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RESUMO

A maioria dos estudos sobre o sistema de temporização circadiana são 
desenvolvidos em animais adultos, infantes e idosos. A puberdade se tornou uma fase 
da vida pouco estudada, com exceção dos trabalhos realizados em adolescentes 
humanos, que apresentam um atraso de fase no ciclo sono e vigília. No entanto, 
poucos estudos enfocam a base circadiana envolvida nesta mudança devido às 
dificuldades metodológicas. Dessa forma, um modelo animal para o estudo do ciclo 
sono e vigília na puberdade é essencial. Em sagüis (Callithrix jacchus), um primata 
social, a periodicidade circadiana estabiliza em torno dos 4 meses (estágio juvenil) e o 
componente ultradiano de 8 horas apresenta variação sazonal. A puberdade começa 
próximo dos 8 meses nos machos e dos 7 meses nas fêmeas, com duração de 
aproximadamente 7 meses. Com o objetivo de caracterizar o ritmo de atividade motora 
em sagüis na puberdade foi registrada continuamente a atividade motora por 
actímetros em 6 animais dos 5 a 12 meses de idade. Como os fatores sociais podem 
influenciar os comportamentos desta espécie foram realizadas observações 
comportamentais em janelas de 30 minutos duas vezes/semana para uma avaliação 
geral da influencia das interações sociais ao longo do experimento. A entrada na 
puberdade foi determinada a partir dos níveis fecais de progesterona e estrógenos nas 
fêmeas, e andrógenos nos machos.  A partir da análise do teste de regressão múltipla 
foi selecionado um modelo que avaliava o efeito da idade e de variáveis sazonais sobre 
os parâmetros do ritmo de acordo com o maior coeficiente de explicação. O total da 
atividade foi o único parâmetro influenciado pela idade. Por outro lado, o início da 
atividade foi o parâmetro mais explicado pelo modelo, sendo o nascer do sol o fator 
que mais o influencia. Após a entrada na puberdade, 2 díades iniciaram a atividade 
mais cedo. Em relação ao total da atividade, houve redução em 1 díade e aumento em 
2 díades. Este aumento pode estar relacionado com o nascimento de filhotes nessas 
famílias. O componente circadiano da atividade motora estabilizou mais tarde em 1 
díade, coincidindo com a entrada na puberdade desses animais. Enquanto que a 
bimodalidade, decorrente do componente ultradiano de 8 horas, sofreu uma modulação 
sazonal. Os comportamentos agonísticos não foram analisados em decorrência do 
número reduzido de eventos. Os comportamentos afiliativos de contato em 1 díade, de 
catação realizada em 1 animal e de catação recebida em 2 animais modificaram entre 
as idades. Embora existam evidências do efeito da puberdade sobre o ritmo de 
atividade motora, as flutuações fotoperiódicas influenciaram o ritmo. Portanto, não é 
possível afirmar se a puberdade modula o ritmo de atividade motora em sagüis. 

Palavras-chaves: Callithrix jacchus, sagüi, ontogênese, puberdade, atividade motora, 
ritmo circadiano, ritmo ultradiano, sazonalidade. 
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ABSTRACT 

Most of ontogenetic studies on circadian timing system have been developed on 
infants, adults and elderly. The puberty has not been a stage of life few studied, except 
for researches in human adolescents, that presents phase delay in sleep-wake cycle. 
However, few studies have focused on the basis of this circadian change due to 
methodological difficulties. Thus, an animal model to study the sleep-wake cycle at 
puberty is essential. In the common marmoset, a social primate, the circadian activity 
periodicity stabilizes around 4 months (juvenile stage) and the 8h period component 
has a seasonal variation. Puberty stage of this species begins near the 8th month of age 
in males and near the 7th month in females with 7 months of duration. With the aim to 
characterize the circadian motor activity rhythm during puberty in marmosets 
(Callithrix jacchus) the motor activity was continuous registered by actiwatches in 6 
animals between 5-12 months. Since the social factor influence the behavior of this 
specie, behavioral observations were realized in 30 minutes windows twice/week to a 
general evaluation of the influence social interactions dynamic across experiment. 
Determination of puberty onset was done by fecal progesterone and estrogens in 
females, and androgens in males. From the analysis of the multiple regression test was 
selected a model that evaluate age and seasonal variables effect on the activity rhythm 
according to the higher explanation coefficient. The total activity was the only 
parameter influenced by age. Moreover, the activity onset was the parameter more 
explained by the model, and the sunrise was the factor that most influenced it. After 
the puberty onset, 2 dyads advanced the activity onset. The activity total decreased in 1 
dyad and increased in 2 dyads. This increase may be related to the birth of infants in 
these families. The motor activity circadian component stabilized later in 1 dyad, 
coinciding with the puberty onset of these animals, while bimodality, caused by the 8 h 
component, was modulated by seasonality. The agonistic behavior was not evaluated 
due to reduced number of events. There were changes across ages in affiliative 
behavior of contact in 1 dyad, grooming done in 1 animal and grooming received in 2 
animals. Although there is evidence of puberty effect on the activity motor rhythm, the 
photoperiodic fluctuations influenced the rhythm. Therefore is not possible to affirm if 
the puberty modulate the activity rhythm in marmosets.  

keywords: Callithrix jacchus, marmoset, ontogeny, puberty, activity motor, circadian 
rhythm, ultradian rhythm, seasonally.  
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1. INTRODUÇÃO  

 
 A alternância entre o dia e a noite, as estações do ano, as fases da lua e das marés 

conferem ao ambiente características cíclicas (Marques et al. 1989). Os seres vivos não são 

indiferentes a essas oscilações, mas apresentam funções biológicas que variam de forma 

cíclica e recorrente, conhecidas como ritmos biológicos (Aschoff 1981). Esses ritmos podem 

estar sincronizados às oscilações ambientais de forma a otimizar as atividades dos 

organismos.  

As oscilações periódicas e regulares do ambiente são pistas que contribuem para o 

ajuste temporal dos ritmos biológicos presentes no organismo. Entretanto, segundo Araújo & 

Marques (2003) existem ritmos que não estão relacionados a um ciclo geofísico, mas a um 

outro ritmo biológico presente no próprio organismo ou em outro ser vivo. Embora estes 

autores considerem a relação temporal entre os ritmos, a classificação mais utilizada 

categoriza os ritmos quanto à freqüência e duração em circadianos, infradianos e ultradianos 

(Halberg et al. 1959). Os ritmos circadianos são aqueles com freqüência de um ciclo a cada 24 

h apresentando um período entre 20 – 28h, como o ritmo de atividade e repouso. Os ritmos 

ultradianos são aqueles que completam mais de 1 ciclo dentro de 24 h, tendo período menor 

que 20 h, como o ritmo dos batimentos cardíacos. Os ritmos infradianos têm freqüência 

menor do que um ciclo a cada 24 h, apresentando um período maior que 28 h, como o ciclo 

menstrual. 

A expressão de um ritmo biológico, seja ele circadiano, ultradiano ou infradiano, tem 

como base um conjunto de estruturas endógenas responsáveis por sua geração e 

sincronização. Todavia, os ritmos mais estudados são os circadianos, gerados pelo sistema de 

temporização circadiana. Este sistema é coordenado por um marcapasso central, o núcleo 

supraquiasmático, que fica localizado no hipotálamo anterior acima do quiasma óptico, 
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bilateralmente ao terceiro ventrículo (Klein et al. 1991; Moore 1993; Leak & Moore 2001; 

Brandstaetter 2004).  

O núcleo supraquiasmático é formado por um conjunto de osciladores que apresentam 

duas subdivisões, anatomicamente definidas como dorsomedial e ventrolateral. Os neurônios 

da região dorsomedial secretam vasopressina (VP) e recebem principalmente informações 

fóticas por meio do tracto retino-hipotâlamico, enquanto que os neurônios da região 

ventrolateral são ricos em polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP) e peptídeo liberador de 

gastrina (GRP), recebendo principalmente informações não-fóticas provenientes dos núcleos 

da rafe e do folheto intergeniculado (Klein et al. 1991; Moore 1999; Shirakawa et al. 2001; 

Brandstaetter 2004; Calvacante et al. 2006). As informações processadas no núcleo 

supraquiasmático coordenam diretamente os órgãos efetores ou o funcionamento de 

osciladores periféricos, que podem estar localizados nos órgãos efetores (Klein et al. 1991; 

Leak & Moore 2001; Brandstaetter 2004).  

Bendová et al. (2004) verificaram que ao longo do desenvolvimento em ratos com 3 a 

10 dias no período pós-natal, a ritmicidade pode ser observada na região dorso-medial no 3º 

dia. A capacidade de responder ao fotoperíodo aparece primeiramente na região ventrolateral 

a partir do 10º dia de idade, mas é importante considerar que nesta idade a capacidade de 

sincronização não está completamente desenvolvida. 

Os estudos envolvendo a ontogênese dos ritmos biológicos podem ter 3 abordagens 

importantes (Richardson 1990; Menezes 1997; Lee et al. 2004; Weinert 2005): o surgimento 

da ritmicidade; a fase de maturação do ritmo, já que a expressão de um ritmo pode se 

modificar até atingir o padrão do animal adulto; e o momento em que os ritmos começam a 

responder às pistas temporais. Esses momentos da ontogênese dependem do amadurecimento 

dos osciladores, do acoplamento entre osciladores centrais e periféricos e da maturação dos 
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órgãos efetores e das vias de entrada e de saída para os órgãos efetores, que nem sempre 

amadurecem ao mesmo tempo que os osciladores.  

O surgimento da ritmicidade biológica acontece antes do nascimento em mamíferos 

(Reppert & Weaver 1991). Em fetos humanos foram encontrados ritmos ultradianos para 

atividade motora (Arduini 1986; Munro et al.1996) e batimentos cardíacos (Arduini 1986); e 

circadianos para temperatura corporal (Mirmiran et al. 1990).  

No início do desenvolvimento os ritmos podem apresentar uma periodicidade diferente 

do padrão apresentado pelo indivíduo adulto (Cambras & Díez-Noguera 1991). Em ratos o 

estabelecimento do ritmo de atividade motora pode ser dividido 3 etapas: 1) logo após o 

nascimento, o ritmo apresenta periodicidade ultradiana, 2) em um segundo momento há 

redução do total da atividade e na etapa seguinte 3) a atividade volta a apresentar a mesma 

quantidade da primeira etapa, estabelecendo nesse momento a periodicidade circadiana 

(Cambras & Díez-Noguera 1988). Em humanos, o ciclo sono e vigília de recém-nascidos 

apresenta periodicidade ultradiana com períodos variando em torno de 3 horas (Kleitman & 

Engelmann, 1953; Parmelee, 1961), acontecendo a instalação do componente circadiano entre 

1 e 8 semanas de idade (Menna-Barreto et al. 1993).  

O aparecimento dos ritmos circadianos não acontece apenas após o nascimento. 

Mirmiram et al. (1990) verificaram que existe periodicidade circadiana no ritmo de 

temperatura corporal em prematuros com idade gestacional de 28 a 34 semanas. O ritmo de 

temperatura apresenta os valores mais altos durante o dia e os mais baixos durante a noite. 

Embora não tenha sido observado um componente circadiano na atividade motora nesse 

estudo, os dados referentes à temperatura podem ser indícios de que o marcapasso central já é 

funcional em recém-nascidos prematuros. 

O tempo para o estabelecimento do padrão rítmico do adulto depende das 

características da espécie. Em um tipo de camundongo (Spiny mouse), o ritmo da atividade 
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motora em livre curso começa a apresentar periodicidade circadiana cerca de 7 dias após o 

nascimento (Weaver & Reppert 1987). Em coelhos sob condições de livre curso, ou seja, em 

condições ambientais constantes, o período endógeno do ritmo de atividade motora é menor 

que 24 h no intervalo de 12 a 30 dias após o desmame. Com o avanço da idade, 

aproximadamente 300 dias após o desmame, o período endógeno torna-se semelhante ao do 

adulto, apresentando valores maiores que 24 horas (Jilge 1994). 

Com o estabelecimento do padrão do adulto, os indivíduos modificam interação com o 

ambiente, antecipando-se às suas oscilações como forma de otimizar suas atividades. 

Entretanto, a chegada da senescência modifica o sistema de temporização e os órgãos efetores 

e conseqüentemente, a expressão da ritmicidade. Por exemplo, em animais idosos foi 

observado que o período endógeno do ritmo de atividade motora de ratos (Van gool et al. 

1987), hamsters (Turek et al.1995) e sagüis (Erkert 1989) encurta com o avanço da idade. Por 

outro lado, essa redução no período não é uma regra para todos os mamíferos, pois em 

camundongos senis ocorre um aumento (Wax 1975).  

Em relação aos humanos, há contradição entre os resultados dos estudos que 

verificaram o período em livre curso do ciclo sono e vigília e do ritmo de temperatura, 

possivelmente devido às diferenças nos experimentos e nas técnicas de análise utilizadas nos 

estudos (Richardson 1990). Weitzman et al. (1982) observaram um encurtamento do período 

em livre curso do ritmo de temperatura retal em idosos sob um protocolo em que os 

indivíduos têm a possibilidade de controlar o acender e apagar das luzes ao dormir e acordar. 

Os resultados dos estudos que utilizaram esse protocolo foram comprometidos, pois a 

exposição à luz em determinados horários pode interferir no sistema de temporização 

circadiana Czeisler & Khalsa (2000).   

Por outro lado, estudos mais recentes (Czeisler et al. 1999; Duffy & Czeisler 2002) 

utilizando um protocolo de dessincronização forçada verificaram que não existe diferença no 
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período endógeno entre indivíduos jovens e idosos. Nesse protocolo os indivíduos foram 

submetidos a um ciclo sono e vigília com periodicidade de 28 horas sob intensidade de luz 

baixa constante com intuito de promover a desincronização entre o ciclo sono e vigília e os 

ritmos expressos pelo sistema de temporização circadiana. 

Além do período em livre curso foram observadas modificações ao longo da idade em 

outro parâmetro dos ritmos biológicos: a amplitude. Com o avanço da idade, há uma redução 

na amplitude do ritmo circadiano de atividade motora em ratos (Dawson 1987) e em 

Microcebus murinus (Mouse lemur - Perret & Aujard 2006), de temperatura corporal em ratos 

(Halberg 1981) e em humanos (Richadson et al. 1982); e de testosterona plasmática em ratos 

(Simpkins 1981). 

À medida que o período endógeno se estabiliza e começa apresentar o padrão do 

animal adulto como reflexo da maturação do sistema de temporização, ocorre o ajuste dos 

ritmos às oscilações no ambiente e no próprio organismo. A sincronização é uma propriedade 

dos ritmos biológicos caracterizada pela manutenção estável da relação entre a fase de um 

ritmo e a pista temporal, também conhecida como Zeitgeber (doador de tempo; Aschoff 1986) 

ou sincronizador (Pittendrigh 1960). Os Zeitgebers mais conhecidos são o ciclo claro escuro 

(Weinert & Weinert 2003; Rosenwaser & Dwyer 2002) e as variações no fotoperíodo ao 

longo das estações do ano (Monecke & Wollinik 2005; Menezes et al. 1998). A sincronização 

pode ocorrer por meio de um ajuste direto no marcapasso central (arrastamento) ou na 

expressão dos ritmos (mascaramento) (para uma revisão ver Daan & Aschoff 2001).  

A sincronização, seja mediada por arrastamento ou por mascaramento, depende da 

força que a pista temporal exerce sobre o ritmo. Em muitos casos, a resposta a um Zeitgeber

depende do contexto social, ecológico e ontogenético em que o ritmo está inserido. Em 

mamíferos altriciais, os ritmos maternos são as pistas temporais mais fortes desde antes do 

nascimento até os filhotes se tornarem independentes. O processo de amadurecimento desses 
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mamíferos é longo e, na maioria das espécies, dependente do cuidado parental para obtenção 

do sucesso reprodutivo (Rivkees & Hao 2000). Em coelhos, por exemplo, a atividade motora 

nos primeiros dias de vida está sincronizada à presença da mãe na toca, ou seja, a atividade 

motora dos filhotes sincroniza a fase de repouso da mãe. Os coelhos apresentam uma 

atividade antecipatória à chegada da mãe, preparando-se para o momento da alimentação 

(Jilge 1994).  

 Em relação aos primatas, o comportamento de carregar os filhotes é muito freqüente 

(Goldizen 1986). Dessa forma, os ritmos presentes nos filhotes podem ser modulados pelos 

ritmos dos cuidadores. Em sagüis, por exemplo, os filhotes são carregados durante 96% do 

tempo até a 4º semana de vida. Na 5º semana inicia o desmame e a partir da 22º semana o 

animal torna-se independente (Yamamoto 1993; Albuquerque 1994). Embora o padrão de 

atividade dos filhotes seja desconhecido durante esta transição, espera-se que os ritmos 

passem a ser modulados diretamente pelas pistas fóticas do ambiente a partir do desmame.    

Nas espécies precoces o amadurecimento do sistema de temporização ocorre de forma 

mais rápida do que nos mamíferos altriciais. Dessa forma, os ritmos maternos modulam os 

ritmos do filhote somente na vida intra-uterina. Após o nascimento, a sincronização ocorre 

diretamente ao ciclo claro-escuro ambiental (Weaver & Reppert 1987; Reppert & Weaver 

1991; Weinert 2005).  

A sincronização mãe-feto é importante nas fases iniciais do desenvolvimento, quando 

as vias de entrada fótica ainda não estão totalmente formadas. A responsividade ao ciclo claro 

escuro, principal Zeitgeber para maioria dos mamíferos, depende principalmente do 

desenvolvimento do tracto retino-hipotalâmico (TRH) que envia informações fóticas ao 

núcleo supra-quiasmático (Klein et al. 1991; Moore 1999; Calvacante et al. 2006). Em ratos, a 

atividade metabólica no NSQ aumenta em resposta a luz já no primeiro dia de vida, indicando 

o início da formação do TRH. Até o 21º dia pós-natal, a responsividade à luz aumenta 
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progressivamente (Fuchs & Moore 1980), embora o padrão do adulto esteja presente no 10º 

dia pós-natal (Speh e Moore 1993). Em hamsters, a formação de projeções do TRH para o 

núcleo supra-quiasmático começa em torno do 4º dia pós-natal e aumenta gradualmente a 

densidade para atingir o padrão do adulto no 15º dia (Speh & Moore 1993).  

As vias de entrada das informações não-fóticas mais conhecidas são os núcleos da rafe 

e o folheto intergeniculado (FIG). Os núcleos da rafe enviam informações ao núcleo 

supraquiasmático por meio de projeções serotoninérgicas, enquanto que as projeções do FIG 

para núcleo supraquiasmático contém neuropeptídeo Y (Klein et al. 1991; Moore 1993; 

Moore 1999; Calvacante et al. 2006). Apesar destas vias estarem bem caracterizadas quanto à 

anatomia e ao conteúdo neuroquímico, poucos estudos enfocam o aparecimento e a maturação 

ao longo do desenvolvimento (Caldelas et al. 2005; Botchkina & Morin 1995).  

A partir do momento em que as vias de entrada fótica e não fótica estão formadas e o 

núcleo supraquiasmático começa a responder às informações temporais do ambiente, pode ser 

observado o processo de sincronização. Para verificar se os ritmos estão sincronizados é 

utilizada a diferença no ângulo de fase, calculada pela diferença entre determinadas fases do 

Zeitgeber e do ritmo. Em hamsters jovens, por exemplo, a diferença no ângulo de fase entre o 

início da atividade e o apagar das luzes é menor do que nos indivíduos adultos, pois os jovens 

terminam a atividade em torno de 10 a 50 min após o apagar das luzes, enquanto que os 

adultos iniciam a atividade em média 10 min antes (Turek et al. 1995). Em humanos mais 

velhos, os valores máximos dos ritmos circadianos de temperatura retal (Weitzman et al. 

1982) e cortisol plasmático (Touitou et al. 1982) acontecem mais cedo do que nos adultos.  

Atualmente, as modificações que ocorrem ao longo da ontogênese no ciclo sono e 

vigília em humanos são bem estudadas. Em crianças de 1 a 5 anos, o ciclo sono e vigília é 

caracterizado por necessidade de sono elevada e episódios de sono durante o dia. Além disso, 

há uma tendência a acordar próximo ao nascer do sol e dormir logo após o pôr do sol (Acebo 
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et al. 2005). Na adolescência os indivíduos mantêm necessidades elevadas de sono 

semelhantes à infância (Carskadon et al. 1980; Andrade & Menna-Barreto 2002). Além disso, 

há uma tendência a dormir e acordar mais tarde do que na infância e na fase adulta, 

caracterizando um atraso de fase (Andrade et al. 1993; Carskadon et al. 1993).  

Em relação aos adolescentes, os adultos têm uma redução na necessidade de sono e 

uma antecipação dos horários de dormir e acordar. Algumas diferenças individuais tornam-se 

mais evidentes nessa idade, como a preferência nos horários de dormir e acordar conhecida 

como cronotipo. De acordo com o cronotipo, os indivíduos podem ser classificados em 

matutinos, vespertinos ou indiferentes (Horne & Osterberg 1976). Nos idosos, o ciclo sono e 

vigília caracteriza-se por redução e fragmentação do sono noturno com despertares 

freqüentes, aumento dos cochilos diurnos e uma tendência a dormir e acordar mais cedo em 

relação à fase adulta (Shirota et al. 2000; Carskadon et al. 1982). 

A maioria dos trabalhos sobre ritmicidade em mamíferos aborda adultos (Sulzman et al. 

1977; Reebs & Mrosovsky 1989; Honrado & Mrosovsky 1991; Menezes et al. 1993; Rauth-

Widmann et al. 1996; Mrosovsky et al. 2001; Rosenwsser & Dwyer 2002; Erkert & Kappeler 

2004; Monecke & Wollinik 2005; Muñoz-delgado et al. 2004; Mistlberger et al. 2006), 

infantes (Rivkees et al. 1997; Duffield & Ebling 1998; Jilge et al. 2001; Rivkees 2003; Gau  

2004) e idosos (Welsh et al. 1986; Rosenberg et al. 1991; Mrosovsky & Biello 1994; Turek et 

al. 1995; Aujard et al. 2007). Com exceção dos trabalhos realizados sobre o ciclo sono vigília 

em adolescentes humanos (Carskadon et al. 1980; Fukuda & Ishihara 2001; Andrade & 

Menna-Barreto 2002; Louzada & Menna-Barreto 2004; Crowley et al. 2006; Souza et al. 

2007), a puberdade é a fase do desenvolvimento menos estudada.  

Atualmente, estudos sobre o ciclo sono e vigília dos adolescentes têm despertado grande 

interesse dos pesquisadores e da sociedade devido ao aparecimento de problemas como 

diminuição na capacidade neurocognitiva, mau humor, problemas de saúde e sonolência 
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diurna excessiva (Carskadon et al. 1980; Carskadon 2002; Millman 2006), decorrentes de 

privação parcial de sono e irregularidade nos horários de dormir (Carskadon 1980; Takeuchi 

et al. 2001).  

A privação parcial de sono pode ser causada pelo conflito entre o atraso de fase do ciclo 

sono e vigília e os fatores exógenos. Apesar dos adolescentes terem uma tendência a dormir e 

acordar mais tarde, os horários escolares matutinos exercem uma forte pressão para acordar 

cedo, suprimindo o final do sono.  Por outro lado, durante a noite os adolescentes estão 

cercados de fatores que estimulam a manutenção da vigília até mais tarde, como as atividades 

sociais (como festas), o excesso de atividades extracurriculares, a diminuição da influência 

dos pais nos horários de dormir e o uso equipamentos eletrônicos, como televisão e 

computador (Carskadon 2002). Louzada & Menna-Barreto (2004) verificaram que 

adolescentes com acesso a energia elétrica em casa apresentam horários mais tardios de 

dormir e acordar na semana e no final de semana, sugerindo que a energia elétrica possibilita 

mudanças na ação de sincronizadores fóticos e sociais. Como forma de compensar a privação 

parcial de sono da semana os adolescentes tendem a dormir até mais tarde nos finais de 

semana (Wolfson & Carskadon 1998; Andrade & Menna-Barreto 2002; Crowley et al. 2006; 

Souza et al. 2007). 

Além do mecanismo circadiano que ajusta a vigília e o sono às fases de claro e escuro, 

respectivamente, há o mecanismo homeostático que regula o aumento na propensão ao sono à 

medida que o tempo de vigília aumenta (Borbély 1982). Esses dois mecanismos ainda não 

estão totalmente esclarecidos, inclusive como promovem as modificações no ciclo sono e 

vigília ao longo de desenvolvimento (Carskadon et al. 2004). 

Baseados nos mecanismos de regulação do ciclo sono e vigília, Carskadon et al. (2004) 

propõem algumas hipóteses para explicar o atraso de fase na adolescência. No mecanismo de 

regulação homeostático, o aumento da propensão ao sono aconteceria mais lentamente, 
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retardando o início do sono. Em relação ao circadiano, há 2 hipóteses: a primeira defende que 

haveria um aumento no período endógeno durante a puberdade, dificultando o mecanismo de 

arrastamento pelo ciclo claro escuro com período de 24h, enquanto que a segunda proprõe 

uma mudança na sensibilidade do sistema de temporização à luz, que responde com avanços 

de fase à incidência luminosa no início da fase ativa e atrasos, no fim da atividade. Diante 

disso, os autores especulam que durante a puberdade haveria uma redução na sensibilidade do 

sistema de temporização circadiano à luz no início da manhã e aumento à noite. 

Alguns estudos foram realizados para testar estas hipóteses (Carskadon 1999; Acebo et 

al. 2003; Carskadon et al. 2004). Entretanto, os estudos que envolvem manipulações em 

adolescentes podem ser muito difíceis de realizar devido à aceitação das condições 

experimentais por parte dos adolescentes e dos próprios pais. Dessa forma, o avanço das 

pesquisas em outros animais torna-se importante para a descoberta e caracterização de 

modelos para o estudo da puberdade, possibilitando fazer manipulações que contribuam para 

detecção dos mecanismos envolvidos no estabelecimento do atraso de fase em adolescentes e 

as interações com os fatores exógenos. 

Com o objetivo de caracterizar um modelo animal para estudo da ritmicidade 

circadiana durante a puberdade, Tate et al. (2002) verificaram que em roedores diurnos, 

Octodon degus, o início da atividade começa mais tarde com a idade, sugerindo que há um 

atraso de fase neste ritmo na puberdade. Em outro estudo, Lee et al. (2004) registraram a 

atividade motora de O. degus pré-púberes (2 meses) e adultos em condições de claro escuro 

12:12 h. Como resultado foi observado que os juvenis pré-púberes começam a atividade cerca 

de 2 h antes do acender das luzes, enquanto que os adultos começam aproximadamente 50 

min mais tarde. Além disso, neste estudo a atividade motora foi registrada nos animais com 3, 

6 e 12 meses nas condições intactos e sem gônadas. Os animais sem gônadas com 3 meses 

iniciaram a atividade mais cedo que os animais com 12 meses, enquanto que os intactos não 
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apresentaram essa diferença. A partir desses resultados, os autores propuseram que a presença 

dos hormônios gonadais promove um efeito organizacional sobre o ritmo circadiano de 

atividade motora nos juvenis, tornando-os semelhantes aos indivíduos adultos.  

Estudos em roedores contribuem em muitos aspectos para diversas pesquisas, 

entretanto para o estudo da puberdade é importante considerar que os roedores apresentam 

uma fase de puberdade muito curta. Por isso, um modelo animal com roedores pode não ser 

adequado para inferir resultados para os primatas que apresentam um ciclo de vida maior e 

com uma fase púbere mais longa. 

Em primatas, Golub et al. (1996) com objetivo de examinar os efeitos de uma dieta 

privada de zinco na atividade e atenção e relacioná-los a mudanças no crescimento em fêmeas 

de macaco Rhesus, relataram a existência de um aumento no ângulo de fase do início da fase 

ativa em relação ao nascer do sol na puberdade. No grupo controle (com dieta normal), as 

fêmeas púberes (39 meses de idade) iniciaram a atividade cerca de 1 h e 30 min mais tarde em 

relação às fêmeas pré-púberes (21 meses de idade). Entretanto, os autores não descartaram a 

possibilidade de uma modulação do fotoperíodo sobre o ritmo de atividade motora dessas 

fêmeas ao longo do ano. Em outro estudo, Golub et al. (2002) compararam os mesmos meses 

do ano antes e depois da entrada na puberdade, confirmando que o atraso de fase é decorrente 

do processo de maturação e não da sazonalidade.  

As variações sazonais na duração da fase de claro e escuro, ou seja, modificações no 

fotoperíodo, são o principal indicador das mudanças sazonais para a maioria dos seres vivos 

em regiões temperadas. Muitas vezes, a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dependem do 

ajuste temporal dos seres vivos às estações do ano nessas regiões. A maioria dos mamíferos 

que vivem nas regiões temperadas exibe mudanças na reprodução associadas às variações 

sazonais, de forma que a fase de lactação dos filhotes ocorra em épocas mais favoráveis para 

sobrevivência, geralmente a estação de maior disponibilidade de alimentos (Goldman 1999). 
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Em condições naturais, hamsters europeus acasalam entre abril e agosto. No final de 

julho, os animais iniciam a regressão gonadal em resposta a uma redução no fotoperíodo. 

Após completar a regressão gonadal, os animais iniciam a hibernação entre outubro e 

novembro até fevereiro e março do ano seguinte (Monecke & Wollink 2005). Esquilos 

machos (Tamiasciurus hudsonicus grahamensis), vivendo nas florestas do sudeste do Arizona 

nos Estados Unidos, apresentam o aumento do peso corporal no inverno e uma diminuição no 

verão (Koprowski 2005).  

Nas regiões equatoriais há pequenas mudanças no fotoperíodo ao longo do ano. 

Portanto, outros fatores como a disponibilidade de comida (Goldman et al. 2004), os ciclos de 

temperatura (Muñoz-delgado et al. 2004) e a intensidade luminosa (Kumar et al. 2007) 

também podem contribuir para a sincronização dos ritmos. Em sagüis foi observado que 

ocorre nascimento de filhotes ao longo de o todo ano, embora a maioria dos nascimentos 

ocorra na segunda metade da estação seca e início da estação úmida entre novembro e março 

(Sousa et al. 1999). Além disso, o forrageio é mais freqüente na estação seca em relação à 

chuvosa, enquanto que a catação apresenta uma relação inversa (Martins 2007).  

Em macaco-aranha, o ritmo circadiano de atividade e repouso está correlacionado com 

as variações diárias de claro-escuro, de forma que o início da atividade está correlacionado 

com nascer do sol e o fim da atividade, com a duração da fotofase. Além disso, nessa espécie 

o aumento da temperatura noturna pode mascarar a atividade, promovendo um avanço no 

início da atividade e um aumento na fase ativa. O processo de mascaramento do ritmo 

promovido por fatores ambientais como a temperatura é indício da flexibilidade do sistema 

circadiano que pode contribuir para a adaptação dos organismos ao seu contexto ecológico 

(Muñoz-delgado et al. 2004).  

O ritmo de atividade motora em Microcebus murinus (Mouse lemur) modifica-se em 

função das estações do ano. Em condições controladas de laboratório, o aumento da fase claro 
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(>12 horas) promove uma fase de atividade prolongada, enquanto que a redução na fase de 

claro (<12 horas) induz um encurtamento na duração da atividade. Apesar da influência da 

sazonalidade, parâmetros das atividades comportamentais e fisiológicas diminuem após os 5 

anos de idade, indicando que o avanço da idade influencia esses animais (Aujard & Perret 

1998; Nemoz-Bertolet & Aujard 2003). Diante dos indícios da influência da idade e da 

sazonalidade, um estudo realizado em condições controladas de laboratório verificou que 

animais adultos submetidos a um encurtamento dos ciclos sazonais apresentaram um padrão 

diário do ritmo circadiano de atividade e repouso semelhante ao observado em animais idosos 

(Cayetanot et al. 2005).  

Em condições ambientais semi-naturais foi observado que o ritmo de atividade e 

repouso em sagüis (Callithrix jacchus) pode ser modulado tanto por processos ontogenéticos 

como sazonais. O padrão diurno do ritmo de atividade e repouso apresenta dois componentes: 

um circadiano (24 horas), que se torna mais evidente com a idade alcançando estabilidade 

próximo à 16ª semana de vida (final do estágio infante), e um ultradiano (8 horas), que se 

modifica com a sazonalidade (Menezes et al. 1996). Dessa forma, trabalhos realizados em 

condição ambiental natural ou semi-natural devem considerar as variações sazonais como 

fator importante na modulação dos ritmos biológicos. 

O sagüi é um pequeno primata neotropical que vive em grupos cuja composição varia 

entre 3-15 indivíduos em ambiente natural (Stevenson & Rylands 1988). Na maioria desses 

grupos há apenas um par de reprodutores que exercem dominância sobre os demais membros 

do grupo. Os animais subordinados sofrem supressão reprodutiva por parte do casal 

dominante (Abbott 1978; Arruda et al. 2005), sendo que nas fêmeas essa supressão pode ser 

fisiológica e comportamental e nos machos é apenas comportamental (Abbott 1978).  

 A prole pode ser cuidada por todos os membros do grupo (Yamamoto 1990; Arruda 

1992; Abbott 1997). A maioria dos nascimentos em campo e cativeiro é de díades de gêmeos 
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(Souza et al. 1999). Segundo Abbott et al. (2003), neste primata existem 5 estágios do 

desenvolvimento: infante (0-3 meses), juvenil (3-13 meses), subadulto (13-18 meses), adulto 

(18 - 122 meses) e idoso (acima de 122 meses). Esses animais apresentam a fase púbere entre 

6 e 16 meses, com pequenas diferenças entre os sexos. As fêmeas atingem a puberdade por 

volta dos 6 meses, com o 1º ciclo ovariano acontecendo antes de 1 ano de idade, enquanto que 

os machos tornam-se púberes mais tarde em torno dos 7 meses de idade. Os ciclos ovarianos 

determinados a partir da progesterona sanguínea (Harlow et al., 1983) e fecal (Souza & 

Ziegler 1998) apresentam duração de aproximadamente 28 dias, com a fase folicular 

correspondendo a 6 dias, a fase periovulatória a 4 dias e a fase luteal a 18 dias. A maturidade 

sexual acontece em torno de 24 meses.  

O repertório comportamental é rico em comportamentos agonísticos, como a marcação 

de cheiro, que envolve postura agressiva ou ataques físicos, e afiliativos, como a catação, 

importantes no estabelecimento e manutenção de laços afetivos. Segundo Yamamoto (1993) 

estes comportamentos modificam-se ao longo da ontogênese. A interação social no 1º mês de 

vida acontece principalmente por meio contato físico e a partir do 2º mês as interações sociais 

se estendem por meio dos comportamentos de catação, brincadeira social e contato. Nessa 

idade, os animais começam a se alimentar sozinhos e os comportamentos agonísticos, como a 

marcação de cheiro e luta entre gêmeos começam a aparecer. Entre o 3º e 4º meses, os 

animais se tornam independentes fisicamente, não são transportados e nem amamentados 

(Yamamoto 1993; Albuquerque 1994).  

 O gêmeo é um importante parceiro social do animal juvenil, aumentando as 

oportunidades de interações sociais (Yamamoto & Box 1997). Entretanto, nas díades de 

mesmo sexo com média de 9 meses de vida, os futuros animais dominantes já apresentam 

níveis de cortisol mais altos que o gêmeo. Além disso, nas díades de machos o agonismo e os 

níveis de andrógenos são mais elevados nos animais dominantes (Silva 2002). Quando 
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adultos, os animais que apresentam maiores níveis de comportamentos agressivos, que 

envolvem postura agressiva ou ataques físicos como marcação de cheiro e piloereção, 

alcançam a dominância sobre o gêmeo do mesmo sexo (Woodcock 1983). 

  Vários aspectos comportamentais como a catação (Menezes et al. 1994), a marcação 

de cheiro (Nogueira et al., 2001), proximidade (Sousa & Pontes 2008), contato (Sousa & 

Pontes 2008) e a atividade motora (Erkert 1989; Menezes et al. 1993) apresentam 

periodicidade circadiana. Um ritmo bastante estudado em sagüis é o de atividade motora, que 

em adultos, é caracterizado como diurno, com o início da atividade ocorrendo pouco antes do 

claro e o fim até 2 h antes do escuro em campo (Alonso & Langguth 1989), em ciclo CE 

12:12 (Erkert 1989) e em condições ambientais semi-naturais (Moreira et al. 1991; Menezes 

et al. 1993; 1998). Além disso, a distribuição diurna da atividade tem um perfil bimodal, 

caracterizado por dois picos, um pela manhã e outro à tarde, com uma redução da atividade 

em torno do meio dia (Menezes et al. 1993). A fase ativa em animais isolados tem duração de 

11,6 ± 0,47 h sob condições ambientais semi-naturais (Menezes et al. 1993) e 11,1 ± 0,7 em 

condições de ciclo CE 12:12 h (Erkert 1989). 

 O ciclo claro é o principal Zeitgeber nesta espécie. Entretanto, algumas evidências 

apontam que as pistas sociais podem funcionar como Zeitgebers fracos. Erkert & Schardt 

(1991) verificaram que o contato sonoro sincroniza o ritmo de atividade motora apenas entre 

parentes, como pais e filhas, ou animais previamente relacionados, como o par reprodutor. 

Apesar destas limitações, modificações na dinâmica social como o nascimento de filhotes, 

podem suprimir a periodicidade circadiana em comportamentos como a catação em animais 

cuidadores (Azevedo et al. 2001). Diante disso, os estudos que avaliam a ritmicidade em 

sagüis devem considerar as interações sociais para uma melhor avaliação dos resultados. 

 Aspectos ecológicos, comportamentais e fisiológicos desta espécie têm sido bastante 

estudados devido a fácil adaptação ao cativeiro e sua relação filogenética com o ser humano 
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(Alonso & Langguth 1989; Menezes et al. 1993; Harlow et al. 1983). Entretanto, os efeitos da 

puberdade sobre o sistema de temporização circadiana são desconhecidos. O conhecimento da 

ontogênese desse sistema em sagüis, principalmente na puberdade, pode ser primordial para 

descoberta de um modelo animal que possa contribuir para entender os mecanismos das 

mudanças no ciclo sono e vigília em adolescentes humanos. 
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2. OBJETIVO GERAL 

Caracterizar o ritmo de atividade motora e avaliar a influência das interações sociais 

durante a puberdade em sagüis (Callithrix jacchus) mantidos sob condições ambientais semi-

naturais. 

     2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Avaliar o efeito da idade e dos fatores ambientais sobre os parâmetros do ritmo de 

atividade motora. 

� Comparar os parâmetros do ritmo de atividade motora e de comportamentos 

afiliativos e agonísticos entre o 5º e 11º meses de idade. 

�  Verificar se os parâmetros do ritmo de atividade motora modificam-se depois da 

entrada na puberdade. 

3. HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

Hipótese 1: A entrada na puberdade influencia o ritmo de atividade motora em sagüis.  

Predições  

  A entrada na puberdade em sagüis promove: 

 1. atraso no início e fim da atividade, e conseqüentemente uma redução na diferença do 

ângulo de fase do início e fim da atividade, com o nascer e o por do sol, respectivamente. 

2. redução do total da atividade e ausência de mudanças na duração da fase ativa; 

3. a estabilização da potência espectral do componente circadiano do ritmo de atividade 

motora; 
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Hipótese 2: A entrada na puberdade influencia os comportamentos afiliativos e agonísticos 

em sagüis. 

Predições

 A entrada na puberdade promove:  

1. aumento na duração dos comportamentos de catação e piloereção, e na freqüência dos 

comportamentos de marcação de cheiro e agressão. 

2. redução na duração dos comportamentos de contato e proximidade. 

Hipótese 3: As variações sazonais de fotoperíodo, temperatura, umidade e precipitação 

pluviométrica influenciam os parâmetros do ritmo de atividade motora em sagüis púberes. 

Predições 

Ao longo das variações no fotoperíodo, temperatura, umidade relativa do ar e precipitação 

pluviométrica podem ser observados:  

1. avanços e atrasos no início e no fim da fase ativa associados ao aumento e redução no 

fotoperíodo, respectivamente; 

2. aumento e redução na diferença do ângulo de fase entre o início da atividade e o nascer do 

sol e entre o fim da atividade e o pôr do sol associados ao aumento e redução no fotoperíodo, 

respectivamente; 

 3. aumento e redução na duração da fase ativa associados ao aumento e redução no 

fotoperíodo, respectivamente; 

4. redução no total da atividade com o aumento da temperatura e precipitação pluviométrica; 

5. aumento da potência espectral do componente ultradiano (8 horas) com o aumento no 

fotoperíodo e na temperatura; 
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4. METODOLOGIA 
  
Sujeito experimental  

O experimento foi realizado em 6 sagüis (Callithrix jacchus), sendo 3 duplas de 

gêmeos (Quadro 1). Todos os animais nasceram no Núcleo de Primatologia da UFRN, sendo 

mantidos em experimento entre o 5º e o 12º meses de vida. O experimento iniciou aos 5 

meses devido à relação entre o peso do animal e o equipamento utilizado para monitorar a 

atividade motora. Para não prejudicar o desenvolvimento do animal, o equipamento que é 

colocado no dorso do animal, não deve ultrapassar 10% do peso corporal. 

Quadro 1 – Composição das famílias e época do experimento. 

Família Sexo Animais Estágio Nascimento de 
filhotes Meses do experimento 

F Olganita Juvenil  
F Osmerina Juvenil  
FR Olga Adulto  
M Óseas  Subadulto  
F s/n Infante Setembro 2006 

1 

M s/n Infante  

Abril a Novembro   
2006 

F Afrodita Juvenil  
M Àtila  Juvenil  
FR  Aurora Adulto   
MR Aulus Adulto  

2 

M s/n Infante Julho 2006 

Maio a Dezembro   
2006 

F Ozelita Juvenil  
M Orestes Juvenil  
F Olganita Subadulto  
F Osmerina Subadulto  

3 

FR Olga Adulto  

Fevereiro a Setembro 
2007 

Neste estudo a classificação etária foi baseada no critério proposto por Abbott et al 

(2003). A faixa etária do sagüi pode ser definida de acordo com os estágios do 

desenvolvimento comportamental e os aspectos biológicos (Figura 1). 

 
 
 
 
 

Figura 1: Classificação etária dos sagüis conforme proposto por Abbott et al. 2003.

Puberdade

≥≥≥≥    19 13    14    15    16    17    18 4  5  6  7  8  9  10  11  121  2  3 

Infante Juvenil Subadulto Adulto

≥≥≥≥   11  Anos

Idoso

F – Fêmea; FR  - Fêmea reprodutora; M – Macho; MR – Macho reprodutor; s/n – sem nome 
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Condições de manutenção  

Os animais foram mantidos com os demais membros da família, ficando expostos a 

condições ambientais semi-naturais (latitude: 5º 50’S e longitude: 35º 12’W). A duração da 

fase de claro (fotofase) e os horários de nascer e pôr do sol foram obtidos no site U.S. Naval 

Observatory (http://aa.usno.navy.mil/data), enquanto que os valores diários referentes à 

temperatura (máxima, mínima e média diária), precipitação pluviométrica e umidade relativa 

do ar foram obtidos na Estação Climatológica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (Tabela 1). 

As gaiolas foram equipadas com bebedouro, contendo água disponível ad libitum, e 

comedouro, onde era disponibilizada a alimentação em dois horários: pela manhã era servida 

uma papa rica em proteínas e à tarde eram servidos frutas, batata doce ou frango desfiado.  

Ano Mês Temperatura 
Máxima (ºC) 

Temperatura 
Mínima (ºC) 

Umidade 
do ar 

Precipitação 
pluviométrica 

(mm) 
Abril 30,4 23,4 76,7 12,57 
Maio 30,2 22,7 80,9 3,72 
Junho 29,0 21,2 83,9 12,51 
Julho 29,1 20,6 84,0 4,30 
Agosto 28,9 20,9 82,9 2,92 
Setembro 29,4 21,6 77,7 1,51 
Outubro 30,0 23,6 75,4 0,43 
Novembro 30,0 23,8 75,0 2,78 

20
06

 

Dezembro 30,2 24,1 74,4 1,61 
Fevereiro 31,0 23,9 76,7 2,35 
Março 34,2 25,3 76,2 8,55 
Abril 30,5 22,5 75,2 8,26 
Maio 33,1 24,2 79,2 3,90 
Junho 27,8 20,7 83,2 18,68 
Julho 31,4 22,7 80,7 6,19 
Agosto 31,3 22,3 77,8 3,09 

20
07

 

Setembro 28,9 20,7 75,5 1,54 

Tabela 1 – Médias mensais da temperatura, umidade relativa do ar e precipitação 
pluviométrica ao longo do experimento. 
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Procedimentos experimentais  

1. Dados comportamentais  

Atividade motora  

A atividade motora foi registrada continuamente por actímetros (AW16 Mini Mitter  

Inc.), colocados dentro de um recipiente de plástico posicionado no dorso de cada animal. Os 

actímetros foram retirados para transferência de dados para o computador e troca de bateria 

aproximadamente a cada 30 dias (Figura 2).  

Comportamentos agonísticos e afiliativos 

O registro comportamental de cada díade foi realizado 2 vezes por semana, em sessões 

de 30 minutos entre 7:00 e 9:00 h. Antes do início das sessões era disponibilizado alimento 

para a família, possibilitando a observação de comportamentos agonísticos. Os 

comportamentos de marcação de cheiro, piloereção, agressão e perseguição são considerados 

como agonísticos e catação, proximidade e contato são considerados como afiliativos. 

Durante as observações foi registrada a freqüência dos comportamentos perseguição, agressão 

e marcação de cheiro e a duração dos comportamentos de proximidade, contato e piloereção 

Figura 2 – Localização do actímetro no dorso do animal (Foto: Melo 2006) 
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entre os animais da díade. Além disso, foi registrada a duração do comportamento de catação 

entre todos os animais da família. As observações foram realizadas por 3 observadores aptos 

após treinamento e teste para validar a observação. Este teste consistiu do registro 

comportamental simultâneo dos 3 observadores de forma independente por 30 minutos e 

posterior verificação da semelhança dos resultados. Os comportamentos foram definidos 

conforme descrito no quadro 2.  

 Quadro 2 - Descrição dos comportamentos observados

Comportamentos Descrição 

Marcação de cheiro 
Ato de esfregar a região da genitália nos substratos: alimento, 

água ou outros objetos (Stevenson & People, 1976). 

Perseguição 

Ato de correr atrás de outro animal, com postura agressiva, ou 

seja, mostrando a dentição, vocalizando ou em piloereção. 

Adaptado de Alencar (1995). 

Agressão 
Agredir o outro animal com tapas ou tentativas de mordê-lo.

Adaptado de Alencar (1995). 

Proximidade 

Manter-se próximo ao outro animal. Era considerado quando os

animais  permaneciam  com  distância  de  aproximadamente 

20 cm. Adaptado de Alencar (1995). 

Contato físico 
 Permanecer em contato corporal, com exceção de contato entre 

as caudas (Alencar, 1995). 

Piloereção 
Ereção dos pêlos do corpo, dando uma aparência de aumento de 

tamanho (Alencar, 1995). 

Catação 
Cuidado da pele e do pêlo feito através das mãos, língua ou 

dentes (Woodcock, 1978, Goosen, 1987).  
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2. Dados hormonais 

Para determinar os níveis hormonais e caracterizar o início da puberdade foram 

realizadas coletas de fezes 2 vezes por semana, entre 7:00 e 9:00 h da manhã, paralelamente 

ao registro da atividade motora. A extração e a dosagem de esteróides fecais (progesterona e 

estrógenos nas fêmeas e andrógenos nos machos) foram realizadas no Laboratório de Medidas 

Hormonais do Departamento de Fisiologia da UFRN. A dosagem dos esteróides fecais foi 

realizada pelo método ELISA desenvolvido por Munro e Stabenfeldt (1984) e modificado 

para uso em fezes por Souza e Ziegler (1998). Os machos e as fêmeas foram considerados 

púberes ao atingir níveis de andrógenos e estrógenos 2 vezes maior que o basal, 

respectivamente. Além disso, para as fêmeas foi identificada à ocorrência de ciclos ovarianos 

de acordo com o critério adotado por Ziegler e Sousa (2002). A ovulação foi determinada 

quando o nível de progesterona atingir o valor 2 vezes maior que o valor basal, permanecendo 

elevado por 2 amostras consecutivas. Os coeficientes de variação intra-ensaio para 

progesterona, estrógenos e andrógenos foram de 3,73 ± 1,42, 2,70 ± 1,28 e 10,48 ± 1,43, e os 

coeficientes de variação inter-ensaios foram 3,30 ± 0,46, 3,18 ± 0,84 e 3,48 ± 0,33, 

respectivamente. 

Análise dos dados 

  Os dados brutos da atividade motora foram totalizados a cada 5 minutos, sendo 

transferidos do actímetro para um arquivo de dados por meio do programa ACTIWATCH 

(Mini Mitter Co., Inc. Versão 3.4). Estes dados forma submetidos ao programa El temps

(Díez-Noguera, 1999) para construção de actogramas e perfis médios horários de acordo com 

a idade e os meses do ano. Além disso, foi realizada a análise espectral (método Lomb-

Scargle) para calcular a potência espectral dos componentes circadianos e ultradianos por 
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idade e mês do ano. A potência espectral foi representada pela porcentagem dos componentes 

com períodos de 24 e 8 h em relação à soma de todos os componentes em cada idade. 

A partir da atividade motora foram definidos os seguintes parâmetros: (a) início e (b) fim 

da atividade obtidos por meio do programa El Temps, (c) duração da fase ativa (alfa) obtida 

pela diferença entre o fim e o início da atividade motora, (d) diferenças dos ângulos de fase

(Ψ) calculados entre o nascer do sol e o início da atividade (Ψi ) e entre o pôr do sol e o fim da 

atividade (Ψf ) e (e) total de atividade diária, que corresponde a totalização da freqüência da 

atividade por dia. 

 Um diagrama de caixa e bigodes (Box plot) foi construído para todos os parâmetros 

da atividade motora, sendo os valores discrepantes (outliers) e extremos que estavam abaixo 

de 25% dos dados substituídos pelo valor do 1º quartil e os valores discrepantes e extremos 

acima de 25% dos dados foram substituídos pelo valor do 3º quartil.  

O teste de Regressão Linear Múltipla foi utilizado para avaliar quanto e como um 

modelo contendo como fatores (variáveis independentes) nascer e pôr do sol, idade, fotofase, 

temperatura máxima e mínima, precipitação pluviométrica, umidade relativa do ar 

influenciam cada parâmetro da atividade motora (p < 0,05). Um pré–requisito para aplicar a 

análise de regressão múltipla é que as variáveis independentes não sejam relacionadas. 

Portanto, para identificar o nível de correlação entre os fatores foi aplicado o teste de Durbin-

Watson. Os valores ideais do teste Durbin-Watson para aplicar a análise regressão devem ser 

entre 2-3, embora, a análise de regressão possa ser aplicada quando os valores variam entre 1 

e 4.  

A análise de variância (ANOVA one-way, p<0,05) foi utilizada para avaliar se os 

parâmetros da atividade motora modificam-se com a idade e os meses do ano. Para cada 

animal foi realizado o teste tendo como variável dependente os parâmetros da atividade e 

como variáveis independentes as idades (em meses) ou os meses do experimento. Na presença 
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de diferença estatisticamente significativa foi aplicado o pós-teste LSD (p<0,05) para 

identificar os pontos que apresentaram diferença. Com objetivo de verificar se após entrada na 

puberdade os parâmetros da atividade motora modificam-se foi utilizado teste t dependente 

(p<0,05). Em relação aos comportamentos não houve uma distribuição normal (p>0,05), por 

isso, foi utilizado o teste de Friedman (p>0,05) para verificar se os comportamentos avaliados 

modificam com a idade.  
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5. RESULTADOS  

 

5.1 - Descrição geral 

O tempo médio de registro da atividade motora foi de 217 dias para cada animal 

(aproximadamente 7 meses). A duração da fase ativa (alfa) para todos os animais foi em 

média 11,4 ± 0,4 h, com o início e o fim da fase ativa acontecendo antes do nascer e do pôr do 

sol, respectivamente. A fase ativa iniciou às 5:17 ± 0,20 h, acontecendo 2,9 ± 7,9 min antes do 

nascer do sol. O término da fase ativa aconteceu em torno das 17:06 ± 0,35 h, 

aproximadamente 19,4 ± 19,6 min antes do pôr do sol.  

O início da puberdade foi detectado a partir dos níveis de estrógenos e 

progesterona nas fêmeas e de andrógenos nos machos, conforme descrito no Quadro 3.  

* idade de entrada na puberdade. 

5.2 - Efeito da idade e dos fatores ambientais sobre os parâmetros do ritmo de atividade 

motora 

A partir da análise de regressão linear múltipla foi possível observar que a idade e 

alguns fatores ambientais influenciaram determinados parâmetros do ritmo de atividade 

motora. Vários fatores foram testados para compor o modelo de regressão. Entretanto, o 

Díade Animal Data Idade* 

Olganita 27/04/2006 5 meses 
1 

Osmerina 09/05/2006 6 meses 

Afrodita 18/09/2006 9 meses 
2 

Átila 13/08/2006 8 meses 

Ozelita 17/04/2007 7 meses 
3 

Orestes 24/04/2007 7 meses 

Quadro 3 – Datas correspondentes à entrada na puberdade de cada animal e sua respectiva 
díade.  
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modelo mais apropriado para avaliação dos parâmetros da atividade foi aquele que teve o 

maior valor do coeficiente de explicação (R2). Este modelo foi composto pelos seguintes 

fatores: nascer e pôr do sol, fotofase, idade (meses), temperaturas máxima e mínima, umidade 

relativa do ar e precipitação pluviométrica (Tabela 2). O índice de autocorrelação entre estes 

fatores para cada parâmetro variou entre 1 e 2 (teste de Durbin-Watson), indicando que existe 

uma correlação entre os fatores que compõem o modelo.  

O total da atividade foi o único parâmetro dentro do modelo que sofreu a influência da 

idade. O valor que corresponde ao β indica que há uma correlação negativa entre a idade e 

este parâmetro, ou seja, à medida que o animal se torna mais velho, o total da atividade 

diminui. Entre os fatores que influenciam o total da atividade de forma significativa, o mais 

forte foi o nascer do sol, seguido pela idade (Tabela 2; Figura 3; p<0,05). Entretanto, é 

importante considerar que o total da atividade teve um coeficiente de explicação (R2) baixo, 

indicando que este parâmetro é pouco explicado por este modelo.  

 Embora o início da fase ativa não tenha sofrido influência da idade, este parâmetro foi 

o mais explicado (60%) pelo modelo. Os fatores inclusos no modelo que contribuíram para 

explicar o início da atividade foram nascer do sol, umidade e precipitação pluviométrica, 

sendo o nascer do sol o fator que mais influencia o início da atividade (Tabela 2; Figura 3; 

p<0,05). 

   O ajuste do modelo ao fim da fase ativa e ao alfa foi baixo. Além disso, nenhum 

desses parâmetros foi influenciado pela idade. Outros fatores dentro do modelo proposto 

foram mais importantes para esses parâmetros do que a idade. O nascer do sol é o fator que 

mais influencia o fim da fase ativa (Tabela 2; p<0,05), enquanto que o fator que mais 

influencia o alfa é a temperatura máxima. Nenhum dos fatores incluídos neste modelo explica 

os parâmetros Ψi e o Ψf  (Tabela 2; p>0,05).  

Tabela 2 – Valor do coeficiente de explicação (R2) de todos os parâmetros, com os respectivos valores 
de β em cada fator dentro do modelo.  



28

5.3 - Parâmetros do ritmo de atividade motora ao longo das idades e dos meses 

 A comparação de cada parâmetro da atividade motora entre as idades e entre os meses 

do ano foi estatisticamente significativa para todos os animais, com exceção do total da 

atividade de Orestes que não diferiu entre os meses do ano. Em todas as díades, o início da 

atividade diferiu ao longo das idades (Olganita: F(6)= 41,1; Osmerina: F(6)= 33,9; Afrodita: 

F(6)= 115,6; Átila: F(6)= 123,3; Ozelita: F(6)= 14,9; Orestes: F(6)= 15,4; p<0,05) e dos meses do 

ano (Olganita: F(6)= 41,1; Osmerina: F(6)= 33,9; Afrodita: F(6)= 136,6; Átila: F(6)= 142,8; 

Ozelita: F(6)= 17,6; Orestes: F(6)= 16,3; p<0,05). O início da fase ativa ocorreu próximo ao 

nascer do sol ao longo das idades e dos meses, apresentando pequena faixa de variação ao 

longo do experimento (Figura 3). Apesar da associação entre o nascer do sol e o início da 

atividade, nos meses em que há um aumento na precipitação pluviométrica foi possível 

observar que a atividade iniciava mais cedo, aumentando oΨi nesses meses. 

Parâmetros ( R2) 

Fatores Início 
(60%) 

Fim 
(28%) 

Alfa 
(30%) 

ΨΨΨΨi

(0%) 
ΨΨΨΨf

(0%) 

Total da 
atividade 

(18%) 

Nascer do sol 0,69 2,42 - - - -0,45 

Pôr do sol - -1,02 0,13 - - - 

Fotofase - 1,94 - - - - 

Idade - - - - - -0,28 

Temperatura 
máxima 

- 0,31 0,32 - - -0,13 

Temperatura 
mínima 

-0,11 0,19 0,24 - - - 

Umidade - - - - - -0,14 

Precipitação 
pluviométrica 

0,06 - - - - -0,16 
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Embora todos os animais apresentem diferença noΨi entre as idades (Figura 3; 

Olganita: F(6)= 3,39; Osmerina: F(6)= 46,06; Afrodita: F(6)= 15,36 ; Átila: F(6)= 11,95; Ozelita: 

F(6)= 13,98; Orestes: F(6)= 5,565; p<0,05) e os meses do ano (Figura 3; Olganita: F(6)= 3,39; 

Osmerina: F(6)= 46,06; Afrodita: F(6)= 16,68; Átila: F(6)= 8,49; Ozelita: F(6)= 15,93; Orestes: 

F(6)= 8,52; p<0,05), não foi observada uma distribuição semelhante neste parâmetro ao longo 

do experimento entre os animais.  

 Em relação ao fim da atividade, foi possível observar que houve um padrão mais 

irregular para este parâmetro do que para o início, tendo uma faixa de variação maior em 

relação ao pôr do sol do que o início em relação ao nascer do sol (Figura 3). A partir da 

análise visual dos dados foi possível observar que a distribuição dos horários de término da 

atividade ao longo das idades e dos meses do ano foi diferente entre as díades. Nas díades 1 e 

2, houve uma variação menor no fim da atividade que a díade 3 (Figura 3). Além disso, a 

díade 2 terminou a atividade mais cedo que a díade 1 em todos os meses do experimento.  

O fim da fase ativa diferiu entre as idades, (Figura 3; Olganita: F(6)= 4,0; Osmerina: 

F(6)= 5,0; Afrodita: F(6)= 2,8; Átila: F(6)= 5,5; Ozelita: F(6)= 32,6; Orestes: F(6)= 34,6), 

acontecendo mais cedo nos 10º e 11º meses de vida quando comparados aos 2 primeiros 

meses (LSD, p<0,05). Em relação aos meses do ano, o término da fase ativa variou para todos 

os animais (Figura 3; Olganita: F(6)= 4,00; Osmerina: F(6)= 5,0; Afrodita: F(6)= 3,8; Átila: F(6)= 

5,8; Ozelita: F(6)= 25,0; Orestes: F(6)= 27,4), com uma tendência a terminar cada vez mais 

cedo entre os meses de abril e novembro (LSD, p<0,05).   

À medida que a atividade terminou mais cedo ao longo das idades e dos meses do ano, 

houve um aumento no Ψf. Este parâmetro diferiu ao longo das idades (Figura 3; Olganita: 

F(6)= 4,21; Osmerina: F(6)= 4,36; Afrodita: F(6)= 5,08; Átila: F(6)= 10,35; Ozelita: F(6)= 13,00; 

Orestes: F(6)= 14,31; p<0,05) e dos meses do ano (Olganita: F(6)= 4,21; Osmerina: F(6)= 4,36; 

Afrodita: F(6)= 5,14; Átila: F(6)= 10,30; Ozelita: F(6)= 9,72; Orestes: F(6)= 8,94; p<0,05).  
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 A duração da fase ativa (alfa) foi diferente entre as idades (Figura 3; Olganita: F(6)= 

4,00; Osmerina: F(6)= 3,80; Afrodita: F(6)= 20,40; Átila: F(6)= 19,40; Ozelita: F(6)= 25,90; 

Orestes: F(6)= 32,30; p<0,05), sendo os menores valores do alfa encontrados entre o 7º e o 9º 

meses de vida em todas as díades. Ao longo dos meses do ano houve diferença neste 

parâmetro (Figura 3; Olganita: F(6)= 4,00; Osmerina: F(6)= 3,80; Afrodita: F(6)= 19,90; Átila: 

F(6)= 20,10; Ozelita: F(6)= 20,30; Orestes: F(6)= 31,60; p<0,05), com os menores valores 

ocorrendo nos meses  de junho a agosto.  

O total da atividade diferiu ao longo das idades em todos os animais (Figura 3; 

Olganita: F(6)= 5,08; Osmerina: F(6)= 3,47; Afrodita: F(6)= 14,48; Átila: F(6)= 10,00; Ozelita: 

F(6)= 7,71; Orestes: F(6)= 4,54; p<0,05). Ao longo dos meses o total da atividade aumentou nas 

díades 1 e 2 (Figura 3; Olganita: F(6)= 5,08; Osmerina: F(6)= 3,47; Afrodita: F(6)= 23,27; Átila: 

F(6)= 14,94; p<0,05), enquanto que na díade 3, o total da atividade diminuiu para Ozelita 

(F(6)= 5,58; p<0,05) e para Orestes houve apenas uma tendência para a redução (F(6)= 1,74; p 

= 0,11).  
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5.4 – Parâmetros do ritmo de atividade motora antes e depois da entrada na 

puberdade. 

  

Alguns parâmetros do ritmo de atividade motora modificaram-se com a entrada na 

puberdade, entretanto não foi observado um resultado comum para todos os animais. O início 

da atividade nas díades 2 e 3 aconteceu mais cedo após a entrada na puberdade, independente 

da época do ano em que os animais se tornaram púberes (Figura 4; Teste t, p <0,05). Na díade 

1 o número de dias de observação em torno da entrada na puberdade foi menor devido a estes 

animais terem se tornados púberes próximos ao início do experimento. Por isso, não foi 

possível avaliar o efeito da entrada na puberdade sobre os parâmetros do ritmo, incluindo o 

início da fase ativa. 

Embora todos os animais tenham mudado o total da atividade após a entrada na 

puberdade, houve diferença entre as díades.  Nas díades 1 e 2 houve um aumento do total da 

atividade após a entrada na puberdade, enquanto que na díade 3 ocorreu uma diminuição no 

total da atividade (Figura 4; Teste t, p <0,05).  

Em relação aos parâmetros fim da fase ativa, alfa, Ψi e Ψf não houve um resultado 

semelhante para maioria dos animais. Na díade 3 a atividade terminou mais cedo após a 

puberdade, consequentemente, ocorreu um aumento do Ψf. Em relação ao Ψi, 2 animais 

aumentaram e 1 diminui após a entrada na puberdade. Além disso, o alfa foi reduzido em 2 

animais e aumentado em 1 animal (Figura 4; Teste t, p <0,05).  
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Figura 4 – Médias móveis (intervalos de 5 dias) de cada parâmetro do ritmo de atividade motora 
antes e depois da entrada na puberdade. Ponto 0 representa o momento da entrada na puberdade 
de cada animal. Díade 1: n=26 dias, Díades 2 e 3: n  = 66 dias (teste t, p <0,05).  
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5.5 - Actogramas e perfis médios horários ao longo das idades e dos meses 

A grande porção da atividade motora diária foi concentrada durante a fase de claro, 

acompanhando o nascer e por do sol ao longo dos meses. Entretanto, houve a incidência de 

atividade noturna em pequena proporção (Figuras 5, 6 e 7).  

A partir dos perfis médios horários é possível observar que existiu um aumento na 

bimodalidade com o avanço da idade e dos meses do ano em todos os animais. A 

bimodalidade foi mais acentuada nos últimos meses da díade 2 em relação aos últimos meses 

das outras díades (Figura 8).  

  

Olganita Osmerina

Figura 5 – Actogramas duplos da díade 1 representando a atividade motora ao longo das 24 h e o 
fotoperíodo (barras em cinza). Espaços em branco devido a problemas na coleta de dados. 

0 360 720 1080 14400 360 720 1080 1440 0 360 720 1080 14400 360 720 1080 1440
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Figura 6 – Actogramas duplos da díade 2 representando a atividade motora ao longo das 24 h e o fotoperíodo 
(barras em cinza). Espaços em branco devido a problemas na coleta de dados. 

0 360 720 1080 14400 360 720 1080 1440 0 360 720 1080 14400 360 720 1080 1440

Afrodita Átila 

Figura 7 – Actogramas duplos da díade 3 representando a atividade motora ao longo das 24 h e o fotoperíodo 
(barras em cinza). Espaços em branco devido a problemas na coleta de dados. 

Ozelita Orestes 

0 360 720 1080 14400 360 720 1080 14400 360 720 1080 14400 360 720 1080 1440
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5.6 - Análise espectral do ritmo de atividade motora ao longo das idades e dos meses 

A distribuição da potência espectral dos componentes com período de 24 e 8 h ao 

longo das idades e dos meses do ano diferiu entre as díades. Nas díades 1 e 3 o percentual da 

potência espectral dos componentes de 24 e 8 h permaneceu estável, enquanto que na díade 2 

houve um aumento crescente desses valores até o 8º mês para Átila e 9º mês para Afrodita, 

idade em que estes animais se tornaram púberes (Figura 9). 
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Figura 8 – Perfis horários da atividade motora para cada animal ao longo das idades.         Início da 
puberdade. 



37

5.7 - Comportamentos afiliativos e agonísticos ao longo das idades 

O comportamento de proximidade não diferiu entre as idades, permanecendo com 

valores estáveis ao longo dos meses (Figura 10, díade 1: F(6)=4,08; díade 2: F(6)=3,29; díade 3: 

F(6)=6,04 p>0,05).  O comportamento de contato na díade 3 diferiu entre as idades (Figura 10, 

F(6)=12,68; p<0,05). Os maiores valores aconteceram até o 7º mês de idade (mês da entrada na 

puberdade dos 2 animais desta díade), reduzindo nos meses seguintes. Apesar de não haver 

diferença entre as idades na díade 1 (F(6)= 5,56; p>0,05), é possível observar que o contato 

aumentou nos últimos meses de idade, coincidindo com a data de nascimento dos filhotes no 

grupo familiar. 
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Figura 9 - Percentual das potências de 24 (em branco) e 8 horas (em cinza) em cada idade e 
mês do ano nos 6 animais. 
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   Início da puberdade. As diminuições bruscas no 3º mês de 

experimento da díade 1 e no mês de maio para Ozelita foram devido a problemas na coleta de 
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A catação recebida pelos animais foi maior do que a catação realizada ao longo das 

idades (Figura 11). Na díade 3, Ozelita aumentou a catação realizada a partir do 8º mês de 

idade (F(6)=16,65; p<0,05), enquanto que Orestes teve apenas uma tendência a aumentar a 

catação realizada a partir do 10º mês (F(6)= 12,00; p=0,061). Em relação à catação recebida, 

Orestes (F(6)= 14,63; p<0,05) e Osmerina (F(6)= 15,80; p<0,05) diferiram entre as idades. Os 

maiores valores da catação recebida por Orestes aconteceram em torno do 7º mês (idade da 

puberdade deste animal), enquanto que para Osmerina, no 10º e 11º mês de idade. Além 

disso, Ozelita teve uma tendência a aumentar a catação recebida no 9º e 10º mês (F(6)= 11,69; 

p=0,069).    

Em relação aos comportamentos de piloereção, marcação de cheiro e agressão o baixo 

número de eventos impossibilitou fazer uma avaliação estatística do efeito da idade sobre 

estes comportamentos.  
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6. DISCUSSÃO 

 

 O ritmo de atividade motora do sagüi no início da puberdade apresentou padrões 

diurnos, caracterizados por início e fim da fase ativa antes do nascer e do pôr do sol, 

respectivamente, semelhante ao encontrado para animais adultos em condições climáticas 

naturais (Moreira et al. 1991; Alonso & Langguth 1989; Castro et al. 2003) e em laboratório 

(Erkert 1989). Neste estudo, o alfa teve duração de 11,4 ± 0,4 h, semelhante ao que foi 

registrado para animais adultos em condições ambientais semi-naturais (Menezes et al. 1993), 

em laboratório (Erkert 1989) e em campo (Alonso & Langguth 1989; Castro et al. 2003).  

  As dificuldades metodológicas em realizar trabalhos que abordem os mecanismos 

envolvidos no atraso de fase de adolescentes humanos levantam a necessidade de modelos 

animais para estes estudos. Portanto, o sagüi se torna um bom modelo experimental para o 

estudo da ritmicidade circadiana devido sua proximidade filogenética com os humanos e sua 

fácil adaptação ao cativeiro. Neste estudo foi observado que a puberdade pode ter um efeito 

sobre os parâmetros do ritmo de atividade motora. Entretanto, não é possível afirmar quais os 

efeitos são realmente da idade devido os animais estarem sob condições climáticas naturais.  

As evidências mais fortes de que a entrada na puberdade interfere na atividade motora 

podem ser observadas no início e total da atividade. Os animais tornaram-se púberes em 

épocas do ano diferentes ao longo do experimento, entretanto, com a entrada na puberdade, a 

atividade iniciou mais cedo, colocando em questionamento a influência dos fatores sazonais 

sobre esta resposta. Em outro primata, o macaco Rhesus, foi observado fato diferente em 

relação ao início da atividade, pois as fêmeas púberes vivendo em ambiente natural iniciam a 

atividade cerca de 1 h e 30 min mais tarde em relação às fêmeas pré-púberes (Golub et al. 

1996). Porém, neste estudo os autores não descartam a possibilidade de uma modulação 

sazonal sobre o início da atividade. Posteriormente, Golub et al. (2002) comparando os 
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mesmos meses do ano antes e após a entrada na puberdade evidenciaram que o atraso de fase 

é decorrente da puberdade.  

 Trabalhos realizados em condições controladas de laboratório podem ser uma 

alternativa importante para verificar se os fatos observados são decorrentes de mudanças 

endógenas. Em um estudo realizado em condições controladas de laboratório foi verificado 

por Tate et al. (2002) que roedores diurnos Octodon degus púberes apresentam um atraso no 

início da atividade em relação aos pré-púberes. Além disso, Lee et al. (2004) verificaram que 

juvenis (pré-púberes) iniciam a atividade 50 minutos mais cedo que os animais adultos, ou 

seja, os juvenis apresentam uma diferença de ângulo de fase maior que os adultos. Esses 

autores discutem que estes resultados são consistentes com os dados que comparam 

adolescentes pré e pós-púberes. Todavia, é necessário ter cautela para inferir resultados para 

os humanos que apresentam um ciclo de vida maior, com fase púbere mais longa que os 

roedores. 

Modelos animais como o sagüi, um primata diurno, bastante estudado em cativeiro 

(Moreira et al. 1991; Menezes et al 1993; Sousa et al. 1999; Azevedo et al. 2001) e ambiente 

natural (Arruda et al. 2005; Box 1975; Alonso & Langguth 1989) pode ser uma opção para o 

estudo da ritmicidade circadiana durante a puberdade. Entretanto, neste estudo não houve um 

atraso de fase semelhante ao observado em humanos. Esta diferença pode estar relacionada ao 

período endógeno destas duas espécies, pois, na maioria dos humanos o período endógeno 

está entre 24,00 e 24,35 h (Czeisler 1999; Duffy & Czeisler 2002), havendo indícios de que na 

adolescência o período endógeno é maior em relação ao adulto (Carskadon et al. 2004). Por 

isso, Carskadon et al. (2004) propõem que os humanos, principalmente na adolescência, 

apresentam uma propensão a atrasar o início do sono e conseqüentemente a vigília.  

Por outro lado, em sagüis adultos foi verificado que o período endógeno é de 

aproximadamente 23 horas (Erkert 1989; Gonçalves 2006; Silva 2007). Dessa forma, esses 
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animais teriam mais facilidade em avançar a fase do ritmo do que atrasar. A partir destas 

informações é possível especular que se houver alguma modificação no período endógeno em 

sagüis púberes, haveria redução no período, contribuindo para que esses animais iniciem a 

atividade mais cedo, como aconteceu neste estudo, após a entrada na puberdade.      

A puberdade é considerada como uma fase de transição para a idade adulta. De acordo 

com esta idéia os sagüis iniciariam a atividade mais cedo na puberdade como forma de 

preparação para a idade adulta, momento em que o ajuste temporal com o ambiente é 

essencial para sua sobrevivência. Entretanto, para confirmar esta hipótese é interessante que 

estudos futuros acompanhem os animais da puberdade até a idade adulta para verificar se o 

avanço de fase observado em sagüis púberes acentua-se ou não na idade adulta. 

 Outro parâmetro que se modificou com a entrada na puberdade foi o total da atividade. 

Todavia, os resultados encontrados não foram iguais para todas as díades, possivelmente 

devido a influência de fatores sociais. Em sagüis, modificações na dinâmica familiar podem 

interferir na distribuição temporal do comportamento (Nascimento et al. 1997) e na expressão 

da ritmicidade circadiana (Azevedo et al. 2001). Neste trabalho, o nascimento dos filhotes 

pode ter contribuído para as variações no total da atividade motora encontradas entre as 

díades. Nesta espécie, a prole, geralmente de gêmeos, pode ser cuidada por todos os membros 

do grupo (Yamamoto 1990; Arruda 1992; Abbott et al. 1997). Por isso, o aumento da 

atividade nas díades em que houve nascimento de filhotes pode ter sido provocado por causa 

da participação no cuidado parental dos recém-nascidos, envolvendo brincadeiras, 

alimentação e proteção. Alonso & Langguth (1989) observaram que animais a partir dos 5 

meses participam do cuidado parental. Entretanto, os animais menos experientes apresentam 

uma freqüência menor no cuidado que os animais mais experientes (Alonso & Langguth 

1989; Yamamoto e Box 1997; Souza 1999).  
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 Na díade em que não houve nascimentos de filhotes, a redução no total da atividade 

após a entrada na puberdade pode ser esperada devido à diminuição de comportamentos que 

implicam em grande movimentação do animal como brincadeiras, pois, a atividade motora 

pode ser influenciada por outros comportamentos, como forrageio, catação, marcação, 

brincadeiras e cuidado parental. Além disso, o estado de saúde e a motivação do animal 

podem interferir na atividade (Menezes 1997).  

Apesar das evidências da influência da idade sobre o início e o total da atividade, não 

é possível afirmar que as modificações encontradas nestes parâmetros sejam decorrentes da 

idade, pois, neste estudo os animais estavam sob condições ambientais naturais e algumas 

evidências apontam que os fatores sazonais modulam os parâmetros do ritmo de atividade 

motora na região equatorial. Muñoz-Delgado et al. (2004) demonstraram em macaco-aranha 

adulto que o nascer do sol está correlacionado positivamente com o início da atividade, e a 

fotofase com o fim da atividade. Resultados semelhantes foram encontrados no presente 

estudo para o início da atividade ao longo dos meses de estudo. Os animais púberes iniciaram 

a fase ativa acompanhando a variação sazonal dos horários de nascer do sol, mantendo um 

ângulo de fase positivo na maior parte do experimento. Este fato pode estar relacionado com a 

distribuição diária das atividades, nesta espécie. A primeira atividade realizada pelos animais 

ao sair da árvore de dormir é a atividade de forrageio (Alonso & Langguth 1989). Portanto, ao 

longo da evolução a sincronização do início da fase ativa ao nascer do sol pode ter sido 

vantajosa, pois iniciar as atividades diárias atrasado pode significar desvantagem na busca por 

alimento que em longo prazo, pode trazer déficit nutritivo. Além disso, com o nascer do sol os 

animais se tornam vulneráveis aos predadores diurnos e por isso é vantajoso estar alerta assim 

que o sol nasce para evitar a predação.   

Por outro lado, o fim da atividade é mais flexível que o início nos animais púberes 

observados neste estudo e em adultos (Erkert 1989; Menezes et al. 1993). Em animais adultos 
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foi observado que o fim da atividade locomotora é mais flexível que o início, acontecendo em 

torno de 1 a 2 horas antes da fase de escuro em laboratório (Erkert 1989) e em ambiente semi-

natural (Menezes et al. 1993). É interessante ressaltar que Alonso & Langguth (1989) 

relataram que, em campo, depois que o primeiro animal sai da árvore de dormir, todos os 

animais o seguem, sendo observado em torno de 30 a 90 s para a saída de todos os animais do 

grupo, enquanto que para o encerramento da fase ativa, os animais levam aproximadamente 

30 min para se colocarem todos juntos na posição de dormir, formando uma “bola de pêlo”.   

 A maior irregularidade dos horários de término da atividade pode estar relacionado a 

3 fatores: em primeiro lugar, como os animais se recolhem para a árvore de dormir dentro na 

fase de claro é necessário manter um determinado nível de alerta, pois esses animais ainda 

estão vulneráveis a fatores ecológicos, como um predador. Em segundo lugar, o fato dos 

animais dormirem todos juntos na árvore ninho pode influenciar o término da atividade, uma 

vez que a movimentação de um animal pode interferir no repouso do outro. Por último, os 

fatores ambientais como nascer e pôr do sol, fotofase e temperatura podem influenciar o fim 

da fase ativa como indicado pelo modelo de regressão neste trabalho. Todavia, é importante 

considerar que a adequação do modelo de regressão ao fim da atividade foi baixa. 

Os sagüis são primatas típicos da região equatorial onde existem pequenas variações 

no fotoperíodo ao longo ano. Portanto, outros fatores ambientais além das variações no 

fotoperíodo podem funcionar como Zeitgeber (Menezes et al. 1998; Souza et al. 1999; Cunha 

et al. 2007). Nos sagüis púberes deste trabalho, fatores como temperatura, precipitação 

pluviométrica e umidade relativa do ar podem ter influenciado os parâmetros do ritmo de 

atividade motora. Por exemplo, o aumento da precipitação pluviométrica pode ter interferido 

no início e fim da atividade, possivelmente por um mecanismo de mascaramento, uma vez 

que a precipitação pluviométrica é uma pista temporal da variação sazonal mais aleatória que 

o nascer e o pôr do sol. 
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Outro fator ambiental que oscila com a sazonalidade e que parece modular o ritmo de 

atividade motora nos sagüis púberes deste estudo e nos adultos (Menezes et al. 1996; 1998) é 

a temperatura. Neste trabalho, a diminuição do total da atividade pode funcionar como 

mecanismo protetor ao aumento da temperatura (Menezes et al. 1998). À medida que a 

atividade diminui em horários de temperaturas elevadas, há redução nas outras atividades 

diárias, como o forrageio. Dessa forma, os animais podem aumentar a duração da fase ativa, 

terminando a atividade mais tarde, como forma de compensar o tempo de menor atividade. 

Em macaco-aranha, o aumento da temperatura noturna propicia um avanço no início da 

atividade e um aumento na fase ativa (Muñoz-delgado et al. 2004). Embora ocorra a 

influência da temperatura sobre o fim da fase ativa, o alfa e o total da atividade, é importante 

considerar que existe um baixo ajuste do modelo de regressão a estes parâmetros da atividade 

motora neste estudo. Este fato pode estar relacionando com a autocorrelação existente entre os 

parâmetros envolvidos no modelo, uma vez que os valores ideais do teste de Durbin-Watson 

devem estar entre 2 e 3. Entretanto, o modelo não se torna inviabilizado, pois a análise de 

regressão pode ser aplicada quando os valores do teste de Durbin-Watson estão entre 1 e 4. 

 O efeito da temperatura sobre a bimodalidade, decorrente do componente de 8h, pode 

ser encontrado também nos perfis horários do ritmo de atividade e repouso em O. degus

(Labyak & Lee 1997) e em sagüis adultos (Menezes et al. 1998). A temperatura alta em 

determinados momentos do dia induz a redução na atividade, pois as atividades como o 

forrageio necessitam de exercício físico intenso (Menezes et al. 1998). Além disso, foi 

observado neste trabalho que a redução na atividade em torno das 12:00 h é mais acentuada 

nos meses de temperatura mais elevada, reforçando a existência de um efeito da temperatura 

sobre a bimodalidade do ritmo de atividade motora. Entretanto, a influência da puberdade 

sobre esse componente não pode ser descartada devido à proximidade nos meses de início da 

coleta de dados entre as díades. A existência de modulação da puberdade sobre o componente 
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ultradiano de 8h poderia ser avaliada se os animais fossem submetidos a condições 

controladas de temperatura, iluminação e umidade relativa do ar ou se a coleta de dados de 

cada díade iniciasse em épocas do ano diferentes, eliminando o possível efeito da 

sazonalidade. Os perfis bimodais neste estudo foram semelhantes ao encontrado para animais 

adultos em cativeiro (Menezes et al. 1993; 1998) e em campo (Castro et al. 2003). 

À medida que estas evidências apontam que o componente de 8 horas pode ser 

modulado pelos fatores sazonais como a temperatura, o componente circadiano de 24 horas é 

modulado pela idade. Menezes et al. (1996) verificaram que o componente circadiano (24 

horas) se torna mais evidente com o avanço da idade, alcançando estabilidade próximo à 16ª 

semana de vida (final do estágio infante). No presente trabalho, o componente circadiano 

tornou-se estabilizado desde os primeiros meses de experimento em duas díades, enquanto 

que em uma díade o componente circadiano estabilizou mais tarde. Este fato pode estar 

relacionado com um início mais tardio na puberdade desta díade que estabilizou a 

periodicidade circadiana a partir dos meses em que os animais se tornaram púberes.  

O contexto social e ecológico é outro fator relevante que pode interferir no 

desenvolvimento da ritmicidade circadiana. Estudos ontogenéticos em crianças (Menna-

Barreto et al. 1993; Tomioka & Tomioka 1991) sugerem que o desenvolvimento da 

ritmicidade circadiana depende das condições do ambiente social e da variação inter-

individual. Em sagüis, foi demonstrada variação de “temperamento” entre grupos (Box 1975) 

que podem ter contribuído para as diferenças encontradas na atividade entre os indivíduos e as 

díades deste trabalho. Variações intra-especificas semelhantes foram encontradas nos perfis 

dos comportamentos de catação (Azevedo et al. 2001), marcação de cheiro (Melo et al. 2005) 

e na atividade motora (Erkert 1989).  

Ao longo da ontogênese as modificações endógenas características dessa fase podem 

modificar a expressão comportamental de acordo com a adaptação do indivíduo no ambiente. 
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O comportamento de marcação é importante na comunicação entre indivíduos, no 

estabelecimento e na manutenção do território e da dominância entre indivíduos do mesmo 

sexo (Epple et al. 1993). Dessa forma, seria esperado que o comportamento de marcação 

aumentasse com a entrada na puberdade para um possível estabelecimento de dominância. 

Segundo Yamamoto (1993) em sagüis, a partir da 8º semana, começam aparecer 

comportamentos agonísticos como a marcação de cheiro. Neste trabalho, a freqüência da 

marcação de cheiro entre os animais foi baixa, o que impossibilitou observar se existe 

diferença ao longo da idade.  

Na maioria dos primatas, incluindo os sagüis, o comportamento de catação é uma 

forma de comunicação táctil, importante na formação, manutenção e fortalecimento das 

ligações entre os membros de um grupo (Goosen 1987; Seyfarth 1983; Simonds 1974), 

podendo estar relacionada ao comportamento sexual (Goosen 1987; Simonds 1974). O 

aumento da catação recebida e realizada após a entrada na puberdade poderia aumentar as 

oportunidades de reprodução e facilitar o estabelecimento de laços afiliativos com outros 

membros do grupo. Entretanto, apenas dois animais aumentaram a catação recebida ao longo 

dos meses de idade, enquanto que um diminuiu a catação realizada. Os episódios de catação 

foram observados desde o 1º mês do experimento (5º mês de vida). Conforme observado por 

Yamamoto (1993), alguns episódios de catação realizada e recebida são observado a partir do 

3º mês de vida, aumentando significativamente a catação recebida no 4º mês. 

Os comportamentos de contato e proximidade registrados entre as díades podem ser 

indicadores da influência do contexto social sobre os comportamentos. Na díade em que não 

houve nascimento de filhotes, a redução do contato ao longo do experimento, principalmente 

após a entrada na puberdade, pode ser decorrente do aumento da interação com outros 

membros do grupo, fazendo com que os animais desta díade ficassem mais tempo separados. 
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 De uma forma geral, a partir dos comportamentos observados não é possível afirmar 

que a entrada na puberdade modifica o padrão comportamental, pois as janelas de observação 

de 30 minutos, os parâmetros escolhidos e a falta de uma comparação com os adultos podem 

ter limitado a avaliação do efeito da puberdade neste trabalho. No entanto, a análise 

comportamental em sagüis é um fator essencial para entender a organização social de um 

grupo e como isso pode interferir no ritmo de atividade motora, pois há evidências de que os 

fatores sociais podem interferir na ritmicidade circadiana (Azevedo et al. 2001). Em trabalhos 

futuros, uma avaliação mais consistente com mais parâmetros comportamentais como 

brincadeira social e transporte de infantes deve ser realizada em janelas maiores entre a 

puberdade até idade adulta. Além disso, torna-se importante caracterizar a distribuição dos 

comportamentos afiliativos e agonísticos ao longo das 24 horas durante a puberdade, a fim de 

caracterizar o perfil circadiano dos comportamentos.  

O contexto ecológico e social de sagüis em ambiente natural está bem caracterizado. 

Isso contribui para os estudos em cativeiro e em laboratório que buscam fazer manipulações 

para entender os mecanismos do sistema de temporização circadiana. Além disso, a 

diurnalidade, a duração do ciclo de vida e a proximidade filogenética desta espécie com o ser 

humano possibilitam inferir resultados encontrados em sagüis para humanos.  

 Neste trabalho foram observadas mudanças na expressão da ritmicidade circadiana ao 

longo da idade, todavia não é possível afirmar quais dessas mudanças são realmente 

decorrentes da puberdade, devido aos animais estarem submetidos a condições ambientais 

naturais. Posteriormente, serão necessárias novas pesquisas em ambiente controlado de 

laboratório e na ausência das variações sazonais, para esclarecer se as mudanças observadas 

na expressão circadiana encontradas neste trabalho são decorrentes dos fatores endógenos 

envolvidos na puberdade.  
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7. CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que: 

 

� a partir das mudanças encontradas no início e no total da atividade sugere-se que a 

entrada na puberdade influencia esses parâmetros. Entretanto, há evidências de que 

as variáveis sazonais modularam a ritmicidade da atividade motora, impossibilitando 

afirmar que o efeito observado é decorrente apenas da idade; 

�  os outros parâmetros – fim da fase ativa, alfa, Ψi, Ψf - do ritmo de atividade motora 

não apresentaram indícios de influência da idade. Contudo, é importante considerar 

que em ambiente natural a sazonalidade pode mascarar estes parâmetros; 

� a bimodalidade, decorrente do componente de 8 horas do ritmo de atividade motora, 

pode ser modulada pelas variações sazonais, enquanto que o componente circadiano 

pode sofrer a influência da entrada na puberdade. 

� algumas evidências apontam que os comportamentos afiliativos - catação, 

proximidade, contato e marcação de cheiro - podem modificar com a idade, embora 

variações na dinâmica familiar ao longo do experimento e o número limitado de 

observações impossibilitem afirmar que estas modificações são decorrentes da 

entrada na puberdade.   
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