalidade, que a 

ninhada de três ou quatro filhotes apresenta baixa sobrevivência em relação aos gêmeos, 

e o tamanho da gaiola também interfere, sendo a gaiola de menor tamanho aquela na 

qual há maior mortalidade entre os infantes. 

É interessante assinalar que as curvas de peso de sagui comum vivendo em 

cativeiro e no campo são bastante semelhantes.  Araújo et al. (2000) compararam o peso 

de 138 animais em cativeiro e 243 animais selvagens nos estágios infantil, juvenil, 
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subadulto e adulto e não observaram diferença significativa entre os dois grupos, com o  

peso de um animal adulto em torno de 320g.  

Em estudo recente, Leão et al. (2009) sugerem uma classificação baseada na 

análise da idade e da variação do peso do animal durante o desenvolvimento, utilizando 

as técnicas estatísticas k-means e Self-Organising Map (SOM), as quais são utilizadas 

para fornecer significado mais aprofundado em estudos na área de biologia, cuja 

interpretação é tradicionalmente realizada usando análises multivariadas convencionais 

(King et al. 2005). De acordo com a análise de Leão et al. (2009), foram encontradas 

oito classes de desenvolvimento para C. jacchus: Infantil I (1º mês); Infantil II (2 -3 

meses); Infantil III (4º mês); Juvenil I (5-7 meses); Juvenil II (7-10 meses); Subadulto 

(10-15 meses); Adulto jovem (15-72 meses); Adulto idoso (mais de 72 meses). O 

interessante é que esta última classificação é a única baseada em registros de 

indicadores mensuráveis como peso e idade. Todavia, esta classificação apresenta 

limitações, pois há registros de pesos iguais dentro de diferentes estágios do 

desenvolvimento, de modo que a classificação necessita de outros indicadores para ser 

melhor caracterizada em termos de referência para estudos ontogenéticos mais 

detalhados, comentado por Sousa et al, 2011 (Anexo 5). 

Dentro de poucos segundos de vida os filhotes de C. jacchus já são capazes de se 

agarrar ao pêlo da mãe e o pai pode carregar o infante imediatamente após o nascimento 

(Box 1977), ao contrário do que ocorre para Saguinus oedipus, espécie em que apenas a 

mãe tem esse primeiro contato com o filhote. Os infantes também podem ser carregados 

por outros membros do grupo familiar em C. jacchus conforme registrado em Cebuella, 

e Saguinus. A exceção ocorre em Leontopithecus cujo carregar é realizado 

exclusivamente pela mãe nas três primeiras semanas após o nascimento (Yamamoto 

1993). Segundo esta autora outras semelhanças são observadas entre esses grupos, tais 
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como: a ocorrência do desmame em torno de 9-13 semanas (3 meses), podendo surgir 

neste intervalo comportamentos agonísticos e de marcação de cheiro nos filhotes. 

A maturidade sexual em C. jacchus ocorre aproximadamente quando eles 

alcançam de 500 a 600 dias de vida. Em fêmeas, os níveis de progesterona apresentam 

picos somente a partir dos 400 dias de nascidas e o estradiol eleva-se em torno dos 200 

dias. O macho de sagui comum, logo ao nascer, apresenta níveis elevados de 

testosterona no plasma, mantendo esse nível aumentado até aproximadamente três 

meses de idade, sendo que o pico do hormônio (ao redor de 15ng/ml) ocorre quando o 

animal está por volta dos 40 dias de vida. Depois deste período, os níveis de 

testosterona tendem a cair para 3ng/ml e permanecem nestes valores basais até o início 

da puberdade, que ocorre em torno dos 10 meses de idade. Nesta ocasião é também 

registrado o aumento do volume testicular (Eisenberg 1978; Hearn 1978; Abbott 1978; 

Sousa 1990). Castro (2000) e Castro & Sousa (2005) analisando os níveis fecais de 

andrógenos de machos de sagui em cativeiro, observaram que os níveis dos animais 

adultos foram, como esperado, estatisticamente mais elevados do que nos animais que 

se encontravam na fase juvenil.  

Chandolia et al. (2006) caracterizaram a puberdade de machos de sagüi comum, 

observando as mudanças ocorridas no eixo hipotálamo-hipófise-gonadal e o 

desenvolvimento dos órgãos reprodutivos em várias fases de desenvolvimento do 

animal. Concluíram que a puberdade ocorre em torno de 10 a 11 meses quando os 

animais apresentam espermatozóides no testículo e epidídimo. A ativação gonadal 

inicia-se antes, em torno das 21 semanas (5 meses), e a maturidade sexual 

aproximadamente em torno de 70 semanas (16 meses).   

O estudo da atividade reprodutiva de machos e fêmeas de C. jacchus em 

cativeiro em idade avançada (Tardif et al. 2008) evidenciou que o envelhecimento 
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aumenta a resposta de machos à estimulação com o GnRH e que as células de Leydig 

mantêm sua capacidade de sintetizar e liberar os andrógenos quando estimulado pelo 

hormônio luteinizante (LH). Assim, o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (HHG) de 

machos se torna hiperresponsivo e, como ocorre em outros mamíferos, a magnitude das 

mudanças nos níveis de andrógenos nos animais mais idosos não se alteram, embora a 

resposta ao GnRH esteja exacerbada.  Para as fêmeas, os indicadores de sucesso 

reprodutivo como manutenção do posto e diminuição da mortalidade dos filhotes 

aumentam com o aumento da idade. Todavia, o declínio reprodutivo não parece ser um 

processo gradativo, mas um processo abrupto e a idade inicial de reprodução das fêmeas 

no campo é mais tardia do que no ambiente do cativeiro (Tardif et al. 2008). 

Outro aspecto importante quando se procura os indicadores de desenvolvimento 

para C. jacchus, diz respeito à correlação entre os eventos de natureza fisiológica como 

as fases de dependência alimentar (amamentação), as alterações hormonais advindas 

com a puberdade, maturidade reprodutiva e senilidade e as variáveis constitucionais 

como peso e idade do animal.  

Pontos importantes, realçando o potencial da classificação proposta por Leão et 

al. (2009) integrada às variáveis fisiológicas foram apontados como, por exemplo, 

temporizar nesta classificação os comportamentos relacionados ao transporte dos 

filhotes, amamentação e alimentação sólida pelos infantes além do surgimento do 

comportamento de brincadeira, agonismo, entre outros. 

 

1.3. Sagui comum como modelo em pesquisa biomédica 

 

Para que uma espécie animal possa constituir um modelo experimental em 

biologia, o conhecimento dos aspectos relacionados ao seu desenvolvimento 
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ontogenético são críticos. O sagüi comum é um dos primatas mais utilizados em estudos 

sobre comportamento reprodutivo, embriologia, fisiologia, doenças tropicais e 

desenvolvimento de novos medicamentos, entre outras áreas de investigação (Mansfield 

2003; Ludlage & Mansfield, 2003). Essa diversidade de campos de investigação ocorreu 

graças ao fato deste animal apresentar inúmeras vantagens em relação a outros primatas, 

entre as quais se pode destacar: o pequeno porte que permite fácil manutenção em 

cativeiro; um número elevado de descendentes em um curto espaço de tempo, pois os 

partos são gemelares a cada gestação, e podem ocorrer até duas vezes ao ano associado 

à ausência de inibição reprodutiva durante a lactação da fêmea reprodutora e a 

ocorrência de estro pós-parto (Hearn 1978; Abbott 1978). Assim, esse modelo gera 

novas perspectivas para uma grande variedade de pesquisas em áreas relacionadas ao 

conhecimento da sua biologia e à pesquisa aplicada à saúde humana. 

É importante ressaltar, que a descoberta de características únicas relacionadas à 

biologia de determinada espécie pode tanto incluí-la como modelo para determinadas 

pesquisas, como excluí-la. Como exemplo pode-se citar o trabalho recentemente 

publicado sobre o sistema endócrino de regulação da função testicular em C. jacchus 

mostrando que este possui características únicas, mas que lhe conferem valor limitado 

para uso em testes para determinar o potencial lesivo de determinadas substâncias 

químicas em humanos (Li et al. 2005).  

Pesquisas recentes colocam a investigação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

(HHA) em animais, em diferentes estágios ontogenéticos, como importantes 

ferramentas de estudo sobre o mecanismo de resposta ao estresse e integração com 

outros eixos endócrinos. Neste sentido, Galvão-Coelho et al. (2008) analisaram a 

resposta ao estresse de 48 saguis (24 machos e 24 fêmeas) e caracterizaram esse animal 

como um modelo apropriado para estudos relacionados ao eixo HHA. Adicionalmente, 
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Pryce et al. (2011) em estudo de revisão utilizando sagui comum chama atenção para o 

fato de que o uso de dexametasona pré-natal não teve efeito sobre o eixo HHA mas 

reduziu a brincadeira social e as habilidades motoras. Evidenciou também que o estresse 

social pré-natal aumenta os níveis basais de cortisol, reduz a brincadeira social 

aumentando o nível de alerta e reduzindo a expressão de receptores no sistema nervoso 

central para os glico- e mineralocorticóides. 

Todavia, faz-se necessário uma melhor caracterização dos estágios de 

desenvolvimento do Callithrix jacchus para ampliar a sua utilização como modelo em 

pesquisa biomédica. Diante das divergências existentes nas classificações, uma vez que 

os primeiros estudos baseavam-se apenas em observações comportamentais ou no 

estudo da relação entre a atividade comportamental e o peso do animal. Surge assim, a 

necessidade de se obter uma classificação de desenvolvimento que se baseie em outros 

parâmetros, inclusive de natureza fisiológica e desenvolvimento gonadal. Deste modo 

poder-se-ia obter uma classificação mais segura e com possibilidade de se tornar 

definitiva na expectativa de também disponibilizar parâmetros biológicos para ampliar a 

utilização do animal como modelo experimental. Nesta perspectiva, faz-se necessária a 

caracterização comportamental relacionada à idade e ao peso do animal aliada à 

descrição dos perfis dos hormônios esteroidais de origem adrenal e gonadal, como 

forma de se obter um cenário mais completo e integrado sobre a biologia do 

desenvolvimento de C. jacchus. 
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2. OBJETIVOS  

 

Geral: 

Descrever os perfis comportamental, endócrino (hormônios esteroidais- sexuais 

e cortisol) e o peso durante os quatro estágios e suas respectivas fases ontogenéticas em 

Callithrix jacchus, do nascimento até o início da idade adulta do animal, de acordo com 

a classificação de Leão et al. (2009) que estabelece cinco estágios do desenvolvimento, 

para ampliar a sua utilização como modelo em pesquisa  biomédica.  

 

Específicos: 

1. Verificar o surgimento e término de comportamentos transitórios e o repertório 

comportamental de C. jacchus nos quatro estágios da ontogênese; 

 

2. Caracterizar o perfil de secreção dos hormônios esteroidais nos 4 estágios 

ontogenéticos; 

 

3. Investigar a presença de diferenças nos perfis comportamental e hormonal 

durante a ontogênese considerando as variáveis “sexo” e “turno matutino e 

vespertino”; 

 

4. Estabelecer possíveis indicadores de natureza comportamental e/ou endócrina 

para caracterização dos estágios ontogenéticos, do nascimento ao início da idade 

adulta de C. jacchus. 
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3. HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

H1. O perfil comportamental se modifica ao longo do desenvolvimento e apresenta 

características específicas para cada um dos quatro estágios ontogenéticos e suas 

respectivas fases. 

P1. À medida que o animal se desenvolve, dependendo do estágio, irão surgir 

comportamentos transitórios e permanentes que permitirão caracterizar os estágios de 

desenvolvimento até a estabilização e aquisição do padrão comportamental do adulto. 

 

H2. O comportamento de ingestão alimentar passa por transições marcantes, havendo 

um primeiro estágio com amamentação exclusiva, um segundo de transição entre a 

amamentação e a ingestão sólida (desmame) e o terceiro de ingestão exclusiva de itens 

sólidos; 

P2. O primeiro e o segundo comportamento ocorrerão dentro do estágio infantil, 

caracterizando a fase de dependência alimentar da mãe e a sua transição (desmame), 

enquanto o terceiro se iniciará  no estágio juvenil e irá se estabilizar na idade adulta. 

 

H3. A secreção dos hormônios sexuais é diferenciada entre os estágios do 

desenvolvimento de machos e de fêmeas. 

P3. Machos e fêmeas elevarão os níveis de hormônios sexuais durante o 

desenvolvimento e, nas fêmeas, esta elevação ocorrerá em idade mais precoce do que os 

machos, como nos demais primatas. 
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H4. O funcionamento adrenal é modificado em função das demandas fisiológicas que 

acompanham o desenvolvimento do animal; 

P4.  O perfil de excreção fecal do cortisol se modificará em função das necessidades 

energéticas do estágio juvenil que corresponde à transição entre a infância e a idade 

adulta. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1.  Sujeitos e sua manutenção 

 

Foram selecionadas 5 díades de gêmeos de sagüi comum da espécie Callithrix 

jacchus recém-nascidos (Figura 1), vivendo em 3 grupos familiares, sendo 1 díade de 

fêmeas do grupo E8, 2 díades, sendo 1 de macho/fêmea e 1 de fêmeas do grupo E10, e 1 

díade de machos e 1 díade de macho/fêmea do grupo E24, totalizando 10 animais focais 

(4 machos e 6 fêmeas). Estes animais encontravam-se alojados em gaiolas localizadas 

na área externa do Núcleo de Primatologia da UFRN, sob condições climáticas naturais, 

com luz ambiente aproximadamente de 05:00-17:00 h. A composição dos grupos, idade 

dos animais, sexo e o parentesco estão apresentados no Quadro 1. O trabalho foi 

aprovado na comissão de ética do Departamento de Fisiologia. 

 

 

 

  

 

 

  

 

Figura 1- Espécie em estudo, Callithrix jacchus em seu grupo familiar (A) e transportando o infante (B).  

 

 

 

 

A B 
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Quadro 1 - Composição familiar dos grupos dos animais estudados. 
 

* Animais observados; Os filhotes de cada gaiola estão listados em ordem da data de nascimento no 

grupo familiar. 

 

 

Aos animais eram servidas três refeições diárias, sendo duas no período da 

manhã e uma à tarde. A primeira era servida imediatamente antes do início da 

observação, entre 07:00 e 09:00h, e consistia de frutas cortadas em cubos pequenos e 

passas. A segunda era composta por uma papa protéica, servida logo após o término da 

observação. A terceira também composta por frutas e legumes era servida entre 12:00 e 

14:00h, imediatamente antes da observação do período da tarde. Água era servida "ad 

libitum", em bebedouro localizado próximo ao prato de alimentação. 

 

Gaiola Número do 

animal 

Nome do 

animal 

Sexo Parentesc

o 

Data de 

Nascimento 

Período de 

observação 

E8 
 

1077 Dunga ♂ Pai Admitido 
02/09/07 

 

686 Fifi ♀   Mãe 21/01/99  

*1008 Florância ♀ Filhote 16/04/06 Abril 2006/ 

Setembro 2007 *1010 Fabiana ♀ Filhote 16/04/06 

1018 Florinda ♀ Filhote 13/10/06  

1020 Flora ♀ Filhote 13/10/06  

1034 Fabinha ♀ Filhote 16/03/07  

1032 Fatinha ♀ Filhote 16/03/07  

E24 
 

 

993 Osvaldo ♂ Pai 18/01/04  

840 Jade ♀ Mãe 11/06/01  

*1041 João ♂ Filhote 28/03/06 Março 2006/ 

Agosto 2007 *998 Joana ♀ Filhote 28/03/06 

1026 Jurema ♀ Filhote 26/11/06  

*1065 Jauro ♂ Filhote 27/04/07 Abril 2007/ 

Setembro 2008 *1067 Jofre ♂ Filhote 27/04/07 

 E10 

 

1015 Bekaya ♂ Pai 25/08/04  

910 Fausta ♀ Mãe 21/04/03  

*1000 Flora ♀ Filhote 30/03/06 Março 2006/ 

Agosto 2007 *1002 Flor ♀ Filhote 30/03/06 

*1022 Fausty ♀ Filhote 12/09/06 Setembro 2006/ 

Fevereiro 2008 *1053 Francisco ♂ Filhote 12/09/06 

1030 Florize ♀ Filhote 12/02/07  

1063 Fizi ♂ Filhote 12/02/07  
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4.2. Caracterização dos estágios ontogenéticos do estudo 

 

Considerando as diferentes classificações disponíveis para o estudo do 

desenvolvimento de C. jacchus (Anexo 1), no presente estudo optou-se por utilizar, para 

a caracterização comportamental e endócrina dos estágios e respectivas fases, a 

classificação de Leão et al., (2009), excetuando o estágio de adulto velho, conforme 

apresentada abaixo (Quadro 2). Esta classificação contém maior detalhamento do 

desenvolvimento do animal e utilizou 9.200 registros de peso de animais em cativeiro 

em abordagem longitudinal, utilizando técnicas estatísticas (k-means e Self-Organising 

Maps-SOM) para obter esses resultados. 

 

Quadro 2 – Classificação dos estágios, com as respectivas fases, da ontogênese de C. 

jacchus, de acordo com Leão et al. (2009). 

 

Estágios Fases Idade 

 

Infantil 

infantil I 0 -1 mês 

infantil II >1 - 3 meses 

infantil III > 3- 4 meses 

Juvenil juvenil I >4 - 7 meses 

juvenil II >7-10 meses 

Subadulto - >10 - 15 meses 

Adulto jovem - >15 - 72 meses 

Adulto velho - > 72 meses 

 

 

4.3. Dados comportamentais 

A coleta dos dados comportamentais foi realizada para os 10 filhotes bem como 

sua interação com os seus pais e irmãos, dependendo da variável comportamental 

estudada, como consta no Quadro 3, no período de abril de 2006 a fevereiro de 2008. 
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4.3.1. Observação dos comportamentos 

 

Os filhotes de sagüi comum foram acompanhados longitudinalmente em seus 

respectivos grupos familiares, desde o nascimento até a idade de adulto jovem (16 

meses). A observação comportamental foi realizada usando o método focal contínuo 

(Martin e Bateson, 1993) por meio de visor unidirecional, sem nenhuma intervenção. As 

observações ocorreram duas vezes ao dia, com duração de 30 minutos pela manhã 

(intervalo - 07:00 - 09:00 h) e 30 minutos à tarde (intervalo - 12:00 – 14:00 h) em dias 

aleatoriamente distribuídos dentro de cada semana. Como o desenvolvimento do animal 

é muito rápido nos primeiros meses de vida e o estudo se propôs a distinguir, além dos 

estágios ontogenéticos em si, as eventuais alterações entre eles, as observações foram 

realizadas duas vezes por semana, nos primeiros quatro meses (16 semanas). A partir 

daí, a frequência passou a ser semanal, até o animal completar os dezesseis meses (por 

volta de 72 semanas). Para o registro comportamental foram anotadas as frequências de 

episódios e registrada em uma ficha de observação (Anexo 2) de acordo com os 

comportamentos mostrado no Quadro 3.  

 

4.3.2. Repertório comportamental e suas definições 

 

O repertório comportamental dos animais em desenvolvimento foi registrado de  

acordo com os padrões individuais e de interação social descrito por Stevenson & Poole 

(1976). Ximenes 1991; Ximenes & Sousa 1996 e Yamamoto et al. 1985, citados nas 

respectivas descrições (Quadro 3), sendo estes, movimentos e posturas corporais diante 

dos indivíduos do grupo, caracterizando os comportamentos de amamentação e 

alimentação sólida, marcação de cheiro, piloereção, brincadeira, catação social e  
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autocatação. Também foram registrados os comportamentos de transportar os filhotes e 

as rejeições dos pais. Todos os comportamentos observados encontram-se descritos no 

Quadro 3. 

Considerando as particularidades do comportamento alimentar, foi descrito o 

período de amamentação e o início e o perfil da ingestão de alimentos sólidos ao longo 

do desenvolvimento. Os parâmetros que foram observados desse comportamento 

incluem a frequência dos episódios de amamentação, as tentativas mal sucedidas de ser 

amamentado e o início e a frequência da ingestão de alimentos sólidos durante as fases 

iniciais da ontogênese, tendo como base as descrições relatadas em Ximenes (1991), 

Ximenes & Sousa (1993) e Ximenes & Sousa (1996) e o padrão de ingestão durante o 

amadurecimento até a idade adulta.  

Os comportamentos registrados foram agrupados em 5 categorias 

comportamentais para apresentação: 1- Comportamento alimentar (tentativas bem ou 

mal sucedidas de amamentação e ingestão de alimentos sólidos), 2- Comportamento de 

transporte dos filhotes (materno, paterno ou rejeição ao transporte), 3- Catação 

(recebida, feita ou autocatação), 4- Comportamento agonístico (marcação de cheiro, 

piloereção na cauda e no dorso) e 5- Brincadeira (solitária, com o gêmeo e com outros 

membros do grupo familiar). Considerando que a frequência da ingestão de alimentação 

sólida foi maior do que a dos demais comportamentos, a representação gráfica desse 

comportamento foi feita com escala diferente daquela dos demais. 

 

 

 

 



19 

 

Quadro 3 – Comportamentos registrados durante o estudo e suas respectivas definições 

Categorias Comportamentos 

registrados 

Definições* 

 

 

1- Comportamento 

alimentar 

Amamentação Estar em contato direto com o 

mamilo da mãe 

Tentativa mal sucedida 

de amamentação 

Tentar alcançar o mamilo e ter o 

acesso impedido pela mãe 

Alimentação sólida Ingestão de alimentos sólidos   

 

 

 

2- Comportamentos 

de transporte dos 

filhotes 

Transporte dos filhotes  Transportar o filhote no corpo do 

cuidador (pai ou mãe) 

 

Rejeição ao transporte 

O cuidador não permite que o 

filhote monte o seu dorso ou 

qualquer outra região do seu 

corpo, se esquivando ativamente 

ou empurrando-o com os 

membros superiores e/ou 

finalizando ativamente o 

transporte 

 

 

3- Catação 

 

 

Autocatação Catar o próprio pelo com as mãos 

e/ou com a boca 

 

Catação social 

- Recebida - Ser catado por outro 

animal do grupo social 

- Feita – Manipular, abrir ou catar 

o pelo do outro animal utilizando 

as mãos ou a boca 

 

 

 

4- Comportamentos 

agonistico 

Piloereção do dorso Eriçar os pelos da região dorsal 

(mais comum em animais adultos 

com propósito de aumentar o 

tamanho corporal) 

Piloereção da cauda  Eriçar os pelos apenas da região 

da cauda (mais comum entre 

animais mais jovens) 

Marcação de cheiro Anogenital – esfregar a região 

anogenital em várias direções 

sobre algum substrato 

 

 

 

 

5- Brincadeiras 

 

Brincadeira Solitária 

 

 

- Manipular partes do corpo ou 

objetos na gaiola acompanhados 

de rápidos deslocamentos dentro 

da gaiola 

Brincadeira Social – Interagir sociamente com ou 

sem contato físico não agressivo 

(agarrar, pega-pega, correr e 

pular). Podendo ser com o gêmeo 

ou outro membro do grupo. 
* De acordo com as definições de Epple 1972; Stevenson e Poole (1976); Stevenson e Rylands (1988); 

Ximenes (1991); Ximenes e Sousa (1993); Ximenes e Sousa (1996). 
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4. 4. Dosagens hormonais 

 

4.4.1. Coleta de fezes 

 

Para monitorar de maneira não invasiva, respectivamente, os perfis do 

funcionamento adrenal e gonadal dos animais durante o desenvolvimento, foram 

coletadas amostras fecais e dosados os hormônios esteroidais cortisol em machos e 

fêmeas, progesterona e estradiol em fêmeas e os andrógenos em machos. 

As fezes foram coletadas duas vezes por semana para os animais no estágio 

infantil e uma vez por semana para os outros estágios, em dias sorteados aleatoriamente, 

num período de cerca de dezesseis meses. Mesmo considerando que as observações 

comportamentais foram realizadas pela manhã e à tarde, a coleta foi sempre realizada 

pela manhã considerando que o padrão de defecação para estes animais apresenta um 

pico entre 05:00 e 09:00h, o que garantiu o sucesso da coleta das amostras (Sousa et al. 

2004) e também para evitar a influência da variação diurna na excreção dos hormônios 

estudados (Sousa & Ziegler, 1998). As amostras, uma vez coletadas, foram 

acondicionadas em tubos plásticos descartáveis, com tampa, nos quais foram 

identificados o animal, a gaiola, a hora e o dia em que foi realizada a coleta. Em 

seguida, os tubos foram colocados em depósitos térmicos com gelo até serem levados 

ao freezer onde foram armazenados. 

O número de amostras nas quatro primeiras semanas de vida do animal foi muito 

reduzido e algumas amostras foram perdidas pela dificuldade em relação ao volume e 

ao fato de que os pais costumam higienizar a região da genitália do filhote (Kaplan & 

Rogers 1999) o que inviabilizou a coleta.  
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4.4.2. Extração dos hormônios das fezes 

 

Após a coleta, as fezes foram congeladas e levadas ao Laboratório de Medidas 

Hormonais do Departamento de Fisiologia da UFRN. Posteriormente, nos dias 

programados para a extração dos hormônios, foi realizado o primeiro passo do processo, 

que incluiu a pesagem de 0,1g de fezes em balança de precisão e o processo de 

hidrólise, seguido pelo procedimento de solvólise, como descritos a seguir. 

 

4.4.2.1. Hidrólise 

 

Com o objetivo de separar os esteróides na forma livre e sob conjugação 

simples, foi acrescentada à amostra fecal 2,5ml de água deionizada e filtrada e 2,5ml de 

álcool absoluto em tubo plástico de 15 ml. A seguir, a amostra foi agitada no vórtex 

durante 5 minutos e centrifugada por 10 minutos, usando 3.000 rpm. Em sequencia, a 

parte líquida da amostra foi transferida manualmente para tubos de vidro com tampa e 

levadas ao freezer. 

 

4.4.2.2.  Solvólise 

 

Com o objetivo de separar os esteróides que estão sob dupla e tripla conjugação, 

as amostras foram retiradas do freezer com meia hora de antecedência e após esse 

intervalo, foi retirado o volume de 500l de cada uma das amostras hidrolisadas, que 

foram pipetadas em tubos de extração devidamente numerados. O processamento 

observou a adequação técnica desenvolvida por Cunha e Sousa (1998). Em seguida, foi 

pipetado no tubo do pool (contendo um conjunto de amostras de diferentes animais) e 

nos tubos das amostras, 100l de cloreto de sódio saturado, 50l de ácido sulfúrico, 5ml 
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de acetato de etila. Após estes procedimentos, os tubos foram agitados no vórtex 

durante 1 minuto e depois colocados em banho-maria a 40
0
C durante 12 horas. No dia 

seguinte, foram retiradas as amostras do banho-maria e após a secagem dos tubos 

acrescentou-se 2,5 ml de água mili-Q (água deionizada que foi purificada) em cada 

amostra para serem levadas ao vórtex durante 5 minutos e centrifugadas por mais 5 

minutos, utilizando 3.300 rpm a 25
0
C. Depois, foi pipetado o sobrenadante (acetato + 

hormônio purificado) em tubos de ensaio e levados para secar todo o conteúdo. Após a 

secagem, o volume foi resuspendido utilizando 500l de álcool absoluto. Por último, 

cada tubo foi agitado no vórtex, durante 5 segundos, e estocados em geladeira. 

 

4.4.2.3. Ensaio Imunoenzimático (ELISA) 

 

A técnica utilizada foi adaptada a partir daquela desenvolvida inicialmente para 

dosagem da progesterona no sangue (Munro & Stanbesfeldt 1984) e posteriormente 

adaptada para cortisol no sangue (Saltzman et al. 1998). As técnicas para dosagens 

fecais seguiram os procedimentos descritos em Sousa & Ziegler (1998) para cortisol, 

em machos e fêmeas, progesterona e estradiol das fêmeas, e Castro & Sousa (2005), 

para os andrógenos dos machos.  

Foi utilizada a técnica de ensaio imunoenzimático (ELISA) “por competição”, 

no qual a amostra e a enzima marcada (HRP) irão "competir" pelo anticorpo que já está 

presente na placa sensibilizada previamente. As placas congeladas foram trazidas à 

temperatura ambiente em câmara de umidade por 2 horas. As amostras provenientes de 

extração, depois de agitadas no vórtex durante 5 segundos foram pipetadas no interior 

de tubos de borosilicato de 12 x 75 mm e colocadas para secar sob fluxo de ar em 

banho-maria, ficando o hormônio aderido às paredes do tubo de ensaio.  
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Após esse procedimento, foi adicionado 300l de HRP, levado ao vórtex e 

depois pipetado para o interior dos poços da placa, que se seguiu de agitação por 5 

minutos e incubação por 2 horas. Em seguida, a placa foi colocada na máquina de 

lavagem para a retirada da HRP e/ou as amostras que não estavam ligadas ao anticorpo. 

Em seguida, foram adicionados 100l da solução substrato, formada pelo ABTS 

(cromógeno que oxida a enzima marcada, alterando a sua coloração) mais o tampão 

(citrato + H2O2). Foi realizada a incubação da placa por 40 minutos na câmara de 

umidade e adicionados 100l da solução bloqueadora (“stop solution”) e agitação 

durante 1 minuto. A placa seguiu para a leitura utilizando o aparelho espectofotométrico 

(Dynatech, mod. 5000) com o filtro no espectro de 410 μm. 

A validação da técnica foi feita utilizando o pool, após preparação das placas 

com adição do anticorpo, adição das alíquotas das amostras, adição da enzima 

conjugada e adição do substrato (Anderson & McNelliss, 1998). A alíquota da amostra 

variou em função do hormônio a ser dosado: cortisol-100l; testosterona e 

progesterona-50l e estradiol-10l. 

Os coeficientes de variação (CV) intra- e inter-ensaios foram, respectivamente, 

para o cortisol 1,97% e 3,39%; progesterona: 2,2% e 10,0%; estradiol 1,5% e 7,2% e 

andrógenos: 3,69% e 12%. 

 

4.5. Pesagem dos animais 

 

O procedimento de pesagem foi realizado com a captura do animal, que era 

colocado em um recipiente plástico, uma vez que este não era sedado, e pesado em 

balança tipo Triple Beam Balance-Ohaus (limite superior de 2610g), como mostrado na 

Figura 2. Essa pesagem era feita mensalmente desde o primeiro mês de vida até o 



24 

 

animal atingir o estágio adulto inicial (16 meses). A pesagem foi executada pelos 

tratadores dos animais e supervisionada pelo veterinário do Núcleo de Primatologia da 

UFRN. 

 

 

Figura 2- Balança utilizada na pesagem dos animais. 

 

 

4.6. Análise estatística 

 

4.6.1. Análise comportamental 

 

Foi utilizado o programa “Statistica 7.0 (StatSoft)” para análise estatística com 

o teste ANOVA multifatorial com a finalidade de determinar possíveis diferenças 

estatísticas significativas entre os estágios e dentro das suas respectivas fases do 

desenvolvimento (Infantil= fases I, II e III;  Juvenil= fases I e II, Subadulto e Adulto).  
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O teste post hoc de Tukey foi utilizado para identificar as diferenças apontadas 

pela ANOVA. Os gráficos resultantes de todos os dados foram construídos pelo 

programa Excel 2007 (Microsoft Inc.), através da média e dos erros padrões das médias 

dos parâmetros estudados. Utilizou-se também o teste t Student pareado para verificar 

as diferenças entre os valores totais das variáveis comportamentais comparando o sexo 

do animal e o turno do dia. 

Os resultados foram considerados significativos para os valores de p< 0,05 e 

tendência quando p < 0,08.  

 

4.6.2. Análise hormonal 

 

No estudo do perfil dos hormônios ao longo do desenvolvimento observados em 

um mesmo indivíduo, medidas repetidas são observadas ao longo do tempo.  Neste 

caso, as observações de um mesmo animal são correlacionadas entre si. Na análise de 

medidas repetidas é importante que os modelos incorporem possíveis dependências 

entre as observações tomadas de um mesmo indivíduo.  As curvas do comportamento 

dos hormônios nas fases estudadas são um exemplo disto, pois o interesse está centrado 

em avaliar a evolução destas medidas, ao longo das fases.  Sendo assim, é necessário 

ajustar um modelo que simultaneamente leve em consideração a estrutura média geral, 

como também sua variabilidade tanto entre quanto intra indivíduos.   

Nesta análise estatística, utilizou-se o modelo de efeitos mistos (Verbeke & 

Molenberghs, 2000; Pinheiro & Bates, 2000) que considera a dependência existente 

entre e intra indivíduos, ou seja, considera também a dependência entre medidas 

repetidas tomadas no mesmo indivíduo em cada um dos estágios/fases do 

desenvolvimento do animal (Infantil II e III, Juvenil I e II, Subadulto e Adulto). Os 
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modelos de efeitos mistos permitem considerar o intercepto e/ou os coeficientes da 

regressão como efeitos aleatórios ou fixos. Este modelo assume que o vetor de medidas 

repetidas de cada animal segue um modelo de regressão linear no qual alguns dos 

parâmetros de regressão são específicos da população em estudo, ou seja, são os 

mesmos para todos os animais, enquanto que outros parâmetros são específicos para 

cada animal.  

Aplicou-se a transformação logarítmica aos dados hormonais, para atender as 

pressuposições da metodologia estatística de normalidade e variâncias constantes dos 

resíduos que demonstraram boa qualidade de ajuste do modelo. Após a detecção da 

significância do fator estágio de desenvolvimento dos animais, utilizou-se o teste de 

Tukey para a comparação múltipla entre as médias dos estágios. As análises estatísticas 

foram desenvolvidas com auxílio dos programas  versão 2.13.1 e Minitab 16 

Statistical Software (2010), considerando-se um nível de significância de p < 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Perfis comportamentais 

 

A atividade comportamental dos animais estudados está apresentada ao longo 

dos quatro estágios de desenvolvimento e suas respectivas fases ontogenéticas, até os 16 

meses, de acordo com a classificação de Leão et al (2009): estágio Infantil [fases 

infantil I (INF I), infantil II (INF II) e infantil III (INF III)], estágio Juvenil [fases 

juvenil I (JUV I) e juvenil II (JUV II)], estágio Subadulto (SUB) e estágio Adulto (AD). 

Os comportamentos foram agrupados nas seguintes categorias comportamentais: (1) 

comportamento alimentar dos filhotes; (2) transporte e rejeição ao transporte dos 

filhotes pelo pai e pela mãe; (3) catação recebida e feita pelos filhotes nos cuidadores; 

(4) comportamento agonístico dos filhotes e, (5) brincadeira dos filhotes.  

São apresentadas inicialmente as análises estatísticas dentro dos estágios Infantis 

e Juvenis e a comparação entre os estágios subadulto e adulto. Em seguida, são descritas 

as análises do conjunto dos dados, a partir da comparação entre todas as cinco fases dos 

dois estágios iniciais do desenvolvimento e os estágios subadulto e adulto. 

São também apresentados os comportamentos nos estágios e respectivas fases 

em relação ao sexo (machos e fêmeas) e aos turnos (manhã e tarde). 

 

5.1.1. Comportamento alimentar 

 

A Figura 3 apresenta os resultados correspondentes ao comportamento alimentar 

nos quatro estágios de desenvolvimento. Conforme ilustrado, a amamentação ocorreu 

predominantemente nas fases I e II do estágio infantil, bem como as tentativas mal 
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sucedidas de amamentação, as quais apresentaram maior frequência numérica na fase I, 

sem diferença significativa entre as fases. A duração média em semanas da 

amamentação foi de 7,7 + 2,5 semanas e as tentativas mal sucedidas foram registradas a 

partir da 2ª semana de vida. Não foram registrados episódios de amamentação no 

estágio juvenil uma vez que o desmame ocorreu durante a transição entre as fases II e 

III. 
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Figura 3- Frequência média (+EPM) dos episódios de amamentação (AM), tentativas mal sucedidas de 

mamar (AMMS) e de ingestão de alimentação sólida (AS) nos 4 estágios e respectivas fases do 

desenvolvimento ontogenético de C. jacchus.  INF I = infantil I; INF II = infantil II; INF III = infantil III; 

JUVI= Juvenil I; JUVII = Juvenil II; Subadulto= SUB; Adulto=AD. ANOVA, post hoc Tukey para p< 

0,05; Alimentação sólida (AS): (*) diferença significativa entre: INF I x todas as demais; (§) INF II x INF 

III; (+) INF III x todas as demais fases; (§,&) JUVI x INF III, SUB e AD;  (#) JUV II x INF III; ($) SUD 

e AD x INF III e JUV I. 

 
 

 

A Figura 3 ilustra também a ingestão de itens da alimentação sólida, que se 

iniciou em média por volta de 4,4 + 1,2 semanas de vida, mas teve seu primeiro registro 

na 2ª semana de vida. Esse comportamento variou significativamente entre as três fases 

do estágio infantil, com frequências maiores à medida que o animal se desenvolveu e 

em paralelo à diminuição no número de episódios de amamentação. É importante 
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salientar que na fase infantil III foi registrada a maior frequência de episódios de 

ingestão sólida, que diferiu significativamente de todos os demais estágios e fases do 

desenvolvimento. 

 

Ainda em relação à Figura 3, observa-se que o comportamento de alimentação 

de sólidos foi significativamente maior na fase juvenil I do que nos estágios Subadulto e 

Adulto e menor do que na fase infantil III. Não foi encontrada diferença significativa na 

frequência média dos episódios de alimentação de itens sólidos entre os estágios 

Subadulto e Adulto. 

 

 

5.1.2. Transporte dos filhotes 

 

A frequência de episódios de transporte do filhote durante o estágio infantil, 

realizado pelo pai e pela mãe, como também os episódios de rejeição ao transporte, são 

apresentados na Figura 4.  O transporte realizado por ambos os cuidadores (TM= mãe e 

TP= pai) foi significativamente maior nas fases infantil I e II em relação à fase infantil 

III. A frequência de rejeição (RT) apresentou um perfil descendente entre as fases, com 

frequências significativamente maiores também nas fases I e II em relação à fase 

infantil III, considerando o encerramento da amamentação nessa última fase (Figura 4). 
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Figura 4- Frequência média em 30 minutos (+ EPM) dos episódios de transporte materno (TM), 

transporte paterno (TP) e de rejeição à solicitação de transporte (RT) nas 3 fases do estágio infantil em C. 

jacchus. INF I = infantil I; INF II = infantil II; INF III = infantil III. ANOVA, post hoc Tukey para p< 

0,05: TM: (*) diferença entre as fases INF I x INF III; TP: (§) diferença entre INF I x INF II; RT: (+) 

diferença entre as fases INF I x INF III. 

 

 

 

5.1.3. Catação 

 

São mostrados na Figura 5 os comportamentos afiliativos relacionados à catação 

social e a autocatação realizados pelos animais focais em desenvolvimento. A catação 

social foi dividida em catação recebida (CR) e catação feita (CF) pelo filhote em relação 

ao pai e a mãe. No estágio infantil, a catação recebida foi registrada a partir da 3ª. 

semana (fase INF I), com valores médios de início nos 10 animais de 5,8 + 2,36 

semanas, apresentando valores significativamente mais baixos na fase infantil I em 

relação às fases infantil II e III e todas as demais fases/estágios subsequentes do 

desenvolvimento. A catação feita nos cuidadores e a autocatação se iniciaram na 6ª 

semana mas, considerando o conjunto dos animais, os valores médios de inicio de 

ambos os comportamentos foram respectivamente 15,5 + 6,89 semanas e 12,4 + 6,0 

semanas de vida. 
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Figura 5- Frequência média (+EPM) dos episódios de catação recebida (CR), catação feita (CF) e 

autocatação (AC) nos 4 estágios/fases do desenvolvimento ontogenético de C. jacchus.  INF I = infantil I; 

INF II = infantil II; INF III = infantil III JUVI= Juvenil I; JUVII = Juvenil II; Subadulto= SUB; 

Adulto=AD. ANOVA, post hoc Tukey para p< 0,05. (CR): (*) diferença significativa entre a fase INF I e 

todas as demais fases e estágios, exceto INF II; (**) INF II x JUV II; (*’) tendência JUV II  x SUB (p= 

0,057); (CF): (§) diferença significativa entre a fase INF I x JUV I, SUB e AD; (§§) INF II x JUV I, JUV 

II, SUB e AD (§§§) INF III x AD; (AC):  (+) diferença entre INF II x JUV I. 

 

 

Conforme apresentado na Figura 5, não se observa diferença estatística na 

expressão dos comportamentos de catação social (recebida ou feita) e a autocatação 

entre as fases juvenil I e II. Os episódios de catação recebida pelos juvenis foram 

numericamente mais elevados do que os de catação realizada e aqueles de autocatação. 

Os três tipos de catação não apresentaram diferença significativa entre os estágios 

Subadulto e Adulto do desenvolvimento. 

No conjunto, pode ser observado que a catação recebida alcança valores 

elevados a partir da fase II do estágio infantil e que na fase I a frequência é 

significativamente menor do que em todas as demais fases. Ainda, que o total de 

catação recebida foi significativamente mais frequente do que da catação feita (teste t< 

0,001) e da autocatação (teste t< 0,001), que foi o tipo de catação menos freqüente, 

sendo, também estatisticamente menor do que a catação feita (teste t< 0,001). 
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5.1.4. Comportamentos agonísticos 

 

 A categoria de comportamentos agonísticos incluiu os comportamentos de 

marcação de cheiro (MC), piloereção na cauda (PC) e piloereção no dorso (PD). A 

Figura 6 mostra que a marcação de cheiro, piloereção na cauda e piloereção no dorso 

apresentaram um padrão estatísticamente diferente entre as fases do desenvolvimento. A 

marcação de cheiro foi registrada pela primeira vez na 5ª semana de vida na maioria 

(n=6) dos animais (5,7 + 0,75) enquanto a piloereção na cauda e a piloereção do dorso 

tiveram o primeiro registro na 4ª (para o grupo, média= 4,7 + 2,24) e 47ª semanas (para 

o grupo, média = 47,8 + 5,2) respectivamente. 

A marcação de cheiro apresentou diferença significativa com valores menores na 

fase infantil I em relação às fases infantil II e III e Juvenil I. Observou-se que o 

comportamento de marcação de cheiro passou por modificações significativas, 

apresentando um pico na fase juvenil I, sendo estatisticamente diferente dos valores 

observados nas fases infantil I e II, juvenil II e subadulto.  Entre os estágios subadulto e  

adulto foi detectada uma tendência de ser significativo, sendo os maiores valores 

encontrados no estágio adulto. 

 A piloereção da cauda se expressou de modo diferente nas 3 fases do estágio 

infantil, sendo significativamente menor na fase I em relação à fase II  se expressou com 

uma freqüência mais elevada na fase II que foi diferente estatisticamente da fase infantil 

I, juvenil I, juvenil II e Subadulto. A piloereção do dorso foi significativamente mais 

freqüente no estágio Subadulto em relação à fase infantil II. 

 A análise dos valores totais expressos nos 3 tipos de comportamento mostrou 

que a marcação de cheiro foi significativamente mais freqüente do que a piloereção da 
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cauda (teste t< 0,001) e do dorso (teste t< 0,001) e que esta última foi também 

significativamente menos freqüente do que a piloereção da cauda (teste t< 0,001). 

 

 

0

0,25

0,5

0,75

1

INF I INF II INF III JUV I JUV II SUB AD

F
re

q
u
ê
n
c
ia

Estágios

Comportamento Agonístico

MC PC PD

* +§

*' **
§§

 

Figura 6- Frequência média (+EPM) dos episódios dos comportamentos agonísticos: marcação de cheiro 

(MC), piloereção na cauda (PC) e piloereção no dorso (PD) ao longo do desenvolvimento ontogenético de 

C. jacchus.  INF I = infantil I; INF II = infantil II; INF III = infantil III JUVI= Juvenil I; JUVII = Juvenil 

II; Subadulto= SUB; Adulto=AD. ANOVA, post hoc Tukey; ANOVA, p< 0,05. (*) MC: diferença entre 

INF I x INF II, INF III e JUV I; (**) INF II x JUV I; JUV I x SUB; (*’) SUB x AD tendência (p = 0,08); 

(§) PC: diferença entre as fases INF I e INF II; (§§) INF II x JUV I, JUV II e SUB; PD: (+) diferença INF 

II e SUB. 

 

 

  

5.1.5. Brincadeira 

 

Esse comportamento foi analisado em três situações distintas englobando 

brincadeira solitária (BS), brincadeira com o gêmeo (BG) e a brincadeira com os outros 

membros do grupo (BO). Os três tipos de brincadeira tiveram o seu primeiro registro, 

em alguns animais, na 4ª semana de vida do filhote, sendo mais regular o início para a 

brincadeira solitária e com o gêmeo do que a brincadeira com os outros animais do 
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grupo. As médias para o início foram respectivamente de brincadeira solitária: 7,3 + 4,9 

semanas; brincadeira com gêmeo: 6,6 + 3,1 semanas, e brincadeira com outros: 13,1 + 

9,5 semanas. 

Na Figura 7 são apresentadas as frequências médias dos episódios dos três tipos 

de brincadeira registrados neste estudo. Foram detectadas diferenças estatísticas para a 

brincadeira solitária entre a fase II e as fases I e III do estágio infantil, sendo a fase 

infantil II a que apresentou valores mais elevados.  

Em relação à brincadeira entre os gêmeos, esta se intensificou a partir das duas 

fases mais avançadas do estágio infantil, de modo que foi detectada diferença 

significativa entre a fase infantil I, que apresentou os resultados mais baixos, e as fases 

infantil II e III.  

A brincadeira entre o animal focal e os demais membros do grupo foi 

semelhante dentro das fases dos estágios Infantil e Juvenil e diferiu entre os estágios 

Subadulto e Adulto (Figura 7).  

A comparação entre todos os estágios e respectivas fases do desenvolvimento, 

evidenciou que o comportamento de brincadeira com os outros (BO) assumiu valores 

significativamente mais altos na fase juvenil II em relação a todas as demais etapas do 

desenvolvimento. 

Considerando a análise da frequência total de todos os estágios e respectivas 

fases do desenvolvimento dos 3 tipos de comportamento de brincadeira, observou-se 

que aquela entre gêmeos foi significativamente mais freqüente quando comparada com 

a brincadeira solitária (teste t, p < 0,001) mas não diferiu da brincadeira com outros 

membros do grupo (teste t, p = 0,20). A brincadeira solitária foi também 

significativamente menos frequente do que a brincadeira com outros (teste t, p = 0,011).   
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Figura 7- Frequencia média (+EPM) dos episódios brincadeira solitária (BS) brincadeira com o gêmeo 

(BG) e brincadeira com os outros membros do grupo social (BO) ao longo do desenvolvimento 

ontogenético de C. jacchus. INF I = infantil I; INF II = infantil II; INF III = infantil III; JUVI= Juvenil I; 

JUVII = Juvenil II; Subadulto= SUB; Adulto=AD. ANOVA, post hoc Tukey, p< 0,05: BS: (*) diferença 

entre as fases INF I x INF II e JUV I; BG: (§) diferença entre as fases INF I  x JUV I e JUV II; (§§)  INF 

II x JUV II; (§§§) INF III X JUV II ; (§§§§) JUV II x SUB e AD; BO: (+) diferença entre as fases INF I  

x JUVI, JUV II e SUB; (++) INF II x JUV II e SUB. 

 

 

 

5.2. Perfil comportamental durante a ontogênese considerando o sexo 

dos animais 

 

Nas Figuras 8, 9 e 10 são mostrados os perfis da ontogênese comportamental 

considerando o sexo dos animais analisados em três blocos correspondentes aos estágios 

(i) Infantil; (ii) Juvenil e (iii) Subadulto e Adulto, respectivamente. As diferenças 

significativas em relação a todos os estágios são apresentadas na Tabela 1.  

De acordo com esses resultados, observou-se que os episódios de amamentação 

foram gradualmente diminuindo, e os episódios de tentativas mal sucedidas de 

amamentação foram reduzindo, sucessivamente, da fase infantil I em relação às fases 
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infantil II e III. Ambos os comportamentos não diferiram entre as fases tanto em 

machos como em fêmeas. Paralelamente à diminuição da amamentação, os episódios de 

alimentação sólida se elevaram, apresentando um mesmo perfil para machos e fêmeas 

com exceção da alimentação das fêmeas na fase infantil III que foi maior do que nos 

machos. 

 O transporte materno dos filhotes foi semelhante e diferiu em relação ao 

paterno, sendo menor para os filhotes do sexo masculino na fase infantil III em relação à 

fase I. A rejeição aos filhotes machos diferiu, sendo significativamente maior nas fases 

infantil II e III em relação à fase I e, no total, maior para os filhotes machos do que para 

as fêmeas na fase infantil II.  

A catação recebida e feita, por ambos os filhotes, aumentou significativamente à 

medida que os filhotes ficavam mais velhos e não diferiu entre os sexos. A autocatação 

foi semelhante para machos e fêmeas nas três fases do estágio Infantil. 

Em relação à brincadeira, os filhotes machos apresentaram mais frequentemente 

a forma solitária na fase infantil I do que na II e, nas fêmeas, a brincadeira com o gêmeo 

aumentou significativamente nas fases infantil II e III em relação à fase I. 

Dentre os comportamentos agonistas de marcação de cheiro, piloereção da cauda 

e piloereção do dorso, os dois primeiros foram significativamente mais frequentes na 

fase II em relação à fase I nas fêmeas, cujos valores foram também significativamente 

mais elevados do que nos machos. 
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Figura 8 – Frequências médias (+ EPM) dos episódios dos comportamentos registrados em fêmeas (n=6) 
e machos (n=4), durante as fases I, II e III do Estágio Infantil da ontogênese de C. jacchus.  AM= 

amamentação; AMMS= tentativas mal sucedidas de amamentação; AS= alimentação sólida; TM= 

transporte materno; TP= transporte paterno: TRJ= rejeição ao transporte; CR= catação recebida; CF= 

catação feita; AC= autocatação; BS= brincadeira solitária; BG= = brincadeira gêmeo BO= brincadeira 

outros membros do grupo; MC= marcação de cheiro; PC= piloereção da cauda; PD= piloereção do dorso. 
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Foram observados valores significativamente mais elevados para a alimentação 

sólida e marcação de cheiro nas fêmeas na fase juvenil I em relação à fase juvenil II, 

esta última também maior do que nos machos. Nos dois casos a freqüência 

significativamente maior na brincadeira com o gêmeo nas fêmeas do que nos machos. 
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Figura 9 – Frequência média (+ EPM) dos episódios dos comportamentos de machos e fêmeas 

registrados ao longo do estágio Juvenil (fases juvenil I e II) de C. jacchus. .  AM= amamentação; 

AMMS= tentativas mal sucedidas de amamentação; AS= alimentação sólida; TM= transporte materno; 

TP= transporte paterno: TRJ= rejeição ao transporte; CR= catação recebida; CF= catação feita; AC= 

autocatação; BS= brincadeira solitária; BG= = brincadeira gêmeo BO= brincadeira outros membros do 

grupo; MC= marcação de cheiro; PC= piloereção da cauda; PD= piloereção do dorso. 
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O comportamento dos animais no estágio Subadulto diferiu daquele do Adulto 

apenas no comportamento de brincadeira solitária e brincadeira com outros membros do 

grupo que apresentaram uma tendência (p= 0.06) a serem mais frequentes nas fêmeas e  

nos machos, respectivamente.  
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Figura 10 – Frequência média (+ EPM) dos episódios dos comportamentos de machos e fêmeas 

registrados ao longo dos estágios Subadulto e Adulto de C. jacchus. .  AM= amamentação; AMMS= 

tentativas mal sucedidas de amamentação; AS= alimentação sólida; TM= transporte materno; TP= 

transporte paterno: TRJ= rejeição ao transporte; CR= catação recebida; CF= catação feita; AC= 

autocatação; BS= brincadeira solitária; BG= = brincadeira gêmeo BO= brincadeira outros membros do 

grupo; MC= marcação de cheiro; PC= piloereção da cauda; PD= piloereção do dorso. 
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Tabela 1 - Resultados da análise estatística dos comportamentos estudados em relação ao sexo dos 

animais (fêmeas, n=6; machos, n=4), durante os estágios Infantil (fases I,II e III), Juvenil (fases I e II), 

Subadulto e Adulto do desenvolvimento de C. jacchus. As diferenças apresentadas correspondem aquelas 

com resultados significativos pela ANOVA, post hoc Tukey, p< 0,05. M=macho e F= fêmea. 

Comportamento  Fêmea Macho Diferença  

Macho x Fêmea 

 

INFANTIL I, II e III 

   

Amamentação INF I > INF II 

INF I > INF III 

INF I > INF II 

        INF I > INF III 

- 

- 

Tentativa mal sucedida de 

amamentação 

- - - 

Alimentação sólida INF I < INF II 

INF I < INF III 

INF II< INF III 

INF I < INF II 

INF I < INF III 

 

- 

Transporte materno - - - 

Transporte paterno - INF I > INF III - 

Rejeição ao transporte - INF I < INF II 

INF I < INF III 

INF II (F < M) 

Catação recebida INF I < INF II 

INF I < INF III 

INF I < INF III -  

Catação feita  INF I < INF III 

INF II < INF III 

- 

Autocatação - - - 

Brincadeira solitária  INF I > INF II - 

Brincadeira gêmeo INF I < INF II 

INF I < INF III 

- - 

Brincadeira outro - - - 

Marcação de cheiro anogenital INF I < INF II 

INF I < INF III 

- INF II (F > M) 

Piloereção da cauda INF I < INF II - INF II (F > M) 

Piloereção do dorso - - - 

 

JUVENIL I e II 

   

 

Alimentação sólida JUV I > JUV II -  

Catação recebida - - - 

Catação feita - - - 

Autocatação - --  

Brincadeira solitária - - - 

Brincadeira gêmeo - - JUV I  (F>M) 

Brincadeira outro - - - 

Marcação de cheiro anogenital JUV I > JUV II - JUV I  (F>M) 

Piloereção da cauda - - - 

Piloereção do dorso - - - 

 

SUBADULTO e ADULTO 

   

Alimentação sólida - - - 

Catação recebida - - - 

Catação feita - - - 

Autocatação - - - 

Brincadeira solitária - - SUB (F< M)* 

Brincadeira gêmeo - - - 

Brincadeira outro SUB > AD* - SUB (F> M) 

Marcação de cheiro anogenital - - - 

Piloereção da cauda - - - 

Piloereção do dorso - - - 
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5.3. Perfil comportamental durante a ontogênese considerando os 

horários da manhã e tarde 

 

A distribuição da frequência média dos comportamentos analisados durante a 

ontogênese nos períodos da manhã (07:00 - 09:00 h) e à tarde (12:00 – 14:00 h) são 

ilustrados nas Figuras 11, 12  e 13e a análise estatística é apresentada na Tabela 2.  

Os episódios de amamentação apresentaram as mesmas variações nos dois 

turnos, diminuindo com a idade, ao contrário do registro para a alimentação sólida que 

apresentou perfil inverso, com diferenças significativas entre os dois turnos.  

O transporte dos filhotes realizado pela mãe não diferiu entre os turnos, mas, o 

do pai, foi significativamente menos frequente à medida que o animal se desenvolvia, 

com diminuição significativa na fase infantil III no período da tarde. 

Os episódios de catação recebida e feita foram menores no período da manhã e 

da tarde na fase infantil I em relação à fase III. A catação feita foi menor na fase infantil 

II do que na fase infantil III à tarde. A autocatação não variou entre os dois turnos. 

Apenas o comportamento de brincadeira solitária foi mais frequente no período da tarde 

na fase infantil II em relação à fase infantil I. 

Dentre os comportamentos agonistas, a marcação de cheiro foi mais frequente 

no turno vespertino nas fases II e III em relação à fase I do estágio Infantil. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os turnos para os dois tipos de piloereção 

estudados. 
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Figura 11 – Frequências médias (+ EPM) dos episódios dos comportamentos registrados nas fases I, II e 

III do Estágio Infantil da ontogênese de C. jacchus.  .  AM= amamentação; AMMS= tentativas mal 

sucedidas de amamentação; AS= alimentação sólida; TM= transporte materno; TP= transporte paterno: 

TRJ= rejeição ao transporte; CR= catação recebida; CF= catação feita; AC= autocatação; BS= brincadeira 

solitária; BG= = brincadeira gêmeo BO= brincadeira outros membros do grupo; MC= marcação de 

cheiro; PC= piloereção da cauda; PD= piloereção do dorso. 
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As diferenças encontradas entre os turnos manhã e tarde nas fases I e II do 

estágio Juvenil, incluíram a alimentação sólida mais frequente na manhã durante a fase 

juvenil I, associada a um aumento na frequência da marcação de cheiro no período da 

tarde. 
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Figura 12 – Frequência média (+EPM) dos episódios dos comportamentos registrados ao longo do 

estágio Juvenil (fases I e II) de C. jacchus. .  AM= amamentação; AMMS= tentativas mal sucedidas de 

amamentação; AS= alimentação sólida; TM= transporte materno; TP= transporte paterno: TRJ= rejeição 

ao transporte; CR= catação recebida; CF= catação feita; AC= autocatação; BS= brincadeira solitária; 

BG= = brincadeira gêmeo BO= brincadeira outros membros do grupo; MC= marcação de cheiro; PC= 

piloereção da cauda; PD= piloereção do dorso. 
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Foi encontrado também aumento significativo na piloereção da cauda dos 

animais adultos, no turno matutino, em relação aos animais subadultos. 
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Figura 13 – Frequência média (+EPM) dos episódios dos comportamentos registrados ao longo dos 

estágios Subadulto e Adulto de C. jacchus. .  AM= amamentação; AMMS= tentativas mal sucedidas de 

amamentação; AS= alimentação sólida; TM= transporte materno; TP= transporte paterno: TRJ= rejeição 

ao transporte; CR= catação recebida; CF= catação feita; AC= autocatação; BS= brincadeira solitária; 

BG= = brincadeira gêmeo BO= brincadeira outros membros do grupo; MC= marcação de cheiro; PC= 

piloereção da cauda; PD= piloereção do dorso. 
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Tabela 2 - Resultados da análise estatística dos comportamentos estudados no período da manhã (07:00-

09:00 h) e da tarde (12:00- 14:00 h), em 10 animais (6 fêmeas e 4 machos), durante os estágios Infantil 

(fases I, II e III), Juvenil (fases I e II), Subadulto e Adulto do desenvolvimento de C. jacchus. As 

diferenças apresentadas correspondem aquelas com resultados significativos pela ANOVA, post hoc 

Tukey, p< 0,05. M= manhã e T= tarde. 

 

 

Comportamento  Manhã Tarde P < 0,05 

 
 

INFANTIL I, II e III 

 

   

Amamentação INF I > INF II 
INF I > INF III 

INF I > INF II 
INF I > INF III 

- 

- 
Tentativa mal sucedida de 

amamentação 

- - - 

Alimentação sólida INF I < INF II 
INF I < INF III 
INF II< INF III 

INF I < INF II 
INF I < INF III 
INF II> INF III 

 

- 
 

INF III (M > T) 

Transporte materno - - - 
Transporte paterno - INF I > INF III -  
Rejeição ao transporte - INF I < INF II 

INF II < INF III 
INF II (M > T) 

- 
Catação recebida INF I < INF III - - 
Catação feita - INF I < INF III 

INF II < INF III 
- 
- 

Autocatação - - - 
Brincadeira solitária - INF I > INF II - 
Brincadeira gêmeo - - - 
Brincadeira outro - - - 
Marcação de cheiro anogenital - INF I < INF II 

INF I < INF III 
- 
- 

Piloereção da cauda - - - 
Piloereção do dorso - - - 

 

JUVENIL I e II 

   

Alimentação sólida - - JUV I (M > T) 

Transporte materno - - - 

Transporte paterno - - - 

Rejeição ao transporte - - - 

Catação recebida - - - 

Catação feita - - - 

Autocatação - - - 

Brincadeira solitária - JUV I > JUVII JUV I (M < T) 

Brincadeira gêmeo - - - 

Brincadeira outro - - - 

 

SUBADULTO E ADULTO 

   

Alimentação sólida - - - 

Transporte materno - - - 

Transporte paterno - - - 

Rejeição ao transporte - - - 

Catação recebida - - - 

Catação feita - - - 

Autocatação - - - 

Brincadeira solitária - - - 

Brincadeira gêmeo SUB < AD - AD (M > T) 

Brincadeira outro - - - 
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5.4. Perfis hormonais 

 

 Foram coletadas 318 amostras de fezes para a análise dos hormônios cortisol, 

que foi dosado em ambos os sexos. Os hormônios estradiol e progesterona foram 

dosados para as fêmeas e os andrógenos para os machos. Assim, os resultados obtidos 

para os dados hormonais correspondem a 574 análises individuais, sendo: cortisol= 176; 

progesterona= 163; estradiol= 150 e andrógenos= 85. O número de amostras (Anexo 3) 

variou em função da imprevisibilidade desse tipo de coleta e a perda do material de dois 

machos e uma fêmea, por problemas técnicos do laboratório. 

As concentrações fecais do cortisol e dos hormônios esteróides sexuais 

progesterona, estradiol e andrógenos obtidos após os procedimentos de hidrólise e 

solvólise das fezes são apresentadas nesta seção (Valores exatos no Anexo 4). Como a 

coleta de fezes no primeiro mês de vida, não foi possível, por insuficiência de material, 

os resultados são referentes às dosagens realizadas a partir da fase II do estágio Infantil 

da ontogênese do animal até o início da idade adulta.  

 

5.4.1. Cortisol e hormônios sexuais nas fêmeas 

 

5.4.1.1. Cortisol  

 

A Figura 14 mostra os níveis médios de cortisol fecal, analisados separadamente 

para as fêmeas (n=5, dados de uma fêmea foram descartados), nos 4 estágios do 

desenvolvimento. A análise estatística indicou níveis elevados na concentração desse 

hormônio da fase infantil II em relação à idade adulta. 
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Figura 14 - Concentração média de cortisol fecal em 5 fêmeas de C. jacchus, durante a ontogênese, nos 

estágios Infantil (fases II e III), Juvenil (fases I e II) Subadulto (SUB) e Adulto (AD). ANOVA, post hoc 

Tukey, diferença estatística entre as fases INF II e Adulto (F= 2,62 p= 0, 028). 

 

 

 

5.4.1.2. Progesterona 

 

 A Figura 15 ilustra os valores da concentração fecal de progesterona durante o 

desenvolvimento de 5 fêmeas. Observou-se que os níveis médios apresentaram maior 

dispersão a partir da fase juvenil I e a análise usando o modelo de regressão linear não 

indicou diferenças significativas entre os estágios.  A análise estatística demonstrou a 

existência de diferença significativa entre a fase infantil II e o estágio Adulto. A 

dispersão dos dados reflete o início do funcionamento ovariano indicando que a 

puberdade ocorre entre as fases I e II do estágio Juvenil, momento no qual as flutuações 

do hormônio se tornam mais frequentes e irregulares. A variabilidade interdividual foi 

significativa entre as fêmeas (F= 2,62; p= 0,028).  
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Figura 15 - Concentração média de progesterona fecal em 5 fêmeas de C. jacchus, durante a ontogênese, 

nos estágios Infantil (fases II e III), Juvenil (fases I e II) Subadulto e Adulto (AD).  

 

 

Como apresentado na Tabela 3 o teste de correlação de Pearson evidenciou uma 

correlação negativa entre a idade e os níveis de cortisol, indicando que à medida que o 

animal se desenvolvia os níveis de cortisol diminuíram. Observou-se também uma 

correlação positiva entre os níveis de progesterona e estradiol. 

 

 

 

Tabela 3 – Resultados do teste de correlação de Pearson entre a idade e entre os 

hormônios esteroidais estudados em 5 fêmeas de C. jacchus 

 

 

                       Semana           Cortisol          Progesterona           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cortisol            -0,222  
 p-valor             0,015  

 

Progesterona   -0,063              0,080  
 p-valor             0,449               0,407  

 

Estradiol           -0,014             0,080                0,236  
p-valor              0,869              0,415                0,006 
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5.4.1.3. Estradiol 

 

 A concentração fecal de estradiol fecal de 5 fêmeas de C. jacchus, em seus 

diferentes estágios de desenvolvimento, é apresentada na Figura 16. Semelhante ao 

observado para a progesterona, o estradiol eleva-se a partir da fase juvenil I. No estágio 

Subadulto os dados foram mais homogêneos bem como na idade adulta. Não houve 

diferença significativa entre os estágios/fases do desenvolvimento. 
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Figura 16 - Concentração média fecal de estradiol em 5 fêmeas de C. jacchus, durante a ontogênese, nas 

fases infantil  II e III, Juvenil I e II, subadulto e adulto.   

 

 

A análise dos perfis individuais das 5 fêmeas estudadas é mostrada nas Figuras 

17 e 18. Conforme ilustrado, observa-se que os valores basais da progesterona e 

estradiol variaram entre as fêmeas, mas, em todas elas, o início das variações ocorreu 

entre a 20ª e 30
a
 semana de vida, ou seja, na fase juvenil I.  
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Figura 17- Concentração fecal de cortisol (ng/g) em 5 fêmeas ( 998,1000, 1002, 1008 e 1010) de C. 

jacchus  durante a ontogênese. 
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Figura 18- Concentração fecal de progesterona (ng/g) e estradiol (mg/g) em 5 fêmeas ( 998,1000, 1002, 

1008 e 1010) de C. jacchus  durante a ontogênese.  
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5.4.2. Cortisol e hormônios sexuais nos machos 

 

Considerando que os hormônios sexuais foram dosados em apenas dois machos, 

devido a problemas mencionados anteriormente. Não foi realizada análise estatística, 

sendo apresentados os resultados individuais. 

 

5.4.2.1. Cortisol  

 

 Os níveis semanais de cortisol foram mais elevados na fase infantil II, mas de 

um modo geral apresentam níveis baixos e estáveis durante os estágios do 

desenvolvimento que se mantiveram durante as fases e estágios do desenvolvimento dos 

dois machos, como apresentado na Figura 19. De acordo com a Figura observa-se que 

os valores são numericamente decrescentes a partir da fase II do estágio Infantil, 

apresentando tendência a se estabilizar a partir do estágio juvenil. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as fases. 

 

 

5.4.2.2.  Andrógenos 

 

Os resultados individuais dos dois machos mostram que, em ambos, os níveis 

dos andrógenos começaram a se elevar entre a 20ª e a 30ª semana de vida, 

correspondendo ao estágio Juvenil e permanecendo elevado a partir daí. Observa-se 

também que em ambos os animais os níveis de andrógenos flutuaram todo o tempo 

(Figura 19).  
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Figura 19 - Concentração semanal individual de cortisol e andrógenos fecais (+EPM) em 2 machos de C. 

jacchus, durante a ontogênese, nos estágios Infantil (fases II e III), Juvenil (fases I e II) Subadulto e 

Adulto (AD).  
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5.4.3. Cortisol de machos e fêmeas  

 

Os valores médios de cortisol fecal para o conjunto dos animais (fêmeas= 5; 

machos = 2) dentro das fases e estágios do desenvolvimento são mostrados na Figura 

20. Observa-se que machos e fêmeas apresentam os níveis de cortisol numericamente 

mais elevados na fase infantil II e estes valores diminuem na fase infantil III e voltam a 

se elevar no estágio juvenil. As fêmeas apresentam os valores médios mais elevados do 

que os machos em todas as fases.   
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Figura 20 – Concentração média do cortisol fecal (+EPM) em 2 machos  e 5 fêmeas de C. jacchus, 

durante a ontogênese, nos estágios Infantil (fases II e III), Juvenil (fases I e II) Subadulto e Adulto (AD). 

 

 

Observa-se que na fase infantil III os valores são semelhantes entre machos e 

fêmeas e começam a divergir a partir da fase juvenil I, com os valores das fêmeas se 

elevando e dos machos diminuindo. Nas fases do estágio juvenil bem como nos estágios 

Subadulto e Adulto, os valores observados para as fêmeas são cerca de 50% mais 

elevados do que os dos machos. 
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5.5. Evolução do peso dos animais durante a ontogênese  

 

A pesagem dos animais foi realizada mensalmente até o animal tornar-se adulto 

jovem (16 meses) e é apresentada de modo agrupado, em estágios e respectivas fases, de 

acordo com a classificação de Leão et al (2009) usada como parâmetro no presente 

estudo.  

A Figura 21 mostra os resultados correspondentes aos valores médios dos pesos 

obtidos de 10 animais, 6 fêmeas e 4 machos, como pode ser visto na Tabela 4. O ganho 

de peso foi estatisticamente significativo entre todos os intervalos do desenvolvimento 

estudados, pelo ganho gradual, com exceção da diferença entre os pesos dos estágios 

Subadulto e Adulto.  

A análise da evolução do peso durante a ontogênese, separada por sexo, também 

apresentou diferenças significativas entre as fases, do mesmo modo que o observado 

para o total dos animais. Não foram encontradas diferenças significativas quando 

comparados os valores de peso de machos e fêmeas dentro dos mesmos estágios/fases 

do desenvolvimento. 
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Figura 21 – A- Valores médios do peso (+ EPM) de 10 animais (6 fêmeas e 4 machos) de C. jacchus nos 

diferentes estágios de desenvolvimento. B - Valores médios do peso (+ EPM), apresentados por sexo 

(fêmeas, n=6; machos, n=4) nas diferentes fases/estágios de desenvolvimento. ANOVA, post hoc Tukey; 

diferença significativa entre todos os estágios, exceto Subadulto e Adulto, em A e B. 
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Tabela 4 - Resultados do teste post hoc Tukey mostrando os valores de P na 

comparação entre os valores de peso nos estágios/fases do desenvolvimento em C. 

jacchus (fêmeas= 6; machos = 4). 

 

 

Fases INF1 INF2 INF3  JUV1 JUV2 SUB AD 

 
 

INF1 

 

  

0,000029 

 

0,000026 

 

0,000026 

 

0,000026 

 

0,000026 

 

0,000026 

 

INF2 0,000029  0,000035 0,000026 0,000026 0,000026 0,000026 

 

INF3 0,000026 0,000035  0,000827 0,000026 0,000026 0,000026 
 

JUV1 0,000026 0,000026 0,000827  0,000026 0,000026 0,000026 

 

JUV2 0,000026 0,000026 0,000026 0,000026  0,000026 0,000113 

 

SUB 0,000026 0,000026 0,000026 0,000026 0,000026  0,783548 

 

AD 0,000026 0,000026 0,000026 0,000026 0,000113 0,783548  
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6.  DISCUSSÃO 

 

Existem vários trabalhos na literatura que descrevem as características do 

repertório comportamental e hormonal de sagui, C. jacchus, a partir de diferentes 

classificações ontogenéticas, dificultando a interpretação de alguns eventos fisiológicos 

e comportamentais nos diferentes estágios do desenvolvimento, bem como a 

determinação de possíveis marcadores que indiquem a transição entre as sucessivas 

fases da vida do animal.  

Essas classificações apresentam entre si durações diferentes para os mesmos 

estágios do desenvolvimento e algumas delas apresentam subdivisões dentro dos 

estágios. A primeira sistematização das fases do desenvolvimento para C. jacchus foi 

publicada por Ingram (1977) que agrupou os estágios do desenvolvimento em Infantil 

com duração de 3 meses, contendo duas fases, infantil 1 e 2, com duração de 1 e 2 

meses respectivamente; Juvenil e Adolescente com durações, respectivamente, de 1 e 5 

meses; Subadulto  com duração de 5 meses e, acima desta idade, o estágio adulto. Outra 

classificação que vem sendo utilizada mais frequentemente pelo nosso laboratório foi 

aquela proposta por Yamamoto (1993). Esta última divide os estágios ontogenéticos de 

sagui comum em 4, sendo os 3 primeiros, Infantil, Juvenil e Subadulto, com duração de 

5 meses cada e, se sucedendo a esse último estágio, o de adulto jovem, a partir dos 15 

meses. Por último, a classificação de Abbott et al (2003) que mantem 4 grupos de 

classificação ontogenética, mas com duração diferenciada: Infantil- 0 a 3 meses; 

Juvenil- 3 a 12 meses; Subadulto- 13 a 18 meses e Adulto com mais de 18 meses. 

Assim, quando se deseja um acompanhamento mais detalhado do desenvolvimento de 

sagui, que contemple especificadamente etapas como, por exemplo, o período de 

amamentação e desmame início e término da puberdade, surgimento do comportamento 
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de brincadeira, essas classificações nem sempre permitem uma aferição temporal desses 

fenômenos, pois o início e término dos mesmos podem estar dentro de um mesmo 

intervalo de tempo e corresponder a um estágio diferente do desenvolvimento.  

A classificação de Leão et al. (2009) teve como objetivo identificar estágios 

intermediários do desenvolvimento, baseada na classificação dos 4 estágios propostos 

por Yamamoto (1993), utilizando uma matriz de 9.200 registros longitudinais de peso e 

idade de animais em desenvolvimento, obtidos no período de 1985 a 2003, no Núcleo 

de Primatologia da UFRN. De acordo com os resultados obtidos pelos autores, 

utilizando técnicas estatísticas de mineração de dados (k-means e SOM), a classificação 

identificou oito etapas de desenvolvimento, modificando os limites de idade do término 

do estágio infantil e início do juvenil, que passaram a ter duração de 4 e 6 meses 

respectivamente. Ademais, esses estágios passaram a ter 3 e 2 fases, respectivamente. 

Todavia, o final do estágio Juvenil permaneceu em 10 meses e a duração, início e 

término do estágio Subadulto permaneceram os mesmos, ou seja, dos 10 aos 15 meses 

e, a partir daí, o início do estágio Adulto. O animal é considerado Adulto velho acima 

dos 72 meses de idade (6 anos). 

A vantagem desta nova classificação é que ela fornece maior precisão sobre os 

estágios de desenvolvimento do animal e atende à necessidade de protocolos que 

requerem de análises mais detalhadas para ampliar a utilização deste animal como 

modelo em pesquisa biomédica, como apontado por Galvão-Coelho et al. (2008) já que 

essa espécie animal apresenta grande potencial em pesquisa biomédica (Mansfield, 

2003; Pryce et al., 2011). Ao mesmo tempo, abre importantes perspectivas para estudos 

de conservação de espécies de primatas filogeneticamente próximos uma vez que 

muitas das características do desenvolvimento de C. jacchus são compartilhadas por 

outros primatas do Novo e do Velho Mundo. Por exemplo, os modelos de estudo da 
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resposta ao estresse têm evidenciado janelas do desenvolvimento dentro das quais os 

animais tornam-se mais susceptíveis a apresentar disfunção do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal e a responder de modo diferenciado aos estímulos estressantes 

(Hennessy, 1997; Hennessy et al. 2006; Parker, 2007; McEwen, 2010). Isto permite o 

estabelecimento de estudos dentro de intervalos menores, que podem estar 

contemplados na classificação de Leão et al (2009).  

De fato, os resultados obtidos no presente estudo, que realizou o 

acompanhamento comportamental e hormonal de C. jacchus do nascimento ao estágio 

adulto inicial, utilizando a classificação de Leão et al. (2009), permitiu a análise mais 

detalhada e a descrição de comportamentos transitórios, que apresentam o seu início e 

término durante os estágios iniciais do desenvolvimento, como a amamentação e 

transporte pelos cuidadores, como também o início de modificações significativas da 

secreção dos hormônios esteróides de origem adrenal e gonadal. Identificou também o 

surgimento de comportamentos, solitários e sociais, que são parte do repertório do 

animal adulto, e os estágios nos quais ocorreram as estabilizações dos mesmos.  

  

6.1. Ontogênese comportamental 

 

6.1.1. Comportamento alimentar e transporte dos filhotes 

 

Utilizando os parâmetros descritos em Leão et al (2009) em que a análise 

estatística identificou três agrupamentos de peso x idade, caracterizando 3 fases no 

estágio  Infantil: infantil I, de 0 a 4 semanas; infantil II, de  5 a 12 semanas, e infantil 

III, de 13 a 16 semanas, observou-se que o comportamento alimentar passou por 

mudanças que englobaram a amamentação exclusiva, a amamentação e a ingestão 

simultânea de sólidos e   a transição para a ingestão exclusiva de alimentos sólidos. 
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Como foram quantificadas apenas as frequências dos episódios, não foi possível estimar 

a relação entre a frequência e a duração dos episódios. 

A análise do comportamento alimentar,  portanto compreende a amamentação, 

rejeição à amamentação e ingestão de itens sólidos durante a ontogênese. A 

amamentação, presente desde o primeiro dia de vida, estendeu-se até o término do 

estágio Infantil II, ou seja, por volta dos 90 dias de idade (3 meses). A ingestão de itens 

sólidos iniciou-se já na segunda semana de vida, a partir da alimentação da mãe, e 

passou a ocorrer cada vez com maior constância, alcançando os maiores escores de 

frequência na fase infantil III (entre 90 e 120 dias). Essa última fase corresponde ao 

momento de transição entre a amamentação e a alimentação exclusiva de itens sólidos, o 

que ocorre quando os animais já apresentam independência motora plena, com a 

cessação do transporte realizado pelos pais.  

Hearn (1983), Ximenes (1991) e Ximenes & Sousa (1993) demonstraram que o 

sagui comum mama por um período próximo aos 100 dias sendo totalmente dependente 

dos cuidadores neste período. Todavia, passados o primeiro mês, o animal já começa a 

manipular e ingerir outros alimentos partilhados com outros membros do grupo. Em 

relação ao momento crítico de dependência motora do infante, esta ocorre entre 5-10 

semanas, embora já nas duas primeiras semanas de vida ele já comece a ser rejeitado 

por seus carregadores (Yamamoto, 1993). Lima (2010) analisou o desenvolvimento de 

alguns comportamentos em sagui comum em campo, caracterizando a fase desde a 

dependência total do animal até o início da sua independência (fase infantil a juvenil) 

observando que o período de dependência do animal ocorre da primeira semana até a 

13ª semana onde este passa a maior parte do tempo sendo transportado por um animal 

mais velho. Esse resultado coincide também com aqueles de trabalhos anteriores (Ingran 

1977; Yamamoto, 1993) como também se aproxima dos resultados obtidos para outras 3 
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espécies de Callithrix: C. kuhli= 7ª semana e C. geoffroyi e C. aurita= 8ªsemana 

(Santos, 1991). Lima (2010) encontrou ainda que a partilha de alimento inicia-se na 3ª 

semana de vida do animal e está diretamente relacionada com as condições ambientais, 

sendo que a partilha ativa (animal oferece alimento ao infante) foi mais frequente no 

grupo que estava em um ambiente desfavorável, no período de seca.   

Conforme anteriormente citado, desde a segunda semana de vida do animal, 

observou-se a ingestão de itens sólidos, coincidindo com o surgimento das tentativas 

mal sucedidas de amamentação, semelhante ao que foi encontrado para animais em 

desenvolvimento na situação de campo por Ferreira e Albuquerque (2002) e em 

cativeiro, por Ximenes & Sousa (1996). Este último estudo registrou também a 

ocorrência de tentativas mal-sucedidas de amamentação já na primeira semana de vida, 

em grupos familiares sem ajudantes. De acordo com Hearn, (1983), Ximenes (1991) e 

Ximenes & Sousa, (1993), após os primeiros 30 dias de vida o infante já começa a 

manipular e ingerir outros alimentos, a partir de partilha com outros membros do grupo, 

o que também foi observado no presente estudo. Nascimento (2004), verificou a partilha 

de alimento ao longo do desenvolvimento do filhote e a sua relação com o 

comportamento de transporte da prole de sagui comum cativo e observou que a partilha 

é mais frequente no 2º e 3º mês de vida sendo os animais adultos os que mais partilham, 

mas não encontrou nenhuma relação entre o comportamento de transporte com a 

partilha. 

Yamamoto et al. (1985) descreveram o desenvolvimento psicomotor de 33 

filhotes de C. jacchus em seu primeiro mês de vida. Os testes foram feitos desde o 

nascimento até o 30º dia de vida do animal e os resultados descreveram a existência de 

quatro estágios no desenvolvimento psicomotor: 1- preensão das patas dianteiras – ao 

nascer; 2- desenvolvimento do tônus – 0-15 dias; 3- desenvolvimento das coordenação 
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primária e firmeza dos membros posteriores – 15-20 dias e  4- desenvolvimento da 

coordenação fina e tração muscular.  Assim, os comportamentos de segurar o alimento 

registrado no presente trabalho, quando o animal necessita de se firmar nos membros 

posteriores se soma à ingestão a partir da partilha com a mãe e o pai durante o 

transporte, passando também a ser feita a partir da alimentação individual de ida ao 

prato de alimentação. 

Kaplan & Rogers (2006) propõem que o comportamento de inclinação da cabeça 

para os lados é uma forma de exploração sensorial e surge pela primeira vez no 13º dia 

de vida pós-natal. Este comportamento é mais freqüente em animais que recebem mais 

o lamber anogenital dos pais e se correlaciona positivamente com as atividades 

relacionadas ao comportamento exploratório do animal. Tardif et al. (2002) submeteram 

86 infantes recém-nascidos de C. jacchus a sete tarefas comportamentais para testar se 

as habilidades motoras e sensoriais estavam relacionadas à sobrevivência do infante até 

o sétimo dia de vida, uma vez que 90% dos óbitos ocorrem na primeira semana após o 

nascimento. Os infantes que apresentaram um melhor desempenho em todas as tarefas 

tiveram mais sucesso de sobrevivência do que os que apresentaram desempenho 

intermediário. Outra conclusão do estudo diz respeito ao peso do animal, que se 

correlacionou positivamente com a sobrevivência do infante. Assim, se faz necessário 

que o animal já apresente desempenho motor e peso adequados nas primeiras semanas 

do desenvolvimento para ter mais chances de sobrevivência.  

Yamamoto (1985) enfatiza que a movimentação fina e tração muscular estão 

presentes em C. jacchus entre os 20 e 30 dias de vida, de modo que, embora a 

alimentação individual tenha sido observada na 2ª semana de vida no presente estudo, 

ocorreu sem manipulação do alimento, tendo sido realizada em alimento apreendido 

pelo cuidador. A alimentação sólida se expressou nos animais como um todo, em 
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média, em torno da 4ª semana de vida, quando o desempenho motor do animal já 

apresenta o que Yamamoto (1985) definiu como coordenação primária. Diferentes 

espécies do gênero Callithrix iniciam a ingestão de alimento sólido também por volta 

deste período (Callithrix kuhli: 6ª semana; C. geoffroy: 5ª semana e C. aurita mais 

tardiamente: 10ª semana segundo Epple, 1970 e Stevenson, 1996). 

Durante o estágio juvenil a ingestão de alimentação sólida permaneceu elevada e 

tendeu a diminuir em termos de frequência e se estabilizou entre a idade subadulta para 

a idade adulta. A maior ingestão de sólidos na fase infantil III e no estágio Juvenil, além 

de constituir um resultado relacionado à ingestão exclusiva e a alimentação 

independente, pode também ser atribuída às necessidades nutricionais devido ao rápido 

crescimento e mudanças relacionadas à puberdade, na qual os hormônios esteroidais 

possuem efeito em aumentar o metabolismo e balanço nitrogenado positivo (Guyton & 

Hall, 2006). Outro ponto que merece destaque diz respeito à diminuição do número de 

episódios de alimentação nos estágio subadulto e adulto que provavelmente está 

relacionada a mudança no padrão de ingestão, e  não à diminuição da quantidade de 

alimento ingerida,  pois nos estágios subadulto e adulto os animais aumentam a duração 

dos episódios, que passam de curtos e frequentes para episódios mais longos e menos 

frequentes (Sousa, comunicação pessoal).  

Durante o período de dependência da fonte alimentar materna, estudou-se 

também o comportamento de transporte dos filhotes pelo pai e pela mãe o qual está sob 

influência do número de ajudantes no grupo familiar, sexo e idade das crias (Arruda, 

1992; Yamamoto, 1991, 1993; Mill et al., 2004; Mota, 1999). A presença de ajudantes 

no grupo social é comum nessa espécie, seja de membros aparentados ou membros não 

parentes.  Yamamoto et al (2008) descreveram que em grupos selvagens os ajudantes 

transportam mais do que os pais ao contrário do observado em cativeiro onde os 
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ajudantes transportam menos os filhotes do que os pais. Esses autores também 

investigaram a diferença de gênero no transporte de infantes, concluindo que, entre os 3 

tipos de díades (fêmea/fêmea ou macho/macho ou macho/fêmea) o pai transporta mais a 

díade de fêmeas, tanto no campo quanto em cativeiro, e a mãe transporta mais a díade 

de machos do que as outras duplas nos grupos selvagens. E em cativeiro não foi 

observada diferença nos 3 tipos de díades em relação ao transporte das mães 

(Yamamoto et al., 2008).  

Os pais são os principais implicados no transporte em C. jacchus mas, passado o 

primeiro mês, os filhotes já começam a ser rejeitado por seus carregadores (Box, 1977; 

Ingram, 1977, Ingram 1978 e Yamamoto, 1993 e Yamamoto et al 2008). Saito et al 

(2010) investigaram o comportamento de aproximação de 14 infantes aos seus 

cuidadores, em cativeiro, dividido em 3 faixas etárias: com 4 semanas, 10 semanas e 

com 15 semanas de vida. Estes autores concluíram que os filhotes apresentam 

preferência pelos pais, mas apenas a partir da 10ª semana, sugerindo que o 

comportamento seletivo desenvolve-se em torno da 10ª semana de vida em sagui 

comum.  

No estudo de Prudom et al (2008) ficou evidenciado que a exposição de pais 

isolados e expostos de C. jacchus às marcações de cheiro dos seus filhotes 

apresentavam diminuição nos níveis plasmáticos de testosterona, cerca de 20 minutos 

após esta exposição. Por outro lado, machos que nunca haviam reproduzido e 

consequentemente, sem experiência com o cuidado parental, quando submetidos a este 

mesmo procedimento não alteravam seus níveis basais de testosterona, indicando um 

efeito agudo das pistas de odor dos filhotes, quando comparados aos valores dos 

animais submetidos apenas ao veículo do odor dos filhotes. Este estudo constitui um 
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dos poucos estudos onde foi demonstrada uma relação causal dos infantes regulando os 

níveis paternos de testosterona. 

No presente estudo, o transporte dos filhotes foi registrado dentro do estágio 

Infantil, principalmente nas primeiras 8 semanas. Este mesma duração no carregar foi 

registrada por Mill et al (2004) para C. jacchus no ambiente de cativeiro, apresentando 

um declínio com o aumentar da idade, sendo o pico de registro desse comportamento 

para os pais no início da fase infantil II, ou seja, a partir da 4ª semana. É interessante 

ressaltar que este pico corresponde ao início dos registros de quando os filhotes iniciam 

o comportamento de marcação de cheiro, que está presente em quase todos os animais 

estudados na 5ª semana de vida, e que poderiam estar modulando o comportamento do 

transporte paterno, como sugerido por Prudom et al (2004).  

Ainda, foi observado por Costa (2002) e Mill et al (2004) que descreveram que o 

transporte foi intenso no primeiro mês de vida do animal na situação de cativeiro, e 

passou a apresentar um declínio no segundo mês de vida. Costa (2002) também 

descreveu o transporte de acordo com o posicionamento do filhote no corpo do cuidador 

e os autores concluíram que a posição mais comum seria no dorso. Na situação de 

campo, Lima (2010) observou também uma maior intensidade do transporte da primeira 

a décima terceira semana, sendo o seu último registro no terceiro mês de vida do 

animal.  

 

6.1.2. Comportamentos de catação 

 

Tem sido descrito recentimente na literatura que a socialização de espécies que 

vivem em grupo depende da natureza das interações agonísticas e afiliativas entre seus 

membros (Crofoot et al, 2011).  
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Callithrix jacchus é um primata neotropical social que vive em grupos familiares 

ampliados com até 15 animais e possuem uma organização hierárquica com dinâmica 

social de competição entre fêmeas e cooperação entre machos (Yamamoto et al., 2010).  

Dentre os comportamentos afiliativos, o comportamento de catação social entre os 

membros do grupo tem sido extensivamente estudado, seja no grupo familiar como um 

todo (Azevedo et al., 1997, 1998; Sousa et al., 2000) ou com foco no par reprodutor, 

neste último caso, em diferentes contextos de formação de par (Kendrick & Dixson, 

1983) de suas implicações no sucesso da concepção (Silva & Sousa, 1997; Sousa, 

1997), durante o pré- e o pós-parto (Mota et al., 1995), e durante o período de gravidez 

(Azevedo et al., 1998; Barbosa et al, 2004). As abordagens envolvem também a 

distribuição da catação social, autocatação ou ambas nos turnos matutino e vespertino 

(Mota et al., 1994; Sousa e Pontes, 2008) e de distribuição circadiana (Azevedo et al., 

1996). Este comportamento foi registrado a partir dos primeiros dias de vida dos 

filhotes direcionado pelos cuidadores aos filhotes.  

A catação é um comportamento afiliativo que intensifica as relações sociais 

entre os membros do grupo e media as relações de dominância em C. jacchus sendo 

mais frequente entre o par reprodutor (Azevedo et al, 1997), particularmente quando a 

fêmea engravida (Silva & Sousa, 1997). Azevedo et al (1997) relatam ainda a catação 

social envolvendo vários membros do grupo se catando ao mesmo tempo e que os 

filhotes, frequentemente, ficam próximos às suas mães, o que aumenta as suas chances 

de ser catado. Esse comportamento ocupa de 5 a 30% da duração do dia do animal, nas 

suas diferentes formas, de catação social recebida e feita e de autocatação.  

No presente trabalho, o estudo da catação durante o desenvolvimento 

ontogenético de C. jacchus, incluiu as três atividades de catação, a catação recebida 

(CR), catação feita (CF) e autocatação (AC). Durante o estágio infantil esse 
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comportamento seguiu uma linha crescente em função do amadurecimento do animal 

sendo a fase infantil I aquela com os menores valores para as três categorias. 

No estágio juvenil os comportamentos analisados referentes à catação não 

apresentaram diferenças estatísticas entre as fases de juvenil I e II, mas, foi encontrada 

diferença em relação ao tipo de catação e às demais etapas, onde o juvenil recebeu mais 

catação (CR) do que as outras categorias, semelhante ao encontrado por Melo (2008) 

durante a puberdade de sagüi em condições semi-naturais. O subadulto e o adulto 

também não apresentaram diferenças em relação a esse comportamento. Os animais 

adultos do grupo são os catadores preferencias entre si, e em relação aos filhotes do 

grupo, e estudos comparativos dentro do grupo têm evidenciado que o tempo de catação 

aumenta com a idade do animal no grupo (Yamamoto, 1993).  

No que se refere à autocatação, esta apresentou valores numericamente mais 

baixos em todos os estágios do desenvolvimento quando comparada às catações feita e 

recebida pelos filhotes, sendo, também, seus valores mais elevados na fase juvenil I, 

mas sem apresentar diferença estatística. Em sessões de observações com animais 

adultos em cativeiro, observa-se que a autocatação é registrada em uma frequência 

maior à medida que o animal amadurece e se torna adulto (Azevedo et al., 1997) e que o 

tempo total de autocatação ocupa em média cerca de 1/3 do tempo total de catação do 

grupo familiar. Esse aumento ao longo do desenvolvimento, provavelmente, decorre do 

fato de que durante os estágios Infantil e Juvenil os filhotes se envolvem mais 

frequentemente em brincadeiras, episódios de alimentação, e deslocamento e catação 

social e essa atividade se expressa mais tardiamente, por volta dos 4 meses, e com 

menor frequência. Resultados análogos aos resultados desse trabalho foram observados 

por Azevedo et al., 1997; 1998 que relatam que os animais adultos realizam mais 

autocatação do que os juvenis e infantes.  
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A maior frequência de catação recebida pelo filhote reflete a importância deste 

comportamento para limpeza e, provavelmente, como indutor de reflexos de 

esvaziamento vesical e intestinal do filhote nos primeiros dias de vida, uma vez que os 

pais costumam higienizar a região da genitália do filhote (Kaplan & Rogers 1999).  

Outro ponto importante diz respeito à criação e manutenção do vínculo afetivo entre os 

pais e o filhote bem como um papel adicional no bem-estar do animal, e papel 

tamponador em situações de estresse como demonstrado para a catação social, quando 

da reunião do par reprodutor após separação como também da autocatação, que se 

intensifica de modo significativo quando os animais adultos são colocados em condição 

de isolamento (Leão, 2001).  

 

6.1.3. Comportamentos agonísticos 

 

Compondo com os comportamentos afiliativos, os dois grandes grupos de 

atividades comportamentais sociais com as quais os animais interagem com os demais 

membros do grupo, as atividades agonísticas fornecem oportunidades de trocas de 

experiências de situações de conflito de interesses entre os membros do grupo ou em 

encontros intergrupos, os quais são frequentes no ambiente natural para C. jacchus 

(Lazaro-Perea, 2001).  

Estudos realizados com animais em diferentes faixas etárias mostram que em 

salamandras territoriais, embora a marcação de cheiro esteja presente em animais 

imaturos (início do período juvenil) esta não apresenta função territorial, pois os juvenis 

não defendem território nem identificam sua marcação em abrigos para dormida como 

fazem os que estão no final do período juvenil (Gautier et al., 1984). O mesmo parece 

acontecer com C. jacchus e o aparecimento da marcação em torno da 4ª - 5ª semana de 
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vida sugere um papel importante para aprendizado e desenvolvimento das habilidades 

dos animais desde a mais tenra idade, uma vez que em calitriquídeos a marcação tem 

função territorial, sexual, entre outras funções de comunicação entre os membros do 

grupo ou de grupos vizinhos (Epple, 1970; French & Cleveland (1984). 

O presente estudo incluiu os comportamentos de marcação de cheiro anogenital, 

piloereção na cauda e o piloereção no dorso como atividades relacionadas ao agonismo 

do animal focal. A marcação de cheiro foi um dos comportamentos que apresentou o 

momento de início menos variável e apresentou os valores mais elevados, com variação 

significativa entre as fases, e que também surgiu mais precocemente em relação aos 

comportamentos de piloereção, envolvidos também na defesa territorial.  

Sutcliffe & Poole, (1978) descrevendo a histologia da glândula de marcação de 

cheiro de saguis em cativeiro, registraram a primeira marcação em animais em idade 

próxima aquelas aqui registradas (30 dias de vida), apesar das glândulas não 

aparentarem aspecto e nem dimensões das glândulas de um adulto, fato que ocorre em 

torno de 12 a 15 meses. Considerando a frequência crescente da marcação de cheiro e os 

diferentes contextos nos quais ela se expressa, bem como o seu início no animal ainda 

imaturo, pode-se constatar a importância desse comportamento para a vida em grupo.  

As diferenças na frequência de marcação entre machos e fêmeas foram pontuais, 

sendo significativamente mais elevada apenas na fase juvenil nas fêmeas em relação aos 

machos. É importante ressaltar que esteve associada à maior frequência de episódios de 

alimentação das fêmeas que também foram significativamente diferentes dos machos 

nessa fase. Diferentes estudos mostram que a diferença na frequência de marcação está 

mais associada aos contextos e à idade, alimentação e dominância, de modo que os 

resultados são bastante divergentes em relação ao sexo em si (Epple, 1970).  Nogueira 

et al. (1991) descreveram que a marcação de cheiro ocorre durante toda a fase de claro 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7403330949&eid=2-s2.0-0001473939
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=25949562200&eid=2-s2.0-0001473939
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apresentando maiores freqüências no intervalo das 15:00 horas. Sousa et al. (2006), 

estudando 8 grupos familiares em cativeiro [8 pais, 6 mães e 8 filhos adultos (4 machos 

e 4 fêmeas e 6 filhotes juvenis (3 machos e 3 fêmeas)] encontraram que a frequência de 

marcação apresenta um padrão bifásico de 24- e 8-h, respectivamente, em 89.3% e 

85.7% dos animais, independentemente da condição reprodutiva e do sexo. Ainda, esse 

padrão provavelmente está associado ao ritmo de ingestão alimentar que predomina no 

início e término do período de atividade dos animais.  

O estudo da distribuição diurna da marcação de cheiro anogenital evidenciou 

apenas uma diferença na frequência que foi maior no turno vespertino, no estágio 

infantil II, para as fêmeas, em relação aos machos. A associação entre os níveis 

significativamente mais elevados de marcação de cheiro e a menor rejeição do pai em 

relação às fêmeas citado anteriormente, nessa fase do desenvolvimento, reforça os 

resultados de Prudom et al (2008), e sugere, portanto, que o carregar diferencial dos 

filhotes pode ser modulado por meio da intensificação da marcação pelo filhote, para 

requerer o cuidado parental.  

A ocorrência de marcação de cheiro na 4ª semana de vida é também muito 

importante, pois indica que nesta faixa etária, os filhotes de C. jacchus já expressam 

respostas coordenadas de marcação de cheiro associada à piloereção da cauda, no 

contexto de disputa que ocorre durante a alimentação, ou seja, indicando competição 

alimentar e/ou territorialidade. 

O comportamento de piloereção da cauda e do dorso também foram monitorados 

na ontogênese de C. jacchus e os registros na literatura apontam para o aparecimento da 

piloereção da cauda a partir da 8ª semana de vida do animal, período muito próximo 

daquele encontrado neste estudo, no qual o início da piloereção, considerando os 10 

animais estudados no conjunto, ocorreu em 7,4 + 2,24 semanas de vida. A frequência 
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desse comportamento apresentou valores elevados na fase infantil II e diminuiu no 

decorrer das fases, voltando a uma pequena elevação nos estágios de subadulto e adulto. 

Essa elevação inicial a partir do estágio infantil e juvenil pode estar associada as 

brincadeiras que são intensas nesse período, sendo comum apresentar piloereção na 

cauda enquanto os animais brincam (Sutcliffe,1977).  

 

6.1.4. Comportamentos de brincadeira 

 

Observações de que a brincadeira ocupa um espaço considerável do tempo geral 

de atividade do animal que, por ordem de dispêndio inclui: dormir, forragear, ingerir 

alimentos e água, brincar, repousar e contato social, indicam, segundo Poirier et al 

(1978) que o comportamento de brincadeira deve ter funções adaptativas importantes. 

Diferentes autores propõem listas com mais de 30 funções para a brincadeira, e que 

foram resumidas por Poirier et al (1978) em 3 funções básicas: (a) aprendizagem de 

habilidades motoras por meio da atividade física durante o crescimento e 

desenvolvimento normais; (b) habilidades perceptuais aumentando o desenvolvimento 

neural por meio de entradas para estimulação do sistema nervoso central e, (c) aumento 

da aprendizagem individual e social por meio do contato com os demais membros do 

grupo social que deriva em integração social, aprendizado de comportamentos espécie-

específicos, aprendizagem sobre o ambiente, escape de predadores, personalidade e 

aprendizagem dos papéis no grupo social e relacionados ao gênero. A brincadeira gera, 

também, comportamentos inovadores durante a interação entre membros do grupo, que 

podem resultar em novas tradições para o grupo inteiro.  

Esses comportamentos devem contribuir, portanto, para aumentar a aptidão 

física, habilidades para as lutas, firmação das relações sociais e cognição, conforme 
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descrito por Wang et al (2004) para macacos do Velho Mundo. Esses autores estudaram 

o comportamento de brincadeira em 3 fêmeas e 2 machos juvenis de macaco dourado de 

nariz arrebitado (Sichuan snub-nosed monkey, Rhinopithecus roxellana) em uma 

reserva natural no nordeste da China e observaram que os parceiros preferenciais de 

brincadeira eram aqueles de mesma idade, seguidos pelos infantes, suas mães, as fêmeas 

adultas e, finalmente, os machos adultos. Além da importância inquestionável da 

brincadeira para o desenvolvimento de habilidades individuais e integração do animal 

no grupo social, na perspectiva de utilização de saguis como modelos animais, foi 

trazido recentemente à tona a discussão de que a grande frequência de brincadeira entre 

os animais no estágio infantil em chimpanzés mantidos em ambiente de cativeiro 

apresenta correlação com a mortalidade infantil (Kuehl et al., 2008). Os autores 

chamam a atenção também para o fato de que nessas duas populações de chimpanzés 

habituadas ao estudo de campo no Parque Nacional da Costa de Marfim, na África, o 

ciclo de mortalidade dos infantes apresentou correlação com a ontogênese do 

comportamento de brincadeira social. Esses resultados forneceram a primeira evidência 

na literatura de que a brincadeira social tem um papel importante no risco de 

transmissão de doenças, o que havia sido, até então, descrito apenas para crianças. 

Em macacos do Novo Mundo, a brincadeira foi relatada nos primeiros estudos 

comportamentais realizados com diferentes espécies. A partir do etograma de Stevenson 

& Poole (1976) foram evidenciados os tipos de brincadeira apresentados por C. jacchus 

e o seu papel na integração do grupo social é descrito por Yamamoto (1991) bem como 

a maior frequência entre os filhotes ou díades de filhotes do que animais subadultos e 

filhotes e adultos (Stevenson, 1977; Yamamoto, 1991, 1993). 

Considerando que a brincadeira deve contribuir tanto do ponto de vista 

individual como para o grupo como um todo, Burns et al., (2011), estudando gibões 
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verificaram que estes praticam frequentemente a brincadeira solitária e os maiores 

escores de solicitação de brincadeira ocorre por volta dos 5 anos, correspondente ao 

período juvenil, e se continua, nos níveis de brincadeira solitária e social, nos animais 

um pouco mais velhos mas, ainda, imaturos.  

De acordo com Stevenson e Poole (1976), o comportamento de brincadeira em 

C. jacchus é uma forma de interação importante para a socialização e para os 

mecanismos redutores de tensão, sendo que a frequência das brincadeiras diminui por 

volta dos dois anos de vida do animal, mas nunca desaparece totalmente. São citados 

ainda os possíveis benefícios imediatos para o animal que seria uma hipótese emergente 

de que a brincadeira pode regular o estresse de curto prazo (Norscia & Palagi, 2011). 

Esses autores encontraram que em C. jacchus em cativeiro os dominantes apresentam 

mais o comportamento de coçar e menos brincadeira do que os subordinados, sugerindo 

que a brincadeira limita o estresse no dia-a-dia do animal. 

No presente estudo as brincadeiras também foram analisadas do ponto de vista 

individual, a partir da brincadeira solitária e do grupo em geral por meio da brincadeira 

com o gêmeo e a brincadeira com outros membros da família, pais ou irmãos.  

O maior número de episódios de brincadeira ocorreu no estágio juvenil, 

destacando-se a maior frequência de brincadeira com o gêmeo, semelhante ao que foi 

encontrado em animais em ambiente natural que também apresentaram o gêmeo como 

parceiro preferencial (Ribeiro, 2007; Lima, 2010). 

Considerando o processo ontogenético como uma resultante de um processo 

evolutivo integrado, o estágio Juvenil do desenvolvimento é considerado como um 

estágio crítico na história da vida de seres humanos (Del Guidice et al., 2009), e que 

pode ser extrapolado para os animais em geral. Neste caso, a aprendizagem social e as 

interações com os companheiros tornam-se funções centrais do desenvolvimento. De 
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acordo com Bekoff (1972), a análise dinâmica da ontogênese das interações sociais é 

crucial uma vez que o desenvolvimento comportamental pode ser compreendido em si, 

bem como no sentido das relações entre a atividade comportamental na infância e na 

vida adulta. 

Estes pressupostos se confirmam quando estudos com roedores demonstram que 

o isolamento social de ratos Sprague-Dawley em diferentes estágios ontogenéticos 

apresentam maiores alterações comportamentais quando estes são isolados na 

adolescência do que na vida adulta (Varlinskaya & Spear, 2008). Han et al (2011) 

demonstraram que o isolamento social altera não só o comportamento mas também o 

funcionamento cerebral, em ratos, aumentando os níveis de dopamina e serotonina no 

córtex medial pré-frontal no núcleo accumbens. Reforça ainda mais, quando os 

resultados com sagui comum mostram que a exposição pré-natal à dexametasona, um 

glicocorticoide sintético, ou separações repetidas do grupo familiar, reduzem a 

motivação para brincadeira em infantes e juvenis (Pryce et al., 2011).   

 

 

6.2. Ontogênese do funcionamento dos eixos hipotálamo-hipófise-adrenal 

(HHA) e hipotálamo-hipófise–gonadal (HHG)  

 

As funções endócrinas relacionadas ao funcionamento dos eixos HHA e HHG 

exercem papel de regulação homeostática nos seres vivos e, nos primatas, se expressa 

por meio do funcionamento dos respectivos eixos de controle, envolvendo o hipotálamo 

e a hipófise, que interagem por meio do sistema vascular porta-hipofisário (Guyton & 

Hall, 2006). Embora ambos os eixos já estejam em funcionamento desde a vida 

intrauterina, à semelhança do que ocorre para as atividades motoras, sensoriais e 
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cognitivas, existem janelas de desenvolvimento que podem alterar o funcionamento 

visceral desses eixos de regulação hormonal (Lupien et al., 2009) .  

Um dos principais eventos que ocorre durante o amadurecimento dos primatas se 

relaciona à passagem pelo estágio juvenil, ou seja, segundo DelGuidice (2009), a 

chamada “transição juvenil”, que funciona como o ponto de virada na história da vida 

dos seres humanos, quando tanto os dois sexos como as diferenças individuais nas 

estratégias reprodutivas se expressam, sucedendo o período inicial de desenvolvimento, 

que corresponde à infância do animal.  

 

 

6.2.1.  Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal  

 

Os perfis de cortisol de machos e fêmeas de C. jacchus durante a ontogênese 

revelaram apenas, como esperado, que as fêmeas possuem níveis basais mais elevados 

do que os machos, o que já está estabelecido para os animais adultos, tanto nas dosagens 

plasmáticas (Jonhson et al. 1996; Cunha et al. 2007) como fecais (Raminelli et al., 

2001; Galvão-Coelho, 2008).  

No presente estudo foi evidenciado também que os níveis de cortisol foram 

significativamente mais elevados no estágio infantil II em relação ao estágio adulto, no 

qual os níveis registrados para machos e fêmeas foram os mais baixos. Por ser um dos 

hormônios que apresenta grandes variações ao longo do dia, a coleta de fezes foi 

realizada dentro do período da manhã para evitar a influência desta variável. Os 

hormônios esteroidais variam também muito entre os animais, mesmo quando estes 

apresentaram condições basais semelhantes, como as do presente estudo. Embora o 

fator “animal” tenha apresentado significância estatística quando as cinco fêmeas foram 
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analisadas, não foram identificadas alterações específicas que pudessem caracterizar os 

estágios do desenvolvimento estudados, exceto a fase II do estágio Infantil que se 

caracterizou por apresentar níveis elevados em todos os animais, independentemente do 

sexo. 

Os níveis basais do cortisol fecal de animais reprodutores e não reprodutores de 

C. jacchus variam, sendo mais elevados nos primeiros (Raminelli et al., 2001). Foi 

também encontrada nas fêmeas adultas uma variação diurna no cortisol fecal, com 

níveis mais elevados à tarde quando comparado ao período da manhã, uma vez que há 

um retardo de pelo menos 8 horas para que os níveis sanguíneos do hormônio sejam 

refletidos no material fecal (Sousa & Ziegler, 1998).  

Além da variação diurna existente no perfil de excreção do cortisol fecal, Cunha 

et al  (2007) encontraram que há variação anual no cortisol plasmático de C. jacchus, 

em ambos os sexos, com uma elevação na estação chuvosa 2 (junho a agosto). Estas 

autoras sugerem que durante este período no qual foram registradas cópulas e algumas 

fêmeas já podiam estar grávidas, haveria necessidade energética adicional para o par 

reprodutor, que seria disponibilizada pela elevação do cortisol. Nesse estudo, ficou 

evidenciado também que as variações no cortisol se correlacionaram significativamente 

com as variáveis ambientais de temperatura e pluviosidade, mas não com o fotoperíodo. 

 

6.2.2.  Eixo Hipotálamo-hipófise–ovariano (HHO)  

 

Das cinco fêmeas nas quais o monitoramento hormonal foi analisado, observou-

se que todas elevaram os níveis de progesterona e estradiol entre a 20ª e 30ª semana de 

vida. 
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No estudo realizado com seis fêmeas de C. jacchus durante o desenvolvimento 

ontogenético, Rêgo et al (2011) buscando relacionar os níveis dos hormônios sexuais 

com a lateralidade manual, caracterizaram o período da puberdade, dividindo em 3 

fases, a partir dos níveis de progesterona e estradiol: (a) pré-púbere (de 12 a 24 

semanas; média= 23,51 + 2,31); (b) púbere (de 25 a 50 semanas; média= 36,68 + 5,17) 

e, (c) pós-pubere (50 a 64 semanas; média= 49,37 + 7,1). A partir dessa divisão, as 

autoras observaram uma relação entre a progesterona durante o desenvolvimento de 

fêmeas e a intensificação da força de lateralização durante a puberdade, sugerindo que 

os hormônios gonadais femininos parecem ter um papel organizacional, ativacional, ou 

ambos, na modulação de processos cognitivos de assimetria hemisférica no uso dos 

membros anteriores. 

As fêmeas de C. jacchus apresentam hierarquia de dominância que culmina com 

a inibição ovariana da subordinada pela dominante (Abbott, 1981) e que gera, também, 

alterações metabólicas e endócrinas nas dominantes, que se expressam como 

hiperglicemia e hipercortisolemia, respectivamente (Abbott et al., 1998). Essa supressão 

pode ser reversível, com as fêmeas voltando a ovular, principalmente, quando isoladas e 

sucessivamente pareadas com animais não familiares (Saltzman et al. 1997; Abbott 

1984; Abbott 1986; Alencar et al. 2006; Sousa et al. 2009). Fêmeas de C. jacchus 

vivendo nos grupos familiares em cativeiro podem estar ovulando ou inibidas, conforme 

demonstrado por Ziegler & Sousa (2002). 

As fêmeas monitoradas nesse estudo apresentaram níveis compatíveis com 

funcionamento ovariano inicial e o fato de que todas apresentaram elevação da 

progesterona e estradiol em paralelo, fortalecem os resultados e permitiram a 

confirmação do período da puberdade entre a 23ª e 57ª semana de vida, dados estes que 

se assemelham aos com aqueles de Rego et al (2011).  
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6.2.3.  Eixo Hipotálamo-Hipófise–Testicular (HHT) 

  

O estudo do eixo HHT foi realizado em apenas dois machos cujos perfis de 

variação dos andrógenos mostraram um ritmo de secreção continuada e irregular, com  

elevações e quedas, associado a um outro padrão de secreção que elevou os níveis 

hormonais ao longo das fases do desenvolvimento. O início da flutuação positiva 

ocorreu a partir da vigésima semana, quando os animais estavam, portanto com cinco 

meses de idade, correspondente à fase juvenil I do presente estudo.  

Estes resultados são convergentes com aqueles de Abbott (1978) que observou que 

o surgimento de lutas (twin fight) em fêmeas e machos - as quais surgem mais 

precocemente nos gêmeos machos de acordo com Rothe et al. (1988) -  ocorre em 

associação com as mudanças dos níveis hormonais de estradiol e de testosterona, 

respectivamente, que ocorrem em torno do sexto mês de vida dos infantes.  

Ainda, de acordo com Chandolia et al. (2006), os dados referentes à puberdade de 

C. jacchus  estudados em 25 animais distribuídos nas fases pré-puberal que corresponde 

à 21ª semana, 43ª semana correspondendo ao início da puberdade, 52 semanas 

correspondendo à fase púbere e 70ª semana correspondente aos animais maduros. Esses 

autores descrevem também uma grande variação em amostras consecutivas de sangue 

sugerindo que a secreção dos andrógenos é de natureza aleatória.  

De acordo com Ross et al. (2004) estudando C. kuhli, a magnitude da resposta de 

secreção dos hormônios androgênicos dependeria da intensidade da agressão durante as 

interações macho-macho em animais adultos, sugerindo que a elevação de andrógenos é 

provavelmente uma consequência e não a causa das interações agressivas em saguis.  

Estudos com C. jacchus em cativeiro mostraram que em grupos familiares cujas 

fêmeas se encontravam grávidas, os níveis de andrógenos foram mais elevados nos 
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filhos adultos, do que nos seus pais (machos reprodutores), e do que nos seus irmãos 

juvenis (Castro & Sousa, 2005). Esta resposta parece ser decorrente da necessidade de 

prontidão reprodutiva do macho não reprodutor para eventuais oportunidades de 

acasalamento na situação de vida livre, em que encontros intergrupos ocorrem com 

frequência (Castro & Sousa, 2005; Lazaro-Perea, 2001). 

Del Guidice (2009) sugere que os andrógenos adrenais atuam em conexão com o 

sistema de estresse fornecendo plasticidade adaptativa para o desenvolvimento das 

estratégias reprodutivas por meio da integração do animal ao meio ambiente e fatores 

genéticos. Muitos trabalhos relacionam ainda os hormônios esteroidais masculinos à 

modulação das atividades cognitivas de primatas, particularmente em seres humanos e 

macacos do Velho Mundo.  

Trabalhos em que C. jacchus foi utilizado como modelo experimental e que 

analisaram o efeito de hormônios esteroidais sobre a cognição são escassos na literatura 

(Yau et al. 2003; Rogers, 2007; Hauser et al., 2008), abrindo perspectivas importantes 

para o emprego dessa espécie em estudos futuros. 

Embora o estudo do eixo HHT no presente estudo tenha sido realizado apenas em 

dois machos, a semelhança nas flutuações dos andrógenos evidenciou um padrão de 

secreção intermitente, associada a uma elevação nos níveis basais ao longo das fases do 

desenvolvimento. As primeiras elevações ocorreram, em ambos os animais, a partir da 

vigésima semana, quando o animal estava com 5 meses de idade (cerca de 150 dias), ou 

seja, na 21ª semana de vida e, portanto, na fase pré-pubere sugerida pela caracterização 

de Chandolia et al. (2006).   
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6.3.  Evolução do peso do animal 

 

O primeiro monitoramento do peso de machos e fêmeas de sagui comum foi 

realizado por Abbott (1978) que não evidenciou diferenças no desenvolvimento da 

massa corporal nos dois sexos. Após este registro, Araújo et al. (2000) realizaram um 

estudo para comparar  o peso de animais em cativeiro e animais em campo, nas quatro 

classes de desenvolvimento da classificação de Yamamoto (1993) que inclui o estágios 

Infantil, Juvenil, Subadulto e Adulto. Esses autores observaram que não havia diferença 

estatística entre esses estágios em relação ao sexo do animal, bem como não havia 

diferença no peso em relação à hierarquia reprodutiva no grupo familiar. 

No presente estudo também não foram encontradas diferenças no 

desenvolvimento do peso de machos e fêmeas, caracterizando faixas de peso para cada 

um dos estágios do desenvolvimento com suas respectivas fases. 
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7. CONCLUSÕES  

De acordo com as hipóteses testadas no estudo, encontrou-se que: 

1- O perfil do desenvolvimento de C. jacchus estudado por meio  de 

comportamentos transitórios e permanentes, do perfil endócrino, ou de ambos, 

apresentou modificações ao longo da ontogênese caracterizando cada um dos 4 

estágios ontogenéticos e suas respectivas fases propostas na classificação de 

Leão et al. (2009);   

2-  O comportamento de ingestão alimentar passou pela amamentação exclusiva e 

pela transição da amamentação para  a ingestão de alimentação sólida no estágio 

infantil, esta última decrescendo no estágio Juvenil e se estabilizando em termos 

de frequência característica do padrão do animal adulto, no estágio Subadulto; 

3- O início dos diferentes comportamentos permanentes do repertório de C. jacchus 

ocorreu na idade infantil e se intensificam na idade juvenil, sugerindo um papel 

diferenciado na instalação do padrão adulto nesta idade, que corresponde à 

transição entre a idade infantil e adulta; 

4-  Ao contrário do esperado, as variações do cortisol não puderam caracterizar a 

demanda relacionada ao desenvolvimento, se apresentado mais elevado no 

estágio infantil. Ressalte-se, entretanto que as fêmeas apresentam valores basais 

mais elevados do que os machos ao longo da ontogênese; 

5- A secreção dos hormônios sexuais passou a se diferenciar dos valores basais a 

partir da 21ª semana para os machos e fêmeas, sugerindo que o amadurecimento 

de ambos é muito próximo.  

 

Abaixo é apresentada uma representação esquemática, baseada naquela de Abbott et 

al. (2003), acrescentando as fases aqui estudadas com os respectivos indicadores 
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comportamentais e hormonais para machos e fêmeas de C. jacchus, do estágio Infantil 

até o início da idade adulta (Quadro 4). 

 

Quadro 4– Variáveis comportamentais e endócrinas em C. jacchus ao longo da 

ontogênese. 
 

Amamentação – 

 

Infantil I  

- Amamentação  

 
 

Mês 1 

 

Ingestão de itens sólidos – 
Tentativas mal sucedidas de amamentação –  

Desmame – 

Inicio de rejeição ao transporte – 

Término de transporte materno e paterno –  

Marcação de cheiro – 

Piloereção na cauda – 

Endócrino – níveis elevados de cortisol – 

                                 - inibição o eixo gonadal 

 

Catação recebida – 

Brincadeira solitária –  

Brincadeira com gêmeo – 
Endócrino – diminuição dos níveis de cortisol – 

Infantil II  

- Ingestão de itens sólidos 
- Tentativas mal sucedidas de amamentação 

- Desmame 

- Inicio de rejeição ao transporte 

- Término de transporte materno e paterno 

- Marcação de cheiro 

- Piloereção na cauda 

- Endócrino – níveis elevados de cortisol 

                     - inibição o eixo gonadal 

 

- Catação recebida 

- Brincadeira solitária  

- Brincadeira com gêmeo  
- Endócrino – diminuição dos níveis de cortisol 

 

 
Mês 2 

 

 

 

 

 

 

Mês 3 

 

 

Catação feita – 

Autocatação –  

Brincadeira com outros membros do grupo – 

Endócrino – inicio da ativação gonadal – 

Infantil III  

 

- Catação feita 

- Autocatação  

- Brincadeira com outros membros do grupo 

- Endócrino – inicio da ativação gonadal 

 

Mês 4 

 

Intensificação da marcação de cheiro – 

Semelhante ao mês anterior – 

Intensificação da brincadeira com gêmeo – 

Endócrino – Variação dos níveis basais do – 

cortisol    

Juvenil I  

- Intensificação da marcação de cheiro 

- Semelhante ao mês anterior 

- Intensificação da brincadeira com gêmeo  

- Endócrino – Variação dos níveis basais do 

cortisol  

Mês 5 

Mês 6 

Mês 7 

 

 
Maiores índices de catação recebida – 

Endócrino – flutuação dos níveis basais do 

cortisol – 

Hormônios sexuais compatíveis com – 

 funcionamento gonadal 

Semelhante ao mês anterior – 

Semelhante ao mês anterior – 

Juvenil II  
- Maiores índices de catação recebida – 

- Endócrino – flutuação dos níveis basais do 

cortisol – 

- Hormônios sexuais compatíveis com – 

 funcionamento gonadal 

- Semelhante ao mês anterior 

- Semelhante ao mês anterior 

 
 

Mês 8 

 

 

Mês 9 

 Mês 10 

 

Piloereção no dorso –  

 padrões comportamentais de adulto  presente – 

 Semelhante ao mês anterior – 

Semelhante ao mês anterior – 

Semelhante ao mês anterior – 

Semelhante ao mês anterior – 

Subadulto  

- Piloereção no dorso 

- padrões comportamentais de adulto presente 

- Semelhante ao mês anterior 

- Semelhante ao mês anterior 

- Semelhante ao mês anterior 

- Semelhante ao mês anterior 

Mês 11 

 

Mês 12 

Mês 13 

Mês 14 

Mês 15 

 

Padrão comportamental semelhante ao – 

 do subadulto 

 Intensificação da catação feita –  

 Endócrino- compatível com –  

 funcionamento gonadal  

Adulto  

- Padrão comportamental semelhante ao do 

subadulto 

- Intensificação da catação feita 

- Endócrino- compatível com funcionamento 

gonadal 

Mês 16 

♂ ♀ 
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De acordo com a esquematização ora proposta, observa-se que o estudo de variáveis 

comportamentais e endócrinas em C. jacchus ao longo da ontogênese poderá observar 

os seguintes parâmetros nas abordagens experimentais: 

 

ESTÁGIO INFANTIL 

1º. Mês: (fase infantil I): perfil comportamental = restritas à investigação de 

padrões alimentares relacionados à amamentação; movimentos agarrados ao pelo; 

deslocamento a custa de terceiros; vocalização característica da idade.  

2º. Mês: (fase infantil II) perfil comportamental = parâmetros relacionados à: (a) 

alimentação sólida; (b) marcação de cheiro; (c) piloereção da cauda; poderão ser 

quantificados e demonstradas associação com o comportamento alimentar e de interação 

com o cuidadores; perfil endócrino = níveis elevados de cortisol; inibição do eixo 

gonadal. 

3º. Mês: (fase infantil III) perfil comportamental = adicionalmente aos 

comportamentos surgidos no 2º. mês: brincadeira solitária e com o gêmeo (início da 

socialização);  perfil endócrino = Diminuição dos níveis de cortisol;  eixo gonadal 

inibido. 

4º. Mês: (fase infantil III) perfil comportamental = adicionalmente aos 

comportamentos surgidos no 3º. mês: catação social realizada  e autocatação; 

brincadeira com outros membros do grupo (socialização em grupo); perfil endócrino = 

cortisol diminuído; início de ativação gonadal em machos e fêmeas. 

 

ESTÁGIO JUVENIL 

5º. Mês: (fase juvenil I); perfil comportamental = adicionalmente ao 4º Mês 

Intensificação do comportamento de marcação de cheiro: perfil endócrino = cortisol 

diminuído; início de ativação gonadal em machos e fêmeas. 
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6º. Mês: (fase juvenil I) perfil comportamental = Semelhante aos meses anteriores 

 perfil endócrino = Semelhante ao mês anterior. 

7º. Mês: (fase juvenil I) perfil comportamental = Semelhante aos meses anteriores, 

mas com intensificação da brincadeira com gêmeo; perfil endócrino = Variação dos 

níveis basais do cortisol 

8º. Mês: (fase juvenil II) perfil comportamental = Semelhante aos meses 

anteriores, mas com maiores índices de catação recebida; perfil endócrino = flutuação 

nos níveis basais de cortisol nas fêmeas; níveis de hormônios sexuais compatíveis com 

funcionamento gonadal. 

9º. Mês: (fase juvenil II) perfil comportamental = Semelhante ao mês anterior; 

perfil endócrino = Semelhante ao mês anterior  

10º. Mês: (fase juvenil II) perfil comportamental = Semelhante ao mês anterior; 

perfil endócrino = Semelhante ao mês anterior. 

 

ESTÁGIO SUBADULTO 

11º. Mês = perfil comportamental todos os padrões comportamentais do estágio 

Adulto presentes, intensificação do comportamento de piloereção no dorso; perfil 

endócrino = Compatível com funcionamento das gônadas em machos e fêmeas. 

 

ESTÁGIO ADULTO 

 16º. Mês: perfil comportamental = padrões comportamentais semelhantes ao 

padrão do Subadulto com maiores índices de catação feita; perfil endócrino =  

Compatível com funcionamento das gônadas em machos e fêmeas. 

 

 



86 

 

Considerações finais e perspectivas futuras 

 

As vantagens buscadas com a caraterização comportamental e endócrina de machos 

e fêmeas com essa classificação mais detalhada é que ela possa fornecer maior precisão 

nos registros dos parâmetros fisiológicos de modo a permitir estudos e análises mais 

detalhadas para ampliar ainda mais a utilização deste animal como modelo, refinando os 

ensaios em pesquisa biomédica.  Assim, os estágios Infantil e Juvenil passaram a ser 

descritos de modo mais detalhado, e a comparação entre os estágios Subadulto e Adulto, 

em todos os comportamentos estudados, permitiu uma avaliação mais confiável da 

maturação destas variáveis entre esse dois estágios. Ao mesmo tempo, essa abordagem 

abre importantes perspectivas para estudos de conservação de espécies de primatas 

próximos, uma vez que muitas das características do desenvolvimento de C. jacchus são 

compartilhadas por outros primatas do Novo e do Velho Mundo. 
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Anexo 1- Diferentes classificações da ontogênese do Callithrix jacchus 

 

 
1- Ingran 1977; Steverson e Rylands, 1988.  

 

Estágio Idade 

Infantil I 0 -7 sem 

Infantil II 9 -12 sem 

Juvenil 4-5 meses 

Adolescente 6-10 meses 

Subadulto 11-15 meses 

Adulto Mais de 15 meses 
 

2- Yamamoto, 1993 

 

Estágio Idade 

Infantil 0 -5 meses 

Juvenil 5-10 meses 

Subadulto 10-15 meses 

Adulto Mais de 15 meses 

 

3-: Abbott, 2003 

 

Estágio Idade 

Infantil 0 -3 meses 

Juvenil 3-12 meses 

Subadulto 13-18 meses 

Adulto Mais de 18 meses 
 

4- Leão, et al (2009) 

 

Estágio Idade 

Infantil I 0 -1 mês 

Infantil II 1 -3 meses 

Infantil III 3-4 meses 

Juvenil I 4-7 meses 

Juvenil II 7-10 meses 

Subadulto 10-15 meses 

Adulto jovem 15-72 meses 

Adulto velho Mais de 72 meses 
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Anexo 2- Ficha de observação dos comportamentos utilizada para fins de coleta de dados 

GAIOLA:_______________ 

 

* Bem Sucedidos  OBS:________________________________________________________________________________________________________________ 
** Mal Sucedidos _____________________________________________________________________________________________________________________ 

    

 

Comportamentos 

Observados 

_____SEMANA _____SEMANA 

Dia 1 ___/___/___ Dia 2___/___/___ Dia 1 ___/___/___ Dia 2___/___/___ 

ANIMAIS:___________ Manhã 

Hora: 

Tarde 

Hora: 

Manhã 

Hora: 

Tarde 

Hora: 

Manhã 

Hora: 

Tarde 

Hora: 

Manhã 

Hora: 

Tarde 

Hora: 

AMAMENTAÇÃO/DESMAME 

Duração         

Nº de episódios BS*         

Nº de episódios MS**         

Quem inicia         

Quem finaliza         

ALIMENTOS SÓLIDOS 

Iniciativa         

Partilha         

Tentativas de roubo         

Defesa do alimento         

COMPORTAMENTO SOCIAL 

Cuidado Parental         

Catação         

Movimento/brincadeiras         

Postura corporal         

Marcação de cheiro         

Piloereção         
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Anexo........ - Total de amostras para cada hormônio em suas respectivas fases 

 

- Total de amostras: 574 

1- Total de cada hormônio por fase: 

Estágio Cortisol Progesterona Estradiol Testosterona 

INF I - - - - 

INF II 34 19 19 03 

INF III 08 01 01 04 

JUV I 22 21 21 05 

JUV II 54 58 57 33 

SUB 54 60 49 38 

AD 04 04 03 02 

Total 176 163 150 85 

 

2-  Total de cada hormônio por fase e por animal: 

 

a. Cortisol 

 998 1000 1002 1008 1010 1022 1041 1053 1065 1067 

INF I - - - - - - - - - - 

INF II 03 - 01 09 15 01 04 - 01 - 

INF III 01 - 01 - 01 01 01 01 - 02 

JUV I 04 04 07 03 - 01 02 01 - - 

JUV II 11 16 10 01 02 - 08 06 - - 

SUB 10 11 11 02 01 - 08 11 - - 

AD 02 - - 01 01 - - - - - 

Total 31 31 30 16 20 03 23 19 01 02 

 

Estágio b. Progesterona c. Estradiol 

998 1000 1002 1008 1010 1022 998 1000 1002 1008 1010 1022 

INF I - - - - - - - - - - - - 

INF II 03 - 01 05 09 01 03 - 01 05 09 01 

INF III - - - - - 01 - - - - - 01 

JUV I 07 04 06 03 - 01 07 04 06 03 - 01 

JUV II 19 21 15 01 02 - 18 21 15 01 02 - 

SUB 18 19 20 02 01 - 15 14 17 02 01 - 

AD 02 - - 01 01 - 01 - - 01 01 - 

Total 49 44 42 12 13 03 44 39 39 12 13 03 

 

d. Testosterona 

 1041 1053 1065 1067 

INF I - - - - 

INF II 02 - 01 - 

INF III 01 01 - 02 

JUV I 02 03 - - 

JUV II 21 12 - - 

SUB 17 21 - - 

AD - 02 - - 

Total 43 39 01 02 

 

Anexo 3 - Total de amostras para cada hormônio em suas respectivas fases 
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Anexo 4- Concentração dos hormônios analisados no estudo. 

 

A- Concentração fecal de cortisol das 5 fêmeas e 2 machos do Callithrix 

jacchus obtida pela técnica ELISA. 
Amostra Data Animal Sexo Cortisol Estagio 

12838 26/05/2006 998 F 591,0003 inf2 

12842 08/06/2006 1008 F 664,0056 inf2 

12843 07/06/2006 1010 F 137,7881 inf2 

12844 08/06/2006 998 F 42,90381 inf2 

12849 26/06/2006 1010 F 54,18817 inf2 

12850 08/06/2006 1010 F 226,5727 inf2 

12851 02/06/2006 1010 F 304,2565 inf2 

12852 15/06/2006 1008 F 38,07306 inf2 

12855 26/06/2006 1010 F 70,70951 inf2 

12860 02/06/2006 998 F 105,3303 inf2 

12864 07/06/2006 1010 F 144,6971 inf2 

12867 07/06/2006 1008 F 176,9841 inf2 

12873 26/06/2006 1008 F 20,25664 inf2 

12874 22/06/2006 1008 F 81,73806 inf2 

12879 22/06/2006 1010 F 181,8753 inf2 

12884 22/06/2006 1010 F 476,4604 inf2 

12885 16/06/2006 1010 F 87,84247 inf2 

13127 13/07/2006 1010 F 92,10122 inf2 

13129 06/07/2006 1010 F 51,10186 inf2 

13142 06/07/2006 1008 F 47,14074 inf2 

13144 05/07/2006 1008 F 17,33997 inf2 

13146 10/07/2006 1008 F 65,21118 inf2 

13153 05/07/2006 1008 F 116,1653 inf2 

13158 10/07/2006 1010 F 5,850009 inf2 

13161 05/07/2006 1010 F 2,47454 inf2 

13167 14/07/2006 1010 F 77,31154 inf2 

13168 05/07/2006 1010 F 59,74692 inf2 

14725 20/06/2006 1002 F 87,80724 inf2 

14746 26/10/2006 1022 F 155,8482 inf2 

12847 22/06/2006 1041 M 71,22303 inf2 

12861 26/05/2006 1041 M 308,5665 inf2 

12872 26/06/2006 1041 M 52,91085 inf2 

12881 16/06/2006 1041 M 43,66059 inf2 

14740 26/07/2007 1065 M 132,4993 inf2 

13133 26/07/2006 998 F 31,59672 inf3 

13136 04/08/2006 1010 F 51,22945 inf3 

13147 10/07/2006 1002 F 14,38226 inf3 

14756 15/12/2006 1022 F 3,82 inf3 

13128 10/07/2006 1041 M 41,9371 inf3 

14733 10/08/2007 1067 M 55,78745 inf3 

14747 08/08/2007 1067 M 199,1256 inf3 

14755 15/12/2006 1053 M 4,98 inf3 

13145 04/08/2006 1000 F 187,9804 juv1 

13149 08/09/2006 1002 F 73,1167 juv1 

13170 17/08/2006 1002 F 55,20966 juv1 

14057 04/09/2006 998 F 17,03292 juv1 

14058 20/09/2006 998 F 9,772681 juv1 

14060 20/10/2006 998 F 27,61795 juv1 

14061 25/10/2006 998 F 85,12569 juv1 

14099 20/09/2006 1002 F 49,84928 juv1 
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14100 25/09/2006 1002 F 64,92588 juv1 

14101 06/10/2006 1002 F 29,92269 juv1 

14103 23/10/2006 1002 F 66,12315 juv1 

14122 25/09/2006 1000 F 664,7811 juv1 

14123 20/10/2006 1000 F 3,925654 juv1 

14124 31/10/2006 1000 F 21,30972 juv1 

14730 02/02/2007 1022 F 454,4854 juv1 

14748 20/10/2006 1008 F 236,132 juv1 

14752 20/10/2006 1008 F 157,1725 juv1 

14760 13/10/2006 1008 F 6,58 juv1 

14767 26/10/2006 1002 F 17,35 juv1 

14159 21/10/2006 1041 M 7,427988 juv1 

14160 24/10/2006 1041 M 58,91 juv1 

14759 08/02/2007 1053 M 7,43 juv1 

14062 30/10/2006 998 F 327,9528 juv2 

14063 08/11/2006 998 F 15,14302 juv2 

14064 17/11/2006 998 F 7,239662 juv2 

14065 22/11/2006 998 F 4,562629 juv2 

14066 30/11/2006 998 F 4,475065 juv2 

14067 19/12/2006 998 F 4,689882 juv2 

14068 26/12/2006 998 F 38,60618 juv2 

14069 02/01/2007 998 F 56,54437 juv2 

14070 08/01/2007 998 F 72,57542 juv2 

14071 15/01/2007 998 F 11,90716 juv2 

14102 20/10/2006 1002 F 97,80851 juv2 

14104 03/11/2006 1002 F 49,89949 juv2 

14105 08/11/2006 1002 F 75,51172 juv2 

14106 14/11/2006 1002 F 38,1424 juv2 

14107 30/11/2006 1002 F 441,0949 juv2 

14108 07/12/2006 1002 F 53,7753 juv2 

14109 12/12/2006 1002 F 30,466 juv2 

14110 26/12/2006 1002 F 241,1983 juv2 

14111 03/01/2007 1002 F 44,87023 juv2 

14114 29/01/2007 1002 F 119,2234 juv2 

14125 03/11/2006 1000 F 50,17704 juv2 

14126 09/11/2006 1000 F 14,07446 juv2 

14127 20/11/2006 1000 F 71,7672 juv2 

14128 23/11/2006 1000 F 73,39403 juv2 

14129 07/12/2006 1000 F 49,34172 juv2 

14131 17/12/2006 1000 F 70,08244 juv2 

14132 26/12/2006 1000 F 48,55186 juv2 

14134 25/01/2007 1000 F 31,42957 juv2 

14135 31/01/2007 1000 F 346,2405 juv2 

14186 30/11/2006 1000 F 5,765435 juv2 

14518 12/12/2006 998 F 3,075304 juv2 

14720 29/11/2006 1008 F 168,8588 juv2 

14722 25/01/2007 1000 F 96,98001 juv2 

14726 15/12/2006 1000 F 114,5382 juv2 

14727 09/02/2007 1010 F 175,3209 juv2 

14729 16/11/2006 1000 F 43,78203 juv2 

14753 01/12/2006 1000 F 30,1474 juv2 

14758 02/11/2006 1000 F 11,12 juv2 

14762 22/11/2006 1010 F 2,38 juv2 

14768 29/11/2006 1000 F 7,42 juv2 

14165 30/10/2006 1041 M 20,79 juv2 

14166 10/12/2006 1041 M 74,68 juv2 

14168 08/01/2007 1041 M 88,67 juv2 
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14169 15/01/2007 1041 M 20,72 juv2 

14170 25/01/2007 1041 M 46,77 juv2 

14187 30/11/2006 1041 M 2,844996 juv2 

14188 10/11/2006 1041 M 126,73 juv2 

14513 14/11/2006 1041 M 1,202583 juv2 

14909 24/04/2007 1053 M 2,71 juv2 

14910 12/05/2007 1053 M 0,22 juv2 

14911 17/05/2007 1053 M 0,870441 juv2 

14912 25/05/2007 1053 M 3,52 juv2 

14913 15/06/2007 1053 M 3,61 juv2 

14914 06/07/2007 1053 M 0,93 juv2 

14072 30/01/2007 998 F 7,961286 sub 

14073 07/02/2007 998 F 7,609621 sub 

14074 20/03/2007 998 F 42,05197 sub 

14075 30/03/2007 998 F 9,511997 sub 

14076 14/04/2007 998 F 42,96816 sub 

14077 23/04/2007 998 F 8,797424 sub 

14113 25/01/2007 1002 F 130,491 sub 

14115 05/02/2007 1002 F 195,3054 sub 

14116 14/02/2007 1002 F 103,6679 sub 

14117 22/02/2007 1002 F 40,59995 sub 

14118 09/03/2007 1002 F 16,59015 sub 

14119 20/03/2007 1002 F 31,58848 sub 

14120 26/03/2007 1002 F 71,51173 sub 

14121 18/04/2007 1002 F 19,54809 sub 

14136 05/02/2007 1000 F 221,583 sub 

14137 14/02/2007 1000 F 58,32267 sub 

14138 22/02/2007 1000 F 25,37662 sub 

14139 09/03/2007 1000 F 68,06973 sub 

14141 26/03/2007 1000 F 21,81358 sub 

14142 23/04/2007 1000 F 99,19668 sub 

14728 02/03/2007 1008 F 54,87772 sub 

14738 09/02/2007 1000 F 2,50 sub 

14743 09/02/2007 998 F 77,57776 sub 

14745 17/05/2007 1008 F 89,4629 sub 

14749 02/02/2007 1000 F 110,9403 sub 

14750 30/03/2007 1000 F 55,21156 sub 

14751 30/03/2007 1010 F 54,8438 sub 

14761 02/02/2007 1002 F 7,14 sub 

14766 02/03/2007 1000 F 2,71 sub 

14862 08/05/2007 998 F 0,980034 sub 

14863 25/05/2007 998 F 4,976532 sub 

14868 08/05/2007 1002 F 4,77277 sub 

14869 22/05/2007 1002 F 1,634271 sub 

14876 08/06/2007 998 F 14,68977 sub 

14888 12/06/2007 1000 F 422,6496 sub 

14172 13/03/2007 1041 M 30,02 sub 

14173 20/03/2007 1041 M 31,60 sub 

14174 30/03/2007 1041 M 20,41 sub 

14175 04/04/2007 1041 M 26,91 sub 

14889 08/05/2007 1041 M 1,27 sub 

14890 25/05/2007 1041 M 0,91 sub 

14902 24/04/2007 1041 M 17,34426 sub 

14904 08/06/2007 1041 M 9,395848 sub 

14915 03/08/2007 1053 M 0,77 sub 

14916 10/08/2007 1053 M 2,40 sub 

14917 18/08/2007 1053 M 0,574878 sub 
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14918 31/08/2007 1053 M 0,21 sub 

15011 15/09/2007 1053 M 0,43 sub 

15012 21/09/2007 1053 M 0,02 sub 

15013 12/10/2007 1053 M 1,91 sub 

15014 01/10/2007 1053 M 2,09 sub 

15015 01/11/2007 1053 M 1,30 sub 

15016 09/11/2007 1053 M 1,08 sub 

15017 05/12/2007 1053 M 0,87 sub 

14723 26/07/2007 1008 F 66,68549 adulto 

14734 08/08/2007 998 F 27,83735 adulto 

14739 26/07/2007 1010 F 137,4448 adulto 

14744 26/07/2007 998 F 30,1606 adulto 

 

B - Concentração fecal de progesterona e estradiol das 5 fêmeas do Callithrix 

jacchus obtida pela técnica ELISA. 

 
Amostra Data Animal Sexo Progesterona Estradiol Estágio 

12446 09/11/2006 1000 F 226,67 14,0397 juv2 

12448 08/11/2006 1002 F 457,37 90,3278 juv2 

12449 08/11/2006 998 F 40,32 14,65 juv2 

12450 03/11/2006 1000 F 353,17 39,2253 juv2 

12454 14/11/2006 1002 F 43,38 64,0527 juv2 

12460 20/11/2006 1000 F 368,3 69,2338 juv2 

12838 26/05/2006 998 F 411,36 26,76682 inf2 

12842 08/06/2006 1008 F 382,63 8,770697 inf2 

12844 08/06/2006 998 F 250,82 1,65604 inf2 

12849 26/06/2006 1010 F 229,66 9,847301 inf2 

12850 08/06/2006 1010 F 243,22 5,401072 inf2 

12851 02/06/2006 1010 F 201,34 11,17684 inf2 

12852 15/06/2006 1008 F 466,44 0,925085 inf2 

12855 26/06/2006 1010 F 187,79 1,588171 inf2 

12860 02/06/2006 998 F 128,41 0,821351 inf2 

12864 07/06/2006 1010 F 337,27 2,690376 inf2 

12867 07/06/2006 1008 F 352,47 3,219736 inf2 

12873 26/06/2006 1008 F 140,10 0,880618 inf2 

12874 22/06/2006 1008 F 82,67 209,4919 inf2 

12879 22/06/2006 1010 F 204,61 33,43578 inf2 

12885 16/06/2006 1010 F 196,20 11,20887 inf2 

13127 13/07/2006 1010 F 344,60 5,660691 inf2 

13129 06/07/2006 1010 F 88,72 6,919352 inf2 

  06/10/2006 1000 F 420,95 241,7923 juv1 

13572 17/11/2006 998 F 353,14 165,38 juv2 

13584 07/12/2006 1002 F 42,24 7,0844 juv2 

  13/01/2007 1000 F 192,2 7,5676 juv2 

  03/01/2007 1000 F 116,43 367,1489 juv2 

13588 30/11/2006 1000 F 408,38 134,6089 juv2 

13592 12/12/2006 1002 F 67,15 3,2034 juv2 

13598 17/12/2006 1000 F 92,24 54,6426 juv2 

14057 04/09/2006 998 F 952,94 2,755519 juv1 

14058 20/09/2006 998 F 32,42 11,3 juv1 

  24/10/2006 998 F 381,83 19,51 juv1 

  16/10/2006 998 F 96,92 0,69 juv1 

  02/10/2006 998 F 69,64 6,24 juv1 

14060 20/10/2006 998 F 117,72 4,781155 juv1 

14061 25/10/2006 998 F 448,66 50,37222 juv1 
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  05/12/2006 998 F 162,44 2,31 juv2 

  24/01/2007 998 F 329,29 0,04 juv2 

  06/01/2007 998 F 249,81 3,82 juv2 

  15/12/2006 998 F 95,53 0,51 juv2 

  25/11/2006 998 F 192,40 8,02 juv2 

  31/10/2006 998 F 347,79 26,84 juv2 

14062 30/10/2006 998 F 462,70 15,29148 juv2 

14063 08/11/2006 998 F 125,87 1,948419 juv2 

14064 17/11/2006 998 F 257,42 2,928018 juv2 

14065 22/11/2006 998 F 125,01 5,014015 juv2 

14066 30/11/2006 998 F 102,43 1,290447 juv2 

14067 19/12/2006 998 F 131,51 0,996683 juv2 

14068 26/12/2006 998 F 203,97 0,18 juv2 

14069 02/01/2007 998 F 154,99 2,036774 juv2 

14070 08/01/2007 998 F 138,83 395,4452 juv2 

14071 15/01/2007 998 F 182,77 1,97 juv2 

14072 30/01/2007 998 F 2190,00 21,43625 sub 

14073 07/02/2007 998 F 81,98 1,271424 sub 

14074 20/03/2007 998 F 205,37 16,84655 sub 

  23/04/2007 998 F 145,96   sub 

  09/04/2007 998 F 18,63 0,43 sub 

  15/05/2007 998 F 364,35   sub 

  03/05/2007 998 F 100,77   sub 

  24/03/2007 998 F 149,16 0,92 sub 

  10/03/2007 998 F 69,62 0,82 sub 

  25/02/2007 998 F 305,95 36,87 sub 

  15/02/2007 998 F 77,18 15,77 sub 

14075 30/03/2007 998 F 124,77 7,074451 sub 

14076 14/04/2007 998 F 85,90 2,05707 sub 

14077 23/04/2007 998 F 90,23 3,367356 sub 

14099 20/09/2006 1002 F 216,00 9,395783 juv1 

14100 25/09/2006 1002 F 162,41 2,1225 juv1 

  15/09/2006 1002 F 243,5 49,6727 juv1 

14101 06/10/2006 1002 F 39,38 1,4361 juv1 

14102 20/10/2006 1002 F 151,73 12,7707 juv2 

14103 23/10/2006 1002 F 131,96 4,900253 juv1 

14104 03/11/2006 1002 F 387,91 5,393025 juv2 

14105 08/11/2006 1002 F 16,28823 335,1833 juv2 

14106 14/11/2006 1002 F 2866,84 3,008064 juv2 

14107 30/11/2006 1002 F 8,19 1,2527 juv2 

14108 07/12/2006 1002 F 1101,03 0,981341 juv2 

14109 12/12/2006 1002 F 197,98 2,010226  juv2 

14110 26/12/2006 1002 F 18,62 93,1852 juv2 

14111 03/01/2007 1002 F 2373,25 167,4184 juv2 

14112 08/01/2007 1002 F 329,12 328,9085 juv2 

14113 25/01/2007 1002 F 614,39 89,0535 sub 

14114 29/01/2007 1002 F 403,14 79,18039  juv2 

14115 05/02/2007 1002 F 457,63 4,48804  sub 

14116 14/02/2007 1002 F 225,18 32,18133  sub 

  02/02/2007 1002 F 335,94 124,3256  sub 

  04/05/2007 1002 F 105,91   sub 

  15/05/2007 1002 F 374,15   sub 

  10/02/2007 1002 F 338,26 279,0413  sub 

  23/02/2007 1002 F 167,12 17,4914  sub 

  18/03/2007 1002 F 209,29 116,6752  sub 

  31/03/2007 1002 F 174,07 39,1439  sub 

  13/04/2007 1002 F 9,27 32,522  sub 
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  24/04/2007 1002 F 69,75   sub 

14117 22/02/2007 1002 F 131,65 9,187215  sub 

14118 09/03/2007 1002 F 40,44 1,954786  sub 

14119 20/03/2007 1002 F 65,83 5,256147  sub 

14120 26/03/2007 1002 F 228,13 12,61696  sub 

14121 18/04/2007 1002 F 49,06 2,34 sub 

14122 25/09/2006 1000 F 334,80 30,08 juv1 

14123 20/10/2006 1000 F 41,76 19,8875 juv1 

14124 31/10/2006 1000 F 93,25 4,97 juv1 

14126 09/11/2006 1000 F 135,86 1,87 juv2 

14127 20/11/2006 1000 F 66,26 39,6039 juv2 

14128 23/11/2006 1000 F 272,40 206,22 juv2 

14129 07/12/2006 1000 F 173,30 23,30 juv2 

14131 17/12/2006 1000 F 210,74 6,55 juv2 

14132 26/12/2006 1000 F 116,33 2,31 juv2 

  16/02/2007 1000 F 122,2 5,0217 sub 

  12/04/2007 1000 F 118,53   sub 

  10/05/2007 1000 F 621,54   sub 

  27/02/2007 1000 F 133,89 50,4879 sub 

  28/03/2007 1000 F 394,66 1,1952 sub 

14134 25/01/2007 1000 F 1225,05 4,8866 juv2 

14135 31/01/2007 1000 F 984,29 394,2986 juv2 

14136 05/02/2007 1000 F 733,46 0,0656 sub 

14137 14/02/2007 1000 F 153,96 4,967307 sub 

14138 22/02/2007 1000 F 111,68 2,368321 sub 

14139 09/03/2007 1000 F 310,32 5,579897 sub 

14140 13/03/2007 1000 F 304,12 1,8679 sub 

14141 26/03/2007 1000 F 280,09 3,371502 sub 

14142 23/04/2007 1000 F 276,87   sub 

14518 12/12/2006 998 F 29,73779   juv2 

14720 29/11/2006 1008 F 460,25 9,183231 juv2 

14722 25/01/2007 1000 F 110,27 7,161363 juv2 

14723 26/07/2007 1008 F 156,10 8,072624 adulto 

14725 20/06/2006 1002 F 635,91 11,73735 inf2 

14726 15/12/2006 1000 F 146,56 10,81571 juv2 

14727 09/02/2007 1010 F 294,88 17,62687 juv2 

14728 02/03/2007 1008 F 265,39 11,41484 sub 

14729 16/11/2006 1000 F 146,54 9,570841 juv2 

14730 02/02/2007 1022 F 528,83 32,1538 juv1 

14734 08/08/2007 998 F 283,37 19,86088 adulto 

14738 09/02/2007 1000 F 54,31515 6,376486 sub 

14739 26/07/2007 1010 F 501,61 21,84901 adulto 

14743 09/02/2007 998 F 351,80 2,23965 sub 

14744 26/07/2007 998 F 101,47   adulto 

14745 17/05/2007 1008 F 264,64 3,395975 sub 

14746 26/10/2006 1022 F 197,77 0,701796 inf2 

14748 20/10/2006 1008 F 225,58 20,22192 juv1 

14749 02/02/2007 1000 F 177,19 8,257708 sub 

14750 30/03/2007 1000 F 28,18 4,103109 sub 

14751 30/03/2007 1010 F 27,38 6,990304 sub 

14752 20/10/2006 1008 F 249,39 10,3133 juv1 

14753 01/12/2006 1000 F 149,07 5,676418 juv2 

14756 15/12/2006 1022 F 273,72 10,30791 inf3 

14758 02/11/2006 1000 F 292,61 46,71859 juv2 

14760 13/10/2006 1008 F 85,77 2,164557 juv1 

14761 02/02/2007 1002 F 194,14 2,427537 sub 

14762 22/11/2006 1010 F 300,43 3,032118 juv2 
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14766 02/03/2007 1000 F 388,20 7,233745 sub 

14767 26/10/2006 1002 F 58,98 3,8648 juv1 

14768 29/11/2006 1000 F 982,95 317,1201 juv2 

14862 08/05/2007 998 F 83,20 6,564414 sub 

14863 25/05/2007 998 F 208,42 3,590565 sub 

14868 08/05/2007 1002 F 65,55 2,972887 sub 

14869 22/05/2007 1002 F 101,16 2,435737 sub 

14876 08/06/2007 998 F 165,69 2,021673 sub 

14886 25/04/2007 1000 F 168,58   sub 

14887 08/05/2007 1000 F 164,77   sub 

14888 12/06/2007 1000 F 388,11 15,80073 sub 

 

 

 

 

C- Concentração fecal de andrógenos dos 2 machos do Callithrix jacchus 

obtida pela técnica ELISA. 
Amostra Data Animal Sexo Andrógenos Estagio 

12872 26/06/2006 1041 M 222,1717 inf2 

12881 16/06/2006 1041 M 127,4045 inf2 

14740 26/07/2007 1065 M 46,37725 inf2 

13128 10/07/2006 1041 M 71,60256 inf3 

14733 10/08/2007 1067 M 70,01256 inf3 

14747 08/08/2007 1067 M 268,3048 inf3 

14755 15/12/2006 1053 M 203,736 inf3 

14159 21/10/2006 1041 M 90,36 juv1 

14160 24/10/2006 1041 M 171,9409 juv1 

14759 08/02/2007 1053 M 216,4131 juv1 

  12/03/2007 1053 M 152,34 juv1 

  31/03/2007 1053 M 303,98 juv1 

12452 10/11/2006 1041 M 91,79 juv2 

12565 22/11/2006 1041 M 32,58 juv2 

13578 30/11/2006 1041 M 147,87 juv2 

13585 10/12/2006 1041 M 57,74 juv2 

14161 30/10/2006 1041 M 135,48 juv2 

14165 30/10/2006 1041 M 4,182128 juv2 

14166 10/12/2006 1041 M 240,5261 juv2 

14167 02/01/2007 1041 M 117,7 juv2 

14168 08/01/2007 1041 M 503,4252 juv2 

14169 15/01/2007 1041 M 215,9165 juv2 

14170 25/01/2007 1041 M 156,95 juv2 

14187 30/11/2006 1041 M 56,69576 juv2 

14188 10/11/2006 1041 M 91,79 juv2 

14513 14/11/2006 1041 M 0,431794 juv2 

14909 24/04/2007 1053 M 269,1532 juv2 

14910 12/05/2007 1053 M 70,97717 juv2 

14911 17/05/2007 1053 M 65,13 juv2 

14912 25/05/2007 1053 M 916,5317 juv2 

14913 15/06/2007 1053 M 60,00958 juv2 

14914 06/07/2007 1053 M 191,9028 juv2 

  23/11/2006 1041 M 32,58 juv2 

  10/11/2006 1041 M 91,79 juv2 

  02/12/2006 1041 M 147,87 juv2 

  23/12/2006 1041 M 285,67 juv2 
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  12/12/2006 1041 M 57,74 juv2 

  31/10/2006 1041 M 135,48 juv2 

  14/01/2007 1041 M 331,5 juv2 

  23/04/2007 1053 M 26,27 juv2 

  07/05/2007 1053 M 131,13 juv2 

  03/07/2007 1053 M 80,07 juv2 

  19/06/2007 1053 M 272,18 juv2 

  03/06/2007 1053 M 178,43 juv2 

  13/04/2007 1053 M 100,16 juv2 

14171 06/02/2007 1041 M 139,33 sub 

14172 13/03/2007 1041 M 169,4697 sub 

14173 20/03/2007 1041 M 30,26648 sub 

14174 30/03/2007 1041 M 89,06399 sub 

14175 04/04/2007 1041 M 88,25096 sub 

14889 08/05/2007 1041 M 130,9188 sub 

14890 25/05/2007 1041 M 217,7573 sub 

14902 24/04/2007 1041 M 139,3205 sub 

14904 08/06/2007 1041 M 513,531 sub 

14915 03/08/2007 1053 M 141,8671 sub 

14916 10/08/2007 1053 M 451,0815 sub 

14917 18/08/2007 1053 M 86,39631 sub 

14918 31/08/2007 1053 M 227,0316 sub 

15011 15/09/2007 1053 M 396,0423 sub 

15012 21/09/2007 1053 M 220,4291 sub 

15013 12/10/2007 1053 M 456,2142 sub 

15014 01/10/2007 1053 M 345,4641 sub 

15015 01/11/2007 1053 M 260,0041 sub 

15016 09/11/2007 1053 M 418,1161 sub 

15017 05/12/2007 1053 M 239,1041 sub 

  15/03/2007 1041 M 113,43 sub 

  02/03/2007 1041 M 193 sub 

  17/02/2007 1041 M 183,86 sub 

  14/04/2007 1041 M 123,72 sub 

  20/05/2007 1041 M 209,58 sub 

  04/05/2007 1041 M 184,21 sub 

  25/04/2007 1041 M 20,95 sub 

  31/03/2007 1041 M 42,28 sub 

  18/07/2007 1053 M 113,83 sub 

  13/08/2007 1053 M 386,68 sub 

  24/08/2007 1053 M 49,94 sub 

  07/11/2007 1053 M 96,09 sub 

  26/10/2007 1053 M 199,44 sub 

  13/10/2007 1053 M 213,57 sub 

  15/09/2007 1053 M 149,56 sub 

  31/07/2007 1053 M 100,43 sub 

  05/09/2007 1053 M 98,01 sub 

  30/09/2007 1053 M 112,42 sub 

  23/11/2007 1053 M 183,62 adulto 

  05/12/2007 1053 M 143,32 adulto 
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1. Introduction 
 

Kohonen neural network or SOM (Self-Organizing Maps) and k-means are effective 
computational techniques for extracting information from a large dataset, in some cases, 
more suitable than traditional statistical methods (such as regression) for detecting 
multivariate data patterns.   We used these two computational approaches to study the 
developmental biology  of  a large  dataset of  weight  versus  age  in  common  marmosets, 
seeking to provide a more precise description of the onset and end of behaviors during 
ontogenesis. Both techniques perform clustering, a technique that falls into a group of 
undirected data mining tools. The goal of undirected data mining is to discover structure in 
the data as a whole, separating or discovering classes or groups that are not easily detected 
from  direct  data  inspection.  Both  k-means  algorithms  and  self-organizing  maps  are 
clustering methods that classify patterns without the need of previous information on data 
distribution, as occurs in supervised methods. When used in feature datasets (for instance, 
age and weight), these techniques allow a data mining process that identifies stages and 
substages of the data distribution being used. In particular, the SOM algorithm is able to 
map features from a high- dimensional space into a one- or two- (in fact any dimension less 
than the dimension of the data) dimensional space with preservation of topology. Thus, 
these tools are better for modeling and identifying stages in a sample pool and they enable 
us to visualize data distribution in a two-dimensional space, even when the number of 
features in the data is high (or the topology is complex).  For a same database we found that 
both approaches converged to a same result, enabling the process of classification, thus 
achieving the goal of this study. Biomedical research using the common marmoset (Callithrix 
jacchus) continues to grow, through the investigation of different topics such as infectious 
diseases, neuroscience and development, toxicology and drug development, reproductive 
biology and behavior.   Using this classification we found that the infantile stage of the 
current classification could be divided into three stages and that feeding behavior is 
statistically   different   among   them.   We   also   applied   a   statistical   method,   Principal 
Component Analysis (PCA) to evidence the sex difference. Using data collected from 9 
animals (4 males and 5 females) during development evidenced a sex difference, where 
male behavior features are more dispersing than those of females, indicating that behavior is 
more changeable in males. These findings indicate that the use of clustering techniques 
provides a more precise description of changes during ontogenesis in common marmosets 
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in addition to being useful in refining the follow-up of the ontogenetic development of 
common marmosets in terms of behavioral and physiological variables. 

 
2. Computational tools and the study of animal behavior 

 

There  is  currently  great  interest  in  computational  intelligence  and  statistical  methods 
applied to the study of animal behavior. These groups of techniques are very useful and 
powerful in analyzing natural behavior, simulating physiological models and measuring the 
complex sequential or isolated neural circuits of motor activities, vocalization or sensory 
processing among others. 
According to Enquist & Ghirlanda (2005), the use of artificial neural networks (ANN) began 
as an effort to understand the nervous system and behavior based on the fundamental 
arrangement of the cytoarchitectural components of a system formed by a complex network 
of neurons. Moreover, this knowledge is multidisciplinary, encompassing mathematics, 
theories of intelligent machines and philosophy.  Although artificial neural networks have 
provided evidence that this model is a powerful computational tool, applicable to a wide 
range of phenomena, Harris-Warrick & Marder, (1991), seeking to develop a model for an 
invertebrate brain, observed that high computational processing is necessary, even for these 
simple animals. However, the overwhelmingly promising findings compensate for these 
effects, and today many laboratories, mostly engineering, are working in this area. Enquist 
&  Ghirlanda,  (2005)  also  pointed  out  that  students  of  animal  behavior  should  have 
embraced the study of neural network models, but unfortunately, this did not occur, since 
traditional ethological and animal psychological thinking does not include a discipline 
related to this matter. Another important question involved with the use of integrative 
neural networks in neuroscience is the need to make a critical comparison of available 
theoretical approaches (Reeke and Sporns, 1993), considering their many applications. The 
contribution of   neurophysiology to the development of artificial neural networks is very 
important and many situations, such as   the   demonstration of visual receptive fields   by 
Hubbell & Wiesel (1962),   the invertebrate models of learning   developed by Kandel & 
Pittenger (1999) and the recent study  by Tin et al., (2008) where the authors developed a 
Bayesian linear regression algorithm that confirms recent findings on the organization of the 
motor cortex, providing an incremental real-time version for real-time interfaces between 
brains and machines. 
The use of statistical techniques to analyze animal behavior has many applications in a wide 
range of biological activities, from molecular mechanisms to complex animal behavior. Very 
recent studies using black lemurs (Eulemur macaco: Pozzi et al., 2010) showed that ANN’s 

describe all   seven vocal categories and are more suitable than other statistical analysis 
methods,  extracting  from  both  temporal  and  spectral  characteristics.  Matthews  (2009) 
studied the socially learned traditions white-fronted capuchin monkeys in the field (Cebus 
albifrons) by combining variations in multiple foraging techniques into pairwise behavioral 
similarity matrices. He found that cluster analysis makes it possible to predict specific 
features from the social learning hypothesis. 
Animals  living  under  natural  conditions  have  to  deal  with  social  and  environmental 
changes  and  unpredictable situations  that trigger  behavioral  adjustments.  A  number  of 
ethologists and comparative psychologist have studied animal behavior during adult life, 
when   animals exhibit   a more stable pattern of responses and the quantification of these 
variables is more predictable. During ontogenesis, i.e. during the development  individuals 
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during their  lifetime, a detailed approach is necessary to provide a more accurate picture of 
developing features,  the onset  and end of transient behaviors such as weaning and being 
carried, as well as the start and stabilization of most adult behaviors. However, even when 
the behavioral repertoire is fully developed, changes will occur owing to new challenges 
demanding requirements, becoming the expression of behavior that is flexible enough to 
allow survival in hostile environmental conditions. Thus, in both cases, in adult life and, 
mainly during ontogeny, individual behaviors also change with experience and when 
animals are faced with unpredictable situations. 
Common marmosets (Callithrix jacchus - Linnaeus, 1758) are small-bodied non-human 

primates, endemic to Brazil with an adult weight of around 320 g. They are considered 
omnivores and in the last 10-15 years have extended their habitats beyond secondary forests 
to  exotic  species  plantations,  peridomiciliary areas  and  public  parks.  They  live  in  free- 
ranging  groups  composed  of  between  5-17  different-  aged  individuals,  including  adult 
males and females (Rylands, 2006; Araujo, 1996). They exhibit   a flexible mating system, 
depending on ecological constraints, showing that common marmosets are preferentially 
monogamous but on some occasions a polygynous system may arise  (Arruda, 2005; Sousa 
et al., 2005). 
Both mature and immature males and females emigrate from the natal group to build new 
social units, but this behavior is more frequent in females (Sousa et al., 2009). Subordinates 
are expelled by breeding (dominant) females or leave the group voluntarily showing or not 

functional ovulatory cycles (Albuquerque et al., 2001; Sousa et al., 2009; Yamamoto et al., 

2010). Studies on social dynamics within   free-ranging common marmoset groups have 

shown that breeding males and females form a nuclear structure (Koening and Rothe, 1991; 

Araujo, 1996) surrounded by satellite non-breeding individuals that are inspected in terms 
of reproductive condition. Breeding pairs try to maintain reproductive exclusivity using 

reproductive inhibition by means of aggressive behavioral mechanisms that limit the mate’s 
copulation opportunities with other individuals (Araujo & Yamamoto, 1993; Yamamoto et 

al., 2010). Aggression is frequent when the home ranges of neighboring free-ranging groups 
overlap. Males and females become more aware, increasing scent marking, vocalizations 

and vigilant behaviors near territorial borders. On these occasions, competition is intense 

and sexual contact between males and females and extra-group individuals is frequently 
recorded  (Lazaro-Perea  et  al.,  2000;  Lazaro-Perea,  2001).  Dimorphic  behavior  in  captive 

common marmoset males and females has been recorded in relation to infant carrying 
behavior, where males carried more during the first weeks of development, and in the 

physiological characteristics of females that may become   pregnant again in the first weeks 
of the postpartum period (Kendrick & Dixson, 1986). Other studies using captive marmosets 

described additional sexual dimorphism in physiological variables, with females showing 

three times higher cortisol levels (Johnson et al., 1996; Raminelli et al., 2001) and higher 
aggressive behavior toward same sex individuals (Galvão-Coelho et al., 2008) than males. 

The common marmoset is a very useful model in stress-induced situations.  Galvão-Coelho 
et al., (2008) recently demonstrated that common marmosets exhibit behavioral changes 

during  challenging  situations.  In  adult  subjects,  basal  cortisol  profiles  varied in  a 
population (n= 48; 24 males), allowing their use as a model for studying mental disorders 

associated with high and low responsiveness of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) 

axis. Since the social behavior of common marmosets has been extensively studied in both 
situations (free-ranging and captive groups), computational tools seem to be a promising 
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path to the discovery of new components or features of behavior that may provide fresh 
insights into the sociobiology of this species. 
Clustering tools such as k-means and principal component analysis techniques are alternatives 
to using artificial neural networks. In this chapter we present the results obtained regarding 
the effectiveness of k-means applied to the analysis of weight to characterize the infantile 
stage, corresponding to a period of rapid ontogenetic development in mammals. We also show 
the usefulness of PCA in identifying sex differences in the pooled data of individual and social 
behaviors expressed by common marmosets during development. 

 
3. Is weight a good measure to characterize the early developmental stages 
of common marmosets? 

 

Leão et al. (2009) have demonstrated that  classifying the lifetime of common marmosets 
(Callithrix jacchus) using SOM and k-means techniques in experimental protocols where the 
variables “weight” and “age” are critical could generate new possibilities for refining data 
analysis during developmental stages previously characterized by behavioral recordings. The 
authors employed clustering techniques, where data mining is used to discover structure in 
the data as a whole, and substages in the infantile and juvenile stages described by Yamamoto, 
1993. Both k-means algorithm (Duda et al., 2000) and self-organizing maps (Kohonen, 1982) 
are clustering methods that classify patterns without the need of previous information on data 
distribution, in contrast supervised methods. These techniques allow a data mining process 
that identifies stages and substages of data distribution. These tools are better for modeling 
and identifying stages in a sample pool and they enable us to visualize data distribution in a 
two- dimensional space, even when the data form high- dimensional spaces, i.e. when the 
input vector is high (Leão et al., 2009).  Using these techniques, no target variable is required 
and, therefore, no distinction is made between independent and dependent variables. Thus, 
they are useful tools for identifying and classifying patterns immersed in a mass of data. 
Figure 1 illustrates the distribution curve pattern for weight based in the Leão et al., (2009) 
dataset (n= 9,200 weight entries) and the 4 developmental stages used by Yamamoto (2003) 
(upper) and the curve pattern generated by using k-means to the data (below). The animals 
used by Leão et al., (2009) were living in outdoor cages at the Núcleo de Primatologia of the 
Federal University of Rio Grande do Norte. A database with recorded weights across the 
ontogenetic development of captive Callithrix jacchus born between 1985 and 2003 was used. 
The reference data used the age in days of the animals, as proposed by Yamamoto (1993), 
where infant class = 0-150 days; juvenile = 151 to 300 days; subadult = 301-600 and adult > 
600 days. We also present in Figure 1 the application of k-means to the other classifications 
described in Ingram (1977), and Abbott et al. (2003) and Stevenson & Rylands (1988) using 
behavioral and physiological variables.   Cluster techniques show that developmental stages 
cannot be divided based exclusively on weight information. Comparing the results with the 
behavioral classification that was used by the different authors, we see that clustering based 
only on weight generally tends to spread age classification further than conventional 
behavioral classification. For instance, an infantile stage based on a range of weights could 
be confounded with an older animal, suggesting that weight is not directly (linearly) related 
to age stage classification. Even though   the animal’s   behavior stabilizes in   adulthood, 
ceasing to gain weight between   15 and   20 months,   there is   still enough time (in the 
lifespan of the animal) to allow the division of stages according to  weight, i.e.  weight no 
longer  characterizes  behavioral development. 
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Fig. 1. Comparison plot of age classification with k-means using the stages proposed by 
Yamamoto, 1993 (a); Ingram, 1977 (b); Abbott et al., 2003 (c), and Stevenson & Rylands, 1988 
(d). Colors indicate the infantile to adult stages.  Age limit values are shown in Table 2. 

 

Ingram and Stevenson and Rylands describe substages within the infantile stage. Using the 

number of  infantile substages according to Ingram (n=3) and Stevenson & Rylands (n=7), 

characterized by behavioral and physiological data, k-means reveals that 3 different 

substages might be considered within the first 4 months, since  statistical analysis of  the 3 
centroids shows significance among them. Furthermore, 2 substages were also found within 

the juvenile stage. Thus, according to Leão et al., (2009) using the 4 age stages  proposed by 

Yamamoto (1993)  resulted in 5 substages  as follows: Infantile stage: 3 substages - infantile I 

(0 to 1 month) with mean weight of 40g (SD ± 11.79g); infantile II (>1 to 3 months) with 
mean weight of 98g (SD ± 26g) and infantile III (>3 to 4 months) with mean weight of 165g 

(SD ± 20g) and Juvenile stage: 2 substages – juvenile I (>5 to 7 months), with mean weight of 

197.68g (SD ± 36g) and juvenile II (>7 to 10 months), with mean weight of 255.43g (SD ± 

34g). These findings suggest that increased weight in early development follows behavioral 
progress in common marmosets. To explore this possibility we started to behaviorally 
characterize the infantile stage in common marmosets fitted to these 3 new infantile period 

substages. 
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Computational technique Author/age in months 

 
k-means Yamamoto, 1993 
0 to 11.8 0 to 5 

11.8 to 27.2 5 to 10 
27.2 to 39.2 10 to 15 

39.2 and above 15 and abovee 
 

k-means Abbott et al, 2003 
0 to 11.8 0 to 3 

11.8 to 27.2 3 to 12 
27.2 to 39.2 12 to 18 

39.2 and above  more 18 and above 

 
k-means Ingram, 1977 
0 to 3.13 0 to 2 

3.13 to 10.94 2 to 3 
10.94 to 21.20 3 to 5 
21.20 to 31.19 5 to 10 
31.19 to 38.63 10 to 15 

38.63 and above 15 and above 
 

k-means Stevenson & Rylands, 1988 
0 to 1.46 0 to 0.5 

1.46 to 3.82 0.5 to 0.93 
3.82 to 7.93 0.93 to 1.17 
7.93 to 13.63 1.17 to 2.1 
13.63 to 17.79 2.1 to 2.8 
17.79 to 22.61 2.8 to 4 
22.61 to 29.38 4 to 5 
29.38 to 38.70 5 to 8 
38.70 to 48.07 8 to 10 
48.07 to 60.05 10 to 20 

60.05 and above 20 and above 

Table 1. Age limits (in months) to classify stages according to different classifications 
available in the literature and k-means clustering. 

Feeding behavior during the 3 infantile substages of captive common marmosets 

We monitored 9 common marmosets from birth to the young adult stage (16 months) to 

characterize the behavioral correlates of the classification proposed by Leão et al., (2009). We 

followed 9 captive common marmosets (5 females and 4 males) from the first to the 16th 

week of life. Data sampling occurred twice a week for 30 min, in the morning and afternoon, 

totaling 4 sessions per week in the infantile stage (0-4 months). According to this 

classification, in which the infant stage was divided into 3 substages,  weaning takes place at 

the end of the  infantile II stage (twelve weeks) and the first bouts of solid food ingestion for 

marmosets were recorded in the infantile I substage (Table 2). We also found significant 
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statistical differences between food episode frequency across the three stages (ANOVA: 

infantile I x infantile II p< 0.001; infantile II x infantile III, p = 0.022; infantile II x infantile III, 

p< 0.001) (see Figure 2), suggesting that the infantile stage must be investigated as, at least, a 

tripartite phase, since behavioral changes occur rapidly and the onset of most individual 

and  social  behaviors  occurs  at  this  stage.  These  results  suggest  that  this  classification 

provides more detailed information about the surge of behavioral development, providing 

new information for the management and care of these small primates in early stages of 

development. 
 

 

Table 2. Developmental stages in common marmosets. Different colours represent the three 
successive substages (I, II and III) of the infancy phase. 

 
4. Data analysis of the ontogenetic development of common marmosets 
using principal component analysis 

 

The main goal in data analysis is to represent the information contained in the data. In most 
cases, the data consist of   a table in which the rows are measurements of some process (the 
information source) and the columns are the attributes that are being measured (information 
container). 
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To perform this rotation, one must find the proper rotation angles (in several dimensions). 

PCA finds a new set of coordinates that correspond to the eigenvectors of the covariance 

matrix of the data, which can be computed as 
 

N 

Σ = ∑ (xi  − μ )(xi  − μ ) 
 

 
Where  xi 

N i =1 
 

is the vector representing the features in the  i ’th column ( i ’th measure) and  μ 

is the mean of the entire table, computed as 
 

N 

μ = ∑x i N i =1 

In both cases, N  is the number of points (or measures). The superscript T  stands for matrix 

transpose. The entire table can be represented as matrix X as follows: 
 

⎡ xT ⎤ 
⎢     1 ⎢ 
⎢ xT ⎢ 

X = ⎢     
2 

⎢ 

⎢   #   ⎢ 
⎢    T  ⎢ 
⎣xN ⎥ 

PCA can now be performed by projecting (or simply multiplying) the whole dataset by the 

transformation  U  given by the eigenvectors of  Σ  (each eigenvector of  Σ  is a column of 

U ). 
 

Y = XU 

Each column in the new table  Y  corresponds to the new feature. Since the transformation 

matrix  U  is formed by the eigenvectors of  Σ , each column corresponds to an eigenvalue. 

Matrix  Σ   is  symmetric  (by  formation),  implying  that  the  eigenvalues  are  all  real  and 

positive values. It turns out that the size of the eigenvalue corresponds to the variance of the 

respective column in the new dataset. Therefore, the larger the eigenvalue the larger the 

amount of information contained in the new column. The columns where the eigenvalues 

are small can now be discarded. 

Sex signature using behavioral development data of common marmosets using PCA applied 
to the dataset 

To perform PCA analysis the data were collected from 9 common marmosets (n= 5 females) 

from   birth to young adulthood (16 months) as previously described. All the frequencies of 

social and solitary behaviors measured, classified as feeding (solid ingestion of food), 

affiliation (allogrooming), agonistic (scent-marking and piloerection) and individual 

(autogrooming) behaviors were typed into a template and Principal Component Analysis 

(PCA) was applied. One of the goals of applying PCA to this dataset is to perform feature 

extraction. We performed PCA in the dataset without the “sex” feature (removing the sex 

column)  using  only  behavioral  variables.  Thus,  only  the  first  two  columns  of  the 
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transformed data (two largest eigenvalues) were used. We then plotted the new features for 

each individual. Figure 2 illustrates that behavior features of common marmoset males 

(plots on the left) after PCA are more dispersing than females (plots on the right), suggesting 

that  the  variance  in  behavior  in  the  original  data  is  greater  in  males.  Thus,  analysis 

showed that computational tools exhibit behavioral differences between sexes during 

development. 

For instance, males are more involved with territorial defense than females and adult males 

are the main caregivers, providing both transportation and sharing food with the young 

animals (Yamamoto et al., 2010). Females show more competitive behavior (agonistic and 

physiological inhibition) to other same- sex conspecifics (Abbott, 1984; Abbott et al., 1993; 

Araujo & Yamamoto, 1993; Alencar et al., 2006). Basal cortisol is   higher in adult females 

than in males (Johnson et al., 1996 Raminelli et al., 2001) and   a positive correlation is 

recorded  between  cortisol  and  both  agonistic  and  anxiety  behaviors  when  nonrelated 

females are living in same-sex dyads (Galvão-Coelho et al, 2008). With respect to the 

reproductive strategies of both sexes, it is considered that females compete and males 

cooperate to achieve reproductive success. As suggested by Yamamoto et al., (2010) the 

success  of  the  common  marmosets’  social  system  seems  to  depend  on  an  equilibrium 

between both strategies. 
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Fig. 2. Plots for the first two features extracted with PCA from behavioral data of  common 
marmosets (4 males and 5 females). First column shows plots of  male subjects and the 
second column shows the same features  for females. The gray circles are the features for the 
entire dataset and the red dots are the features for each animal (each one in a different plot). 

 

Although the use of PCA on behavioral data of common marmosets during development 

did not identify which type of behavior differs between males and females using 

sociobiological and ecological approaches, it is known that common marmoset males and 



367 Computational Approaches as a Tool to Study Developmental Biology in New World Primates 
 

367 
 

 

females diverge in their strategies, as previously demonstrated. Further studies might reveal 

other behavioral differences between males and females in post hoc analysis. 

 
5. Future directions 

 

Given that the behavioral repertoire in developing common marmosets was recorded across 

the juvenile, subadult and adult phases, it would be very interesting to use computational 

tools to describe the subtle changes occurring in juvenile I and juvenile II substages.   For 

instance, preliminary data pointed out that solitary and both types of social play - between 

the twins and between the focal animal and the older siblings - are very intense in the 

juvenile II substage. The association between behavioral measurement and hormone cortisol 

dosage and sexual steroids, mainly during the juvenile stage, will provide more detailed 

information on the endocrine modulation of the behaviors, since the puberty mechanisms 

are triggered in primates at this time. 

Another very interesting point to be analyzed using cluster techniques might be the 

behavioral  data  obtained  by  continuous  recording  during  the  entire  light  phase  and 

circadian rhymicity could be demonstrated for the behaviors we are already measured and 

by adding other behavioral categories such as moving and stationary behaviors. 

Moreover, characterizing the growing stages of common marmosets using motor 

performance and sensory skill tests at different ages will allow developmental researchers to 

be aware of opportunities for studying critical periods for the acquisition and maturation of 

motor and sensory competencies. 
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