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Resumo 

A cooperação é uma interação social afiliativa que traz ganho líquido para todos os 

envolvidos. Num grupo social, o investimento nesse tipo de interação proporciona um retorno 

cooperativo como resultado direto. Nos primatas, as interações sociais afiliativas reforçam os 

laços entre indivíduos do grupo. Também há as interações agonísticas, que se referem a 

comportamentos utilizados em contextos agressivos e de submissão, porém essas são menos 

frequentes nos primatas. Machos de Callithrix jacchus desempenham papel importante na 

relação cooperação x competição presente na espécie. Para compreender a dinâmica de 

interações de sociedades mais complexas, muitos pesquisadores utilizam a abordagem de redes, 

afim de desenhar de forma mais refinada aspectos estruturais dos grupos sociais. Dessa maneira, 

analisamos a influência da hierarquia na dinâmica de interação social entre machos de C. 

jacchus em ambiente natural. Neste trabalho, três indivíduos do sexo masculino (dois adultos e 

um subadulto) de um grupo de saguis foram observados duas vezes por mês, bem como foram 

registrados seus comportamentos afiliativos e agonísticos. Os comportamentos afiliativos 

(catação social e contato físico) foram documentados pelo método animal focal, registrando a 

duração e a frequência destas interações, contudo, comportamentos agonísticos (como 

afastamento, fuga, submissão, ameaça e luta) e comportamento sexual (monta) foram 

registrados através da amostragem do comportamento. Os dados coletados para a elaboração 

das redes sociais e outras análises tinham a finalidade de comparar a dinâmica de interação 

social entre os animais focais. Os resultados mostraram que a duração da catação e do contato, 

e a frequência de agressões não diferem estatisticamente entre si. Já a frequência dos 

comportamentos afiliativos, catação e contato, difere entre os machos, com o dominante 

realizando tais comportamentos com mais frequência. Os sociogramas mostram que a dinâmica 

das interações afiliativas e agonísticas entre os machos muda. Verificamos que o reprodutor 

dominante e o segundo macho na sucessão da hierarquia direcionam mais exibições agonísticas 

para outros indivíduos. O reprodutor também concentra o maior número de interações 

afiliativas enquanto os demais se assemelham em relação à essas interações. Constatamos que 

existe uma assimetria nas interações sociais que envolvem machos de C. jacchus na Caatinga, 

e essa assimetria está ligada ao posto de dominância ocupado pelo animal dentro do grupo 

social. 

Palavras-chave: Agonismo; Comportamento afiliativo; Rede social; Saguii. 

  



Abstract 

Cooperation is an affiliative social interaction that brings a gain to all involved. In a 

social group, investment in this interaction provides a cooperative response as a direct result. 

In primates, affiliative social interactions reinforce the bonds between individuals in the group. 

There are also agonistic interactions, which refer to behaviors used in aggressive and 

submissive contexts, but these are less frequent in primates. Callithrix jacchus males play an 

important role in the relationship cooperation x competition in this species. In order to 

understand the interactions dynamics of more complex societies, many researchers use 

networks approach to find a refined design of social groups structural aspects. In this way, we 

analyze the hierarchy influence in the dynamics of social interaction between males of C. 

jacchus in natural environment. In this study, three male subjects (two adults and one subadult) 

of a marmosets group were observed twice a month, as well their affiliative and agonistic 

behaviors were recorded. Affiliative behaviors (grooming and contact) were documented by 

the focal animal method, recording the duration and frequency of interactions, while agonistic 

behaviors (avoidance, escape, submission, intimidation and fight) and sexual behavior (mount) 

were documented by behavioral sampling. The collected data were used in the social network 

elaboration and other analyzes in order to compare social interaction dynamics between focal 

animals. The results showed that grooming and contact duration, and the aggressions frequency 

did not differ statistically. However, the affiliative behaviors frequency, grooming and contact, 

differs between males, with the dominant showing such behaviors more frequently. Sociograms 

show that affiliative dynamics and agonistic interactions between males differ. We have 

verified that the breeder and the second male in the hierarchy succession perform more agonistic 

displays for other individuals. The breeder also holds the largest number of affiliative 

interactions while the others are similar in these interactions. We found that there is a social 

interaction asymmetry involving C. jacchus males in the Caatinga environment, and this 

asymmetry is related to the dominance position occupied by the animal in the social group. 

Key-words: Agonism; Afiliative behavior; Social network; Common marmoset. 
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Introdução 

A espécie Callithrix jacchus, conhecida popularmente como sagui, tem como habitat 

natural os biomas Caatinga e Mata Atlântica ocorrendo no nordeste do Brasil, nos estados de 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Bahia e 

possivelmente no nordeste de Tocantins (Rylands, Coimbra-Filho & Mittermeier, 2009). 

Estes primatas pesam em torno de 300g e possuem uma dieta variada, incluindo frutos, folhas, 

insetos e pequenos vertebrados, além de exsudatos de plantas (Rylands & Faria, 1993). Dessa 

maneira, C. jacchus consegue explorar diversas fontes de alimento, permitindo que se 

estabeleça em habitats diferentes, com pressões ambientais variadas. A maior parte dos 

vegetais utilizados em sua alimentação é para obtenção do exsudado. Na Caatinga, essa 

característica aumenta o consumo de alimento, uma vez que em ambiente seco ocorre redução 

dos itens vegetais (Mantilla, 2012). Saguis, via de regra, dão à luz gêmeos, podendo ter até 

duas gestações por ano. Este fato pode estar associado com a capacidade desses animais de 

explorarem uma variedade de recursos alimentares (Sussman & Kinzey, 1984). 

Indivíduos de C. jacchus vivem em grupos que variam em tamanho de cinco a 17 

indivíduos e incluem machos e fêmeas adultos, bem como animais imaturos (Araujo, 1996), 

no qual somente os indivíduos dominantes procriam, mas os outros membros do grupo 

participam do cuidado dos infantes (Yamamoto et al., 2014). Os saguis machos geralmente 

ajudam no cuidado cooperativo dos infantes, apresentando frequentemente comportamentos 

como carregar os filhotes e partilhar alimento. A cooperação está presente na maior parte do 

tempo entre os machos, porém, quando competem por uma vaga no posto reprodutivo é 

notável o aumento da agressividade. Geralmente, isso acontece com a imigração de uma nova 

fêmea, aumentando a competitividade entre os indivíduos. Esses conflitos podem acabar com 

a expulsão de machos residentes do grupo (Yamamoto, Arruda, Alencar, Sousa, & Araújo, 

2009). 

O sistema social de C. jacchus, foi inicialmente descrito como monogâmico, 

entretanto, casos de poliginia já foram descritos (Digby & Ferrari, 1994; Arruda et al., 2005). 

Grupos poligínicos parecem não ocorrer com frequência. Em um estudo feito ao longo de dez 

anos em Nísia Floresta, foram identificados 14 grupos reprodutivos, destes apenas 15% foram 

caracterizados como poligínicos. Nos grupos poligínicos, duas fêmeas procriaram 

repetidamente, tiveram prole sobrevivente, eram membros estáveis do grupo e mostraram 

comportamento sexual com o mesmo macho dominante. Esses dados sugerem que o sistema 

social de C. jacchus é monogâmico e tende à poliginia (Yamamoto et al., 2009). 
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Dentro de um grupo social de saguis pode ser encontrado o núcleo central que é 

composto pelo par reprodutor e um indivíduo não reprodutor, sendo frequentemente outro 

macho (Araujo, 1996; Yamamoto et al., 2014). Os animais que compõem esse núcleo central 

mantêm interações afiliativas, possuindo grande proximidade social, assim como participam 

de forma ativa no cuidado da prole e na defesa do território do grupo (Koenig & Rothe, 1991).  

Machos e fêmeas de C. jacchus competem pelo posto reprodutivo e, para que este 

objetivo seja alcançado, é necessário que ocorra migração de um indivíduo não parente, assim 

como, que um indivíduo reprodutor morra ou saia do grupo. A migração ocorre porque, 

geralmente, os subordinados que ajudam no cuidado da prole são filhos dos reprodutores do 

grupo (Yamamoto et al., Submetido). 

Para um indivíduo subordinado, o custo de abdicar da reprodução é bastante alto, 

porém, muitos benefícios são aproveitados por estes indivíduos quando ocupam este posto 

hierárquico. Estudando a variação reprodutiva entre fêmeas de saguis, Smucny (2004) 

verificou que os filhotes cujas mães pariram de forma tardia, tiveram maior sobrevivência em 

relação aqueles de fêmeas que começaram a reproduzir em idade mais precoce. Com isso, 

pode-se supor que, sendo subordinados (e consequentemente, reproduzindo de maneira tardia) 

os indivíduos podem adquirir habilidades de cuidado parental que irão ajudá-los no momento 

em que tiverem a oportunidade de reproduzir. Saguis não-reprodutores ajudam no cuidado da 

prole em troca da permanência no grupo, aproveitando os benefícios da vida em grupo como 

forrageio comunitário e proteção contra predadores. A permanência em um grupo também 

aumenta a probabilidade de reproduzir, isso se o reprodutor do mesmo sexo sair do grupo ou 

morrer (Snowdon & Cronin, 2007).  

Uma estratégia usada por subordinados a fim de aumentar sua aptidão direta é copular 

com indivíduos de grupos vizinhos. Cópulas extra-grupo podem constituir uma estratégia 

alternativa para fêmeas subordinadas, pois elas podem escapar do controle reprodutivo de 

fêmeas dominantes, ter acesso a um macho que não seja seu parente e ter a chance de explorar 

grupos vizinhos na busca por possíveis vagas para postos reprodutivos (Yamamoto et al., 

2009). Essa estratégia está relacionada com o padrão de migração entre grupos de 

coespecíficos, uma vez que as fêmeas são consideradas o sexo de dispersão em C. jacchus. 

Embora os machos também dispersem, as fêmeas parecem melhor preparadas 

fisiologicamente para lidar com o estresse da dispersão. Isso acontece provavelmente para 

evitar a competição com parentes que geralmente compõem o grupo (Silva, Leão, & Sousa, 

2008). 
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Como discutido em Yamamoto, Araújo, Sousa e Arruda (2010), dois aspectos 

interdependentes do sistema social de saguis contribuem para um sistema social bem-

sucedido: competição entre fêmeas e cooperação entre machos. A competição entre as fêmeas 

visa reforçar a monopolização reprodutiva por uma fêmea dominante, evitando os custos de 

criar mais de um par de infantes simultaneamente, bem como, evitando a alta mortalidade 

infantil. Um exemplo dessa competição é a supressão da ovulação, no qual a fêmea 

reprodutora e dominante do grupo produz feromônios que inibem a ovulação das fêmeas do 

mesmo grupo que são subordinadas, com o intuito de garantir sua exclusividade reprodutiva 

(Abbott, 1984). O segundo aspecto, se refere a cooperação dos machos, que por sua vez, 

contribuem com o cuidado compartilhado dos filhotes assegurando a proteção e o cuidado da 

prole. Machos de C. jacchus realizam mais comportamentos afiliativos para com outros 

indivíduos do grupo quando comparados as fêmeas (Rothe, 1975; Lazaro-Perea, Arruda & 

Snowdon, 2004), bem como, indivíduos do sexo masculino, após copular, parecem ser mais 

tolerantes a presença de outro intruso do mesmo sexo em relação as fêmeas (Araujo & 

Yamamoto, 1993). Machos desempenham papel importante na relação cooperação-

competição presente na espécie. Porém, as relações sociais cooperativas envolvendo 

indivíduos machos de C. jacchus não estão completamente elucidadas. 

A cooperação pode ser definida como uma interação que resulta num ganho líquido 

para todos os envolvidos; cujo investimento para que a interação ocorra, seja ele 

comportamental, morfológico ou fisiológico, gera um retorno cooperativo como resultado 

direto deste investimento (Noe, 2005). Essas interações sociais cooperativas e afiliativas estão 

relacionadas com categorias comportamentais que tendem a reforçar laços entre indivíduos do 

grupo. Fatores como tamanho e coesão do grupo parecem estar relacionados com os padrões 

de distribuição de interações afiliativas (Cédric, Deneubourg, Petit & Couzin, 2010). Desta 

maneira, através do estudo desses comportamentos afiliativos, podemos entender melhor 

como funciona a dinâmica de interação social em sociedades de C. jacchus.  

Dentre as interações sociais que ocorrem entre primatas é possível encontrar também, 

mesmo que em baixa frequência, as interações agonísticas. O termo agonismo engloba um 

amplo espectro de comportamento envolvendo desde a ameaça e a submissão até o ataque e a 

luta (Huntingford & Chellappa, 2011). O confronto pode encerrar com a morte de um dos 

envolvidos ou pode ser resolvido sem que haja a luta, denominado confronto “ritualizado” 

(Huntingford & Turner, 1987). As interações sociais agressivas e de submissão, se referem a 

comportamentos utilizados em contextos agonísticos. 
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Prosímios que vivem em grupo e macacos do Velho e do Novo Mundo, geralmente, 

dedicam menos de 10% do seu orçamento de atividade a interações sociais. Além disso, as 

taxas de comportamentos agonísticos são extremamente baixas, normalmente menos de 1% 

do orçamento da atividade. Se o custo para os atores do comportamento afiliativo é baixo, 

mesmo que as recompensas sejam baixas ou extremamente variáveis, deve-se esperar que a 

afiliação e a cooperação sejam frequentes dentre as relações sociais destes indivíduos 

(Sussman, 2005). 

Para compreender a dinâmica de interações que acontece em sociedades mais 

complexas, muitos pesquisadores utilizam a abordagem de redes as quais exploram os 

relacionamentos entre indivíduos de um grupo. A vantagem desse método é que ele nos 

permite desenhar uma imagem muito mais refinada das diferenças estruturais dos grupos 

(Kasper & Voelkl, 2009). Essas técnicas devem ser particularmente úteis quando se analisam 

sociedades complexas de fissão-fusão, como são encontradas entre os primatas e cetáceos 

(Cédric, Deneubourg, Petit & Couzin, 2010; Whitehead, 1997).  

Uma vez que o papel do macho na relação competição-cooperação presente no grupo 

social não está completamente elucidado, se faz necessária uma análise mais detalhada e 

refinada das interações sociais entre os machos e os demais indivíduos que compõem o grupo 

social de C. jacchus, investigando a hierarquia de dominância do grupo utilizando a 

abordagem de redes. Com estes dados reunidos e analisados, pode-se ter uma ideia de como 

os comportamentos agonísticos e afiliativos funcionam em conjunto de forma a influenciar a 

dinâmica social do grupo no ambiente natural da espécie. 
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Objetivo 

Analisar a influência da hierarquia na dinâmica de interação social entre machos de 

Callithrix jacchus em ambiente natural. 

Hipóteses/ predições 

 Hipótese: 

 As relações sociais entre os machos variam de acordo com o posto de cada um deles 

na hierarquia de dominância do grupo. 

 Predição 1: 

 Em contextos agonísticos o macho com posto hierárquico mais elevado exibe mais 

comportamentos agressivos para outros membros do grupo quando comparado à machos 

subordinados. 

 Predição 2: 

 Machos de posto hierárquico inferior se envolvem mais em interações afiliativas, uma 

vez que estes comportamentos funcionam como uma forma de reduzir a tensão social. 
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Método 

Local: 

O estudo foi realizado na Floresta Nacional de Assu (Flona Assu - RN) (5°34’20’’S e 

36°54’33’’O), localizada no município de Assu, Rio Grande do Norte. A região possui uma 

temperatura média de 27,2 °C e pluviosidade média anual de 704 mm geralmente com três a 

quatro meses de chuva (fevereiro a maio) e estiagem no restante do ano (Mantilla, 2012).  

A área de floresta da reserva consiste em um fragmento remanescente de floresta de 

Caatinga de 215,25 hectares, com formação vegetal do tipo arbóreo-arbustiva. De acordo com 

Miranda et al. (2007), espécies das famílias Amaranthaceae, Euphorbiacea e Commelinaceae 

são bastante comuns na FLONA, igualmente, plantas de grande porte como Tabebuia 

impetiginosa (pau-d’arco-rosa), Caesalpinia bracteosa (catingueira), Aspidosperma 

pyrifolium (pereiro), Croton sonderiamus (marmeleiro-branco), Bauhinia cheilantha (mororó-

branco), também se fazem presentes. A FLONA possui ainda uma pequena área de pomar de 

aproximadamente 2 ha próxima dos alojamentos e da administração da reserva. Nesta área, é 

possível encontrar algumas espécies frutíferas: Mangifera indica (mangueira), Annona 

squamosa (pinheira), Eugenia uniflora (pitangueira), Mapighia emarginata (aceroleira), 

Citrus limon (limoeiro), Psidium jaguava (goiabeira), Carica papaya (mamoeiro), Cocos 

nucifera (coqueiro), Anacardium occidentale (cajueiro) e Syzygium jambolanum (azeitona-

preta) (Miranda et al., 2007). 

 

 

Figura 1. Imagem de satélite da Floresta Nacional de Assu, Assu-RN. Fonte: Google Maps. 
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Animais: 

O grupo Bosque é monitorado desde 2003 até a presente data pelo Laboratório de 

Biologia Comportamental da UFRN. Um total de 13 animais da espécie Callithrix jacchus 

compunha o grupo na época em que foram feitas estas coletas. Neste período o grupo possuía 

cinco animais adultos - dos quais três eram reprodutores -, dois subadultos, quatro juvenis e 

dois infantes. Os animais focais utilizados no estudo foram três machos do grupo, sendo dois 

adultos (Bolton e Bruce) e um subadulto (Barriston) (Tabela 1). 

Em agosto de 2008, Catarina imigrou para o grupo Bosque e passou a ocupar o posto 

de fêmea reprodutora, até o presente estudo. Entre as proles de Catarina, nasceram as fêmeas 

Bela (dezembro de 2013) e Baggi (janeiro de 2015). Quatro meses após o nascimento de 

Baggi, o antigo macho reprodutor do grupo foi encontrado morto e duas semanas depois do 

ocorrido Bolton imigra para o grupo Bosque (maio de 2015), passando a ocupar o posto de 

reprodutor. Pouco antes de Bela emigrar em maio de 2016, ela dá à luz a Bruce e a irmã Brisa 

(fevereiro de 2016), deixando eles no grupo. Ao atingir a idade adulta, Baggi passou a ocupar 

o posto reprodutivo junto com sua mãe Catarina, gerando Barriston e irmã (julho de 2016). 

 

Tabela 1. Composição do grupo de Callithrix jacchus em relação a faixa etária segundo 

Yamamoto (1993), idade (ao fim da coleta de dados), data de nascimento e maternidade. “R” 

indica os reprodutores. 

 

Os integrantes do grupo Bosque foram capturados utilizando armadilhas acionadas 

manualmente à distância. Após a captura, foi aplicada uma dosagem de ketamina para sedar 

Indivíduo  Faixa etária  Idade  Mãe Nascimento 

♀CatarinaR  Adulto  Desconhecida 
 

 ♂BoltonR  Adulto  Desconhecida 
 

 ♀BaggiR  Adulto  33 meses Catarina Janeiro de 2015 

♀Brisa  Adulto  20 meses Bela Fevereiro de 2016 

♂Bruce  Adulto  20 meses Bela Fevereiro de 2016 

♂Barriston  Subadulto 15 meses Baggi Julho de 2016 

♀Bastiana Subadulto 15 meses Baggi Julho de 2016 

♀Belinda  Juvenil 9 meses Catarina Janeiro de 2017 

♀Bali Juvenil 9 meses Catarina Janeiro de 2017 

♀Beta Juvenil 6 meses Baggi Abril de 2017 

♀Bahia Juvenil 6 meses Baggi Abril de 2017 

♂Botafogo Infante 4 meses Catarina Junho de 2017 

♂Buarque Infante 4 meses Catarina Junho de 2017 
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os indivíduos, sendo 10 mg/kg para juvenis e subadultos, 15 mg/kg para adultos. Após a 

sedação, eles foram pesados, medidos, e no caso de filhotes, tiveram o sexo identificado. Em 

seguida, os indivíduos foram marcados com uma solução aquosa de ácido pícrico (1:100 mL), 

aplicado para cada indivíduo em regiões diferentes da pelagem, com o intuito de facilitar a 

identificação individual dos componentes do grupo.  

Os indivíduos focais eram observados durante uma manhã e uma tarde por semana, 

duas vezes por mês. O primeiro turno de observação de cada indivíduo começava no fim da 

manhã (em torno do meio-dia), e se estendia até o momento em que a formação de dormir 

(huddle) se encontrava sem nenhum movimento aparente dos animais do grupo (entre 17:21h 

e 17:52h). O segundo turno da coleta no dia seguinte, tinha início na hora em que o grupo 

deixava a árvore de dormir (entre 05:08h e 05:33h) até o horário de início dos registros no dia 

anterior, encerrando assim o segundo turno da coleta. Nas observações das interações sociais 

dos três animais focais, foram registradas a identidade dos animais que interagiam com eles e 

o tipo de interação que acontecia. Ao final das coletas, os focais foram observados durante 5 

meses, totalizando 11 semanas de observação para Bolton e Bruce e 8 semanas para Barriston; 

este último só foi observado a partir da quarta semana de observação pois ainda não tinha 

atingido a faixa etária de subadulto no início das coletas. 

Registro comportamental:  

Para registrar como aconteciam as interações sociais dos machos do grupo, foram 

elencadas algumas categorias comportamentais. Estas foram separadas em interações 

afiliativas e interações agonísticas, conforme descrito abaixo: 

Interações agonísticas: 

 Afastamento: Deslocamento brusco para longe de um indivíduo sem a presença 

aparente de agressão recebida; 

 Fuga: Deslocamento brusco para longe de um indivíduo que esteja dirigindo 

comportamentos agressivos para o indivíduo focal; 

 Submissão: Emissão de vocalizações de submissão (squeal) (Bezerra & Souto, 2008), 

evitar coespecífico e baixar tufos; 

 Agressão: Emissão de vocalizações agressivas (chatter call), perseguições, piloereção, 

puxões de pelo e mordidas (Steverson & Poole, 1976); 

 Luta: Dois indivíduos vocalizando, desferem unhadas com as mãos e pés, mordendo o 

adversário (Steverson & Poole, 1976). 
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Interações afiliativas: 

 Catação social: Mexer na pele ou pelos de outro indivíduo com as mãos ou boca 

(Finkenwirth & Burkart, 2018); 

 Contato físico: Contato entre o corpo do animal focal com o corpo de outro indivíduo. 

Os comportamentos de catação social e contato físico foram amostrados pelo método 

animal focal, registrando a duração e a frequência destas interações. Os registros dos 

comportamentos sociais de baixa ocorrência nos calitriquídeos, como afastamento, fuga, 

submissão, agressão e luta foram feitos através do método de amostragem do comportamento. 

O registro foi realizado através da utilização de gravador de áudio e de cronômetros ativados 

manualmente. 

O posto reprodutivo dos animais focais foi identificado por amostragem do 

comportamento, a partir do registro de atividade sexual e pela guarda de parceiro. Na 

interação de atividade sexual foi registrado o número de vezes em que um dos focais realizou 

monta, isto é, o sagui macho monta na fêmea em uma posição dorsoventral, geralmente com 

os braços ao redor da cintura dela (Kendrick & Dixson, 1983). Consideramos como “atividade 

sexual” as tentativas de cópula e cópulas pelo fato de nem sempre ser possível distingui-las. 

Seguir e descansar próximo da fêmea foram amostrados como guarda de parceiro 

(Yamamoto, Araujo, Arruda, Lima, Siqueira & Hattori, 2014). O posto reprodutivo das 

fêmeas foi identificado a partir dos registros das gestações e da amamentação dos infantes 

durante as coletas e a partir de dados prévios do grupo. 

Os dados comportamentais coletados através de gravação foram tabulados no 

Laboratório de Biologia Comportamental, situado na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Estes dados foram utilizados na análise inferencial, bem como, na elaboração de redes 

sociais que foram confeccionadas para descrever os padrões complexos de interação social 

presentes no grupo. 

Análises estatísticas: 

Todos os dados deste estudo foram analisados através do softwere SPSS IBM v.21. Os 

dados não apresentaram distribuição normal, assim optamos por utilizar o teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis (H) para comparar entre os três animais focais a duração das 

interações afiliativas e frequência tanto das interações afiliativas quanto agonísticas. Havendo 

significância estatística nessas comparações, escolhemos o Games-Howell (G-H) como pós-

teste para verificarmos onde estava a diferença. O nível de significância considerado nas 

análises foi de 5% bicaudal. 



10 
 

Para estabelecer a hierarquia de dominância, as interações agonísticas foram 

registradas de forma diádica entre os indivíduos, registrando um ganhador e um perdedor para 

cada interação. Foi considerado ganhador, o indivíduo que apresentou comportamentos 

agressivos, ou quando o outro indivíduo exibiu submissão. Em contrapartida, o perdedor foi 

aquele que evitou o confronto ou que apresentou um comportamento de submissão em 

resposta. Com os dados das interações foi feito o sociograma de agonismo e também 

calculado o David’s Score (DS) (David, 1987) para cada um dos indivíduos observados. O DS 

consiste em um índice que é calculado para cada indivíduo utilizando comportamentos 

agressivos e de submissão, de modo a estabelecer o nível hierárquico dos indivíduos dentro 

do grupo. Quanto maior o valor do DS de um animal dentro de um grupo, maior será o seu 

posto na hierarquia de dominância. 

Para a elaboração das redes produzimos matrizes das interações agonísticas e 

afiliativas. Uma vez que comportamentos de catação e agonismo tem direcionalidade, isto é, 

ocorrem quando um indivíduo ator A direciona a ação para um receptor B, as matrizes eram 

assimétricas. A matriz para Contato físico era simétrica, uma vez que ela esboça uma 

interação recíproca da frequência dos episódios que A e B foram observados em contato 

físico. 

O vértice de uma rede social consiste em uma representação dos indivíduos que 

compõem o grupo social, sendo representados neste estudo como quadrados e círculos; as 

linhas que ligam estes vértices representam as interações vistas entre os participantes do 

grupo. Utilizando o Ucinet 6.653 (Borgatti et al. 2002) foi possível calcular medidas de rede 

para cada indivíduo (vértice) no grupo. Para as redes assimétricas foram usados o grau 

(degree), in-degree e out-degree. O grau de um vértice é dado pelo número de linhas que se 

conecta a este vértice (Kasper & Voelkl, 2009). Para dados assimétricos, o in-degree (in) é o 

número de vínculos recebidos por um vértice e o out-degree (out) é o número de vínculos 

iniciados por um vértice (Borgatti et al. 2002). 

Para as redes simétricas, que envolvem interações de contato físico, foi calculado o 

Eigenvector centrality (eig). Esta medida é baseada na soma das centralidades dos vértices 

vizinhos, o que permite ao indivíduo obter alta centralidade de duas maneiras diferentes: 

tendo relações fortes com muitos outros indivíduos ou estando em contato com aqueles 

indivíduos que são mais centrais (Kasper & Voelkl, 2009).  

Construímos os sociogramas usando o NetDraw 2.161 (Borgatti, 2002) para obter uma 

representação topológica das redes de interação. Ao todo foram feitos três sociogramas, sendo 

um para interações agonísticas, outro para contato físico e o terceiro referente à catação 
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social, focando nas interações dos animais focais com os outros integrantes do grupo. As 

interações referentes aos indivíduos juvenis e infantes foram aleatorizadas no começo das 

coletas devido não termos conseguido capturá-los desde o início das idas ao campo.  
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Aspectos éticos: 

Este trabalho foi autorizado pela Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA 

(protocolo 085-2017, parecer nº 067.085/2017), e pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBio (licença nº 57796) (Anexo 5). 
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Resultados 

Um total de aproximadamente 360 horas de esforço amostral foi realizado, no qual 36 

h de duração das interações foi medido, sendo dessas 13h de catação (35,6%) e 23h de contato 

físico (64,3%). Registramos 1.799 episódios de interações afiliativas e agonísticas, sendo 788 

episódios de catação (43,8%), 797 episódios de contato físico (44,3%) e 214 episódios de 

interações agonísticas (11,9%). 

Interações Agonísticas: 

As interações que envolvem comportamento agressivo dos animais focais com os 

demais membros do grupo não mostraram diferença significativa quando comparamos os três 

indivíduos (Fazer Agressão: N=107, H=0,438, gl=2, p=0,803) (Receber Agressão: N=42, 

H=2,893, gl=2, p=0,235). Bolton se envolveu menos em interações agressivas em relação aos 

outros dois focais, já Barriston se envolveu frequentemente em episódios de agressão, quando 

comparado à Bolton. Apesar dos animais focais não diferirem em termos de frequências 

absolutas de comportamento agressivos realizados e recebidos, com o cálculo do David’s 

score que mensura as relações diádicas, fica evidente a existência de uma hierarquia no grupo. 

Catarina, Bolton e Baggi tiveram valores de DS elevados, este achado indica maior nível de 

dominância do trio reprodutor, mesmo as fêmeas não sendo de fato animais focais durante a 

coleta de dados. Bruce mostra valor positivo, porém, inferior aos índices do trio. Já Barriston, 

apresentou DS com valor numérico negativo e inferior a cinco indivíduos do grupo, indicando 

uma posição hierárquica de submissão (Tabela 2). 

Tabela 2. Índices de dominancia hierárquica de David (DS) (David, 

1987), de acordo com os comportamentos agonísticos expressos 

pelos três animais focais em relação aos demais indivíduos do grupo. 

Indivíduo DS 

♀CatarinaR 25,39 

♂BoltonR 22,42 

♀BaggiR 20,67 

♂Bruce 3,59 

♀Brisa 0,20 

♂Barriston -3,73 

♂Buarque -7,12 

♀Belinda -9,53 

♂Botafogo -9,72 

♀Bastiana -10,02 

♀Beta -10,61 

♀Bahia -10,72 

♀Bali -10,83 
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Os números encontrados para grau de centralidade (Anexo 1) mostram que Bolton tem 

elevado out-degree e baixo in-degree para esta interação, indicando um grande número de 

exibições agonísticas realizadas por ele, direcionadas para a maioria dos outros indivíduos do 

grupo (out = 99), por outro lado, poucas exibições agonísticas direcionadas a ele (in = 8). 

Catarina, Baggi, Brisa, Belinda e Beta, mesmo que em pouca quantidade, exibiram agonismo 

direcionado a Bolton (Figura 2). Quando o reprodutor é o ator da ação, ele realiza exibições 

para quase todos os indivíduos do grupo, com exceção de Catarina e do filhote Botafogo. 

Baggi e Buarque são os animais que menos receberam agonismo quando comparamos com as 

demais interações em que Bolton é ator.  

Bruce realizou menos exibições agonísticas (out = 85) e recebeu mais (in = 54) quando 

comparado com Bolton (Anexo 1). Bruce recebe muitas exibições agonísticas das fêmeas 

reprodutoras Baggi e Catarina e um menor número de exibições provenientes de outros quatro 

indivíduos do grupo. Quando ele se encontra na condição de ator da ação, suas exibições 

agonísticas foram direcionadas a todos os outros animais da rede, menos para Catarina. Há 

uma maior frequência de agonismo de Bruce direcionado a Bastiana, e em menor grau aos 

demais animais do grupo.  

Já Barriston tem in-degree e out-degree iguais em valor. Isso mostra que a frequência 

de vezes que ele se envolveu neste tipo de interação é semelhante, tanto para os agonismos 

realizados (out = 78) como recebidos (in = 78) (Anexo 1). Verificando as relações presentes 

na rede é possível notar uma frequência de interações agonísticas direcionadas ao subadulto 

Barriston vindas de quase todos os outros animais, principalmente realizadas pelo trio 

reprodutor Catarina, Baggi e Bolton. Na condição de ator, Barriston interage agonisticamente 

com uma menor quantidade de indivíduos. Com exceção dos agonismos de Bolton 

direcionados a Barriston, não foram registrados muitos episódios desta natureza envolvendo 

os três animais focais (Figura 2).  

Contato Físico: 

Foi verificada diferença significativa entre os três animais focais quanto à frequência 

de episódios de contato físico (N=315, H=20,710, gl=2, p=0,001) (Figura 3), especificamente 

entre Bolton e os outros dois indivíduos, indicando que ele realizou mais contato físico com 

os demais integrantes do grupo, quando comparado a Barriston e Bruce (G-H: p<0,001). 

Levando em conta a comparação da duração, os animais focais apresentaram semelhanças nas 

durações dos seus episódios de contato físico (N=774, H=1,123, gl=2, p=0,570). 
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Figura 2. Sociograma referente às interações agonísticas dos animais focais (Bolton, Bruce, Barriston) com os outros indivíduos do grupo. 

Espessura das linhas e tamanho das setas corresponde a frequência de registros de Agressão entre dois envolvidos. Os círculos indicam quem 

realiza a interação (ator) e os quadrados indicam quem recebe (receptor). 
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Figura 3. Média da frequência dos episódios de contato físico dos animais focais (Bolton, Bruce, Barriston) com os outros indivíduos do grupo 

por dia de observação. A barra de erro representa o intervalo de confiança de 95% e o asterisco (*) indica diferença significativa. 
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Em relação à abordagem de redes, é possível notar elevada centralidade do macho 

reprodutor Bolton (eig = 0,639), seguido por Bruce (eig = 0,404) e Barriston (eig = 0,316) 

(Anexo 2). Estes valores de eigenvector corroboram com o que mostra a Figura 3, onde é 

visto uma maior frequência de interações de contato tendo o reprodutor Bolton como 

participante. Bruce esteve em contato físico com Bolton mais vezes do que Barriston. Ainda 

levando em conta essas conexões, Barriston e Bruce não foram vistos frequentemente em 

contato, portanto, estão pouco conectados entre si e ambos apresentam conexão forte com 

Bolton (Figura 4). 

As fêmeas reprodutoras, Catarina (eig = 0,323) e Baggi (eig = 0,297) não eram 

animais focais neste estudo, mesmo assim obtiveram valores elevados de eigenvector. Elas 

mostram forte associação com Bolton, isto é, uma grande frequência de contato físico foi 

registrada envolvendo Bolton e as duas fêmeas reprodutoras.  Além disso, estas mesmas 

fêmeas não exibiram muitas interações com os outros dois animais focais (Figura 4).  

Catação social: 

Em relação à frequência de episódios de catação, os dados mostraram diferença 

significativa no ato de fazer catação, mais uma vez registrada para o macho Bolton (N=230, 

H=22,605, gl=2, p=0,001) (G-H: p<0,001). Este indivíduo faz mais catação em outros 

componentes do grupo quando comparado aos outros dois animais focais. No o ato de receber 

catação, o resultado não mostrou diferença significativa (N=86, H=5,629, gl=2, p=0,060), 

mesmo assim Bolton tendeu a receber mais catação (Figura 5). Nenhuma diferença foi 

verificada quanto à duração dos episódios de catação social, tanto no ato de catar (N=582, 

H=1,530, gl=2, p=0,465) quanto no ato de receber catação (N=192, H=0,534, gl=2, p=0,766). 

Ao ver o desenho topológico da catação (Figura 6), foi possível notar que o reprodutor 

Bolton cata mais vezes do que Bruce e Barriston, assim como também é catado por mais 

indivíduos diferentes em relação aos outros dois machos. Barriston recebeu catação de cinco 

animais, enquanto Bruce foi receptor da interação vinda de sete vértices diferentes e Bolton 

foi catado por quase todos os animais do grupo, com exceção do filhote Buarque.  O valor do 

indegree se mostrou bem menor que outdegree para os animais focais (Anexo 3). Em alguns 

casos o valor do outdegree (Bolton = 426; Bruce = 145; Barriston = 116) está próximo do 

dobro do indegree (Bolton = 190; Bruce = 78; Barriston = 46). Estes números correspondem 

com o que foi mostrado na Figura 5, uma vez que esses três machos direcionam mais catação 

para outros indivíduos do grupo do que propriamente recebem catação de outros indivíduos. 

Uma diminuição progressiva nos valores de in/outdegree é evidente, já que Bolton realiza e 
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recebe mais catação seguido por Bruce e Barriston. Este fato também é visto no sociograma, 

uma vez que as linhas que saem de Bolton para os outros componentes do grupo indicam uma 

maior frequência em relação as linhas que saem de Bruce e Barriston respectivamente. 

A frequência de catação que Barriston e Bruce direcionaram para o reprodutor Bolton 

é evidente; também é notável que Bruce o fez mais vezes do que Barriston (Figura 6). Porém, 

as linhas entre Bruce e Barriston não mostram frequência alta de catação realizada por eles e 

entre eles, não expondo fortes conexões da dupla para este comportamento. Bolton direcionou 

interações de catação para Bruce e também para Barriston, porém em menor frequência no 

caso deste último.  Assim, em relação à catação, pode-se notar que Bolton e Bruce parecem 

ter ligação social mais forte quando comparada com a relação que Bolton tem com Barriston 

(Figura 6). 

As fêmeas reprodutoras (Baggi e Catarina) mostraram altos valores de indegree e 

baixos valores de outdegree e as linhas de seus vértices no desenho da figura 6 indicam que 

estas recebem mais catação do que catam os focais, sendo as interações recebidas por elas, 

realizadas principalmente por Bolton. É interessante notar também que Baggi foi o animal que 

direcionou mais catação para o macho reprodutor e que tanto ela quanto Catarina não foram 

animais focais durante a coleta dos dados. 

Em relação à atividade sexual foram registradas um total de 18 episódios de atividade 

sexual (Figura 7). Em 12 destes registros Bolton foi visto em atividade sexual, sendo seis 

vezes com Catarina e outras seis vezes com Baggi. Bruce foi visto três vezes em contexto 

sexual, uma vez com Catarina e duas com Baggi. Já para Barriston foram vistos três episódios 

de atividade sexual com a fêmea Brisa. Observando a distribuição temporal dos registros de 

atividade sexual de cada um dos machos, percebemos que a maioria das cópulas feitas por 

Bolton aconteceram pós-nascimento de filhotes das duas fêmeas reprodutoras (Figura 7). 

Associado às cópulas, a guarda de parceiro foi notada uma vez sendo realizada por Bolton 

com relação à fêmea Baggi. Bolton já havia sido registrado em guarda de parceiro tanto em 

relação a Baggi quanto a Catarina em outros estudos realizados com o mesmo grupo. No 

período do estudo, foi registrada uma gestação de Baggi e uma de Catarina, assim, em razão 

da guarda de parceiro, dos episódios de atividade sexual amostrados e das gestações, Catarina, 

Bolton e Baggi foram considerados reprodutores do grupo Bosque (Figura 7). 
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Figura 4. Sociograma referente às interações de Contato físico dos focais (Bolton, Bruce, Barriston) com os outros indivíduos do grupo. 

Espessura das linhas corresponde a frequência de registros de Contato físico entre dois envolvidos.  
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Figura 5. Média da frequência dos episódios de catação dos animais focais (Bolton, Bruce, Barriston) com os outros indivíduos do grupo por dia 

de observação. A barra de erro indica o intervalo de confiança de 95% e o asterisco (*) indica diferença significativa. (a) Focal realizava catação 

em outro indivíduo. (b) Focal recebia catação de outro indivíduo.   
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Figura 06 Sociograma referente às interações de Catação social dos focais (Bolton, Bruce, Barriston) com os outros indivíduos do grupo. 

Espessura das linhas e tamanho das setas corresponde a frequência de registros de Catação entre dois envolvidos. Os círculos indicam quem 

realiza a interação (ator) e os quadrados indicam quem recebe (receptor). 
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Figura 7. Linha do tempo referente aos registros de atividade sexual, nascimento dos filhotes e guarda de parceiro dos animais focais com as 

fêmeas Catarina, Baggi e Brisa. As datas dos eventos estão presentes no Anexo 4. 
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Discussão 

Os três machos de postos mais elevados diferem na dinâmica das interações 

agonísticas entre eles e com os demais animais do grupo. O reprodutor direcionou mais 

exibições agonísticas para outros indivíduos e o mesmo padrão foi encontrado para o segundo 

macho na hierarquia, mas não para o terceiro. Do mesmo modo, existe uma assimetria nas 

interações sociais afiliativas, onde o macho reprodutor concentrou o maior número de 

interações afiliativas enquanto os demais se assemelham em relação à essas interações 

registradas. O dominante também concentrou a maior parte dos registros de atividade sexual 

com as fêmeas reprodutoras, bem como realizou guarda de parceiro, já os dois subordinados 

não diferiram em quantidade de registros de atividade sexual, mas o fizeram com parceiras 

diferentes.  Desta maneira, os machos apresentam diferenças nas relações sociais entre eles de 

acordo com seu posto na hierarquia de dominância.  

Encontros agonísticos entre animais que vivem em grupo ocorrem dentro de uma teia 

de interações sociais, com alguns indivíduos se destacando como dominantes em relação aos 

demais, surgindo assim um sistema de hierarquia de dominância (Hutingford & Chellappa, 

2011). Além disso, as taxas de comportamentos agonísticos em primatas geralmente tem 

baixa ocorrência, normalmente menos de 1% do orçamento de atividade (Sussman, Garber e 

Cheverud, 2005). Espécies de calitriquídeos como C. jacchus (Lazaro-Perea et al., 2004); 

Saguinus fuscicollis (Goldizen, 1989) e Saguinus oedipus (Ginther & Snowdon, 2009) 

seguem esse padrão. Apesar dos registros pouco frequentes, com os dados coletados foi 

possível verificar uma hierarquia de dominância no grupo, mesmo sendo utilizados como 

animais focais os três machos mais velhos. Entre os indivíduos que tiveram valores positivos 

de DS, o trio reprodutor (Catarina, Bolton e Baggi) se encontra na posição hierárquica mais 

elevada, abaixo deles, se encontram Bruce e sua irmã gêmea Brisa. Barriston obteve valor de 

DS negativo, ocupando uma posição submissa na hierarquia de dominância. 

Bolton é dominante entre os indivíduos do sexo masculino. Para manter essa 

dominância na hierarquia exibiu comportamentos agonisticos para quase todos os animais do 

grupo e recebeu poucos agonismos de outros indivíduos. Os únicos animais no grupo, que não 

foram vistos recebendo agonismo de Bolton, foram Catarina e Botafogo. No caso de 

Botafogo, acreditamos que Bolton não o agrediu por ele ser filhote, tendo apenas três meses 

de idade ao fim das observações. A presença mínima de agonismo direcionado para Catarina e 

Baggi, ocorre provavelmente por elas ocuparem os postos de reprodutoras do grupo. 

Frequências muito baixas deste tipo de interação direcionada para fêmeas reprodutoras 
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também foram observadas por Lazaro-Perea et al. (2004). Provavelmente esse padrão 

acontece devido fêmeas mais velhas ocuparem o posto de dominância mais elevado em 

grupos de C. jacchus. 

Bruce também exibiu mais agonismos do que recebeu, porém, a quantidade de 

interações realizadas por ele foi menor, e o número de exibições agonísticas recebidas por ele 

foi superior, quando o comparamos com Bolton, justificando o seu posto inferior ao trio 

reprodutor na hierarquia. Barriston recebe e realiza agonismos em quantidade semelhante, 

ocupando uma posição submissa em relação aos outros dois animais focais. Os indivíduos que 

mais agrediram Bruce e Barriston foram as fêmeas reprodutoras, além disso, nenhum 

agonismo realizado pelos três animais focais foi direcionado para Catarina e apenas dois 

episódios foram direcionados para Baggi (uma interação realizada por Bruce e outra por 

Bolton).  

A maioria dos episódios de agonismo registrados aconteceu em contexto alimentar, 

dessa maneira era de se esperar uma maior quantidade de interações desse tipo direcionadas 

para animais mais subordinados, uma vez que, geralmente, indivíduos dominantes tem 

prioridade no acesso a recursos limitados, como alimento, cópulas, abrigos, água, entre outros 

(Hutingford & Chellappa, 2011). A hierarquia em C. jacchus é relacionada à idade e ao status 

reprodutivo (Digby, 1995). Dessa forma, saguis mais velhos e dominantes no grupo tem 

prioridade no consumo de certos recursos, utilizando o agonismo como uma estratégia para 

acessa-los de forma prioritária (Lopes, 2002). Por outro lado, em um ambiente de Caatinga o 

alimento é algo variável e muitas vezes limitado, sendo valioso para a sobrevivência da 

espécie e fazendo com que animais disputem por ele. Ser um indivíduo mais velho e 

dominante na hierarquia traz vantagens no acesso a um recurso, assim como, no momento de 

expulsar um subordinado de uma fonte de alimento, utilizando comportamentos agressivos. 

Levando em conta as interações afiliativas, Bolton foi quem exibiu conexões mais 

fortes com os outros membros do grupo, principalmente com as duas fêmeas reprodutoras. 

Bruce e o subadulto Barriston mostraram conexões mais fracas do que o macho dominante 

com outros animais do grupo. Os valores de DS encontrados para esses três indivíduos 

seguem esse mesmo padrão, sendo Bolton mais dominante, seguido por Bruce e em seguida 

por Barriston. A catação parece diminuir a medida que o posto ocupado por um indivíduo na 

hierarquia de dominância diminui. Uma forte assimetria nas relações de catação foi 

encontrada em um grupo poliândrico de Saguinus mystax residente na Amazônia, no qual um 

macho adulto concentrou cerca de 70% do tempo de catação realizada, sendo estas interações 

distribuídas para todos os membros do grupo (Heymann, 1996). Um padrão semelhante 
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também foi encontrado em C. jacchus, apesar do foco do estudo serem as fêmeas do grupo, os 

animais reprodutores dominantes passaram mais tempo catando quando comparados ao 

restante dos indivíduos (Lazaro-Perea et al., 2004). Dessa maneira, apesar de usarmos apenas 

a frequência das interações para a produção dos sociogramas, nossos resultados sugerem que, 

assim como visto para fêmeas, a dinâmica de interações afiliativas (catação e contato físico) 

dos machos de C. jacchus diminui à medida que o posto hierárquico diminui.  

O dominante se encontra mais central nos sociogramas em relação aos outros dois 

animais focais, ou seja, ele mantém interações fortes com outros animais do grupo, bem como 

concentra grande parte das relações afiliativas (Kasper & Voelkl, 2009). Isso ocorre 

possivelmente por ele ocupar o posto de reprodutor e, uma vez que C. jacchus é uma espécie 

de cuidado cooperativo, os reprodutores necessitam da ajuda dos outros integrantes do grupo 

para alcançar o sucesso reprodutivo. Essa ajuda pode ser assegurada mantendo uma boa 

relação de afiliação com os outros membros. 

Dentro de um grupo social de saguis pode ser encontrado um núcleo que é composto 

pelo par ou trio reprodutor (neste estudo, Bolton, Catarina e Baggi) e um indivíduo não 

reprodutor, sendo frequentemente outro macho (Araujo, 1996; Yamamoto et al., 2014). A 

hierarquia em C. jacchus é relacionada à idade e ao status reprodutivo, onde geralmente 

apenas os animais dominantes reproduzem (Digby, 1995). Catarina, Baggi e Bolton, além de 

serem os indivíduos mais velhos do grupo, tiveram índices de dominância acima dos outros 

animais e foram observados mais vezes em contexto sexual. O macho reprodutor mostrou que 

mantém uma relação próxima e com interações fortes com ambas as fêmeas reprodutoras, 

primeiro pelo fato de estarem envolvidos em poucos episódios de agressão e segundo por 

demonstrarem alta frequência de afiliação. Esses resultados se assemelham com o que foi 

visto por Lazaro-Perea, Arruda e Snowdon (2004), que afirmaram haver uma relação estreita 

entre a estrutura social e os padrões de catação, além de uma relação entre a assimetria da 

catação (alguns indivíduos concentram a maior parte das interações) e a hierarquia de 

dominância reprodutiva.  

Além da conexão forte existente entre o trio reprodutor está claro que Bolton catou em 

maior frequência as duas fêmeas reprodutoras do que o contrário. Diferenças de padrões de 

catação relacionados ao sexo e a dominância já foram registradas para C. jacchus em cativeiro 

(Rothe, 1975) e em ambiente natural (Lazaro-Perea et al., 2004). Em ambos os casos os 

machos reprodutores tenderam a catar mais as fêmeas reprodutoras do que o contrário. 

A proximidade social entre os indivíduos do grupo núcleo é importante, uma vez que 

as fêmeas desempenham o papel crucial na amamentação e no carregamento dos imaturos nos 
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primeiros dias de vida da prole; enquanto os machos adultos (reprodutor e ajudante) ajudam 

no cuidado cooperativo da prole com o carregamento e a provisão de alimentos à medida que 

o desmame acontece (Finkenwirth & Burkart, 2018; Mantilla, 2012). 

Em Saguinus oedipus, outra espécie de calitriquideo que também realiza cuidado 

cooperativo, a catação pode servir como um mecanismo de recompensa comportamental, 

permitindo que os reprodutores invistam em seu relacionamento com seus filhos 

reprodutivamente maduros, cuja ajuda é valiosa para os pais e um custo energético para os 

filhos adultos (Ginther & Snowdon, 2009). Esse custo é constatado pela perda de peso entre 

os machos adultos que participam do cuidado cooperativo da prole (Achenbach & Snowdon 

2002).  Dessa forma, a conexão forte entre o macho dominante e subordinado adulto pode 

sugerir que Bruce desempenha um papel importante para o sucesso reprodutivo do grupo, 

oferecendo uma ajuda valiosa para o trio reprodutor.  

Os machos adultos não reprodutores, como é o caso de Bruce, podem oferecer uma 

ajuda importante na defesa do território e no cuidado cooperativo da prole, como a partilha de 

alimento e o carregamento (Finkenwirth & Burkart, 2018). Uma maneira de assegurar a 

permanência dele no grupo é o estabelecimento de uma ligação forte entre Bolton e Bruce, 

através da manutenção das relações afiliativas privilegiadas. Além disso, permanecer como 

subordinado pode favorece-lo na disputa pelo posto reprodutivo no momento em que o 

dominante morra ou saia do grupo. (Yamamoto et al., 2014; Snowdon & Croin, 2007). Esta 

relação privilegiada entre os machos que compõem o núcleo central, deixa de existir em 

relação aos demais machos do grupo. 

Quando levamos em conta a díade Bolton e Barriston, nota-se que a relação entre os 

dois parece ser mais fraca quando comparada com a relação entre Bolton e Bruce, tanto pelo 

fato do dominante agredir mais o subadulto, quanto pelo fato dos dois estarem menos 

frequentemente envolvidos em interações afiliativas. É interessante sublinhar que tanto Bolton 

quanto Bruce participavam bastante do carregamento dos filhotes presentes no grupo (49% e 

40% dos registros, respectivamente), ao contrário de Barriston (11% dos registros). 

Praticamente todos os membros de um grupo de C. jacchus com mais de 5 meses de idade 

participam do carregamento dos filhotes, onde os mais velhos tendem a participar mais 

ativamente do que os mais jovens (Digby, 1995). A partilha de alimento é outro tipo de ajuda 

realizada por espécies que mostram cuidado cooperativo, no caso dos nossos animais focais, 

também foi vista diferença na porcentagem de partilhas que eles realizaram. O dominante 

realizou 50% dos registros de partilha, seguido pelo adulto subordinado (30,4%) e pelo 

subadulto (19,6%). Sendo o carregamento de filhotes e a partilha de alimento boas formas de 
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averiguar a contribuição que um subordinado oferece aos reprodutores, pode ser que Barriston 

não tenha uma relação próxima com Bolton por ainda ser jovem e não contribuir tanto com o 

cuidado cooperativo quanto Bruce. Este aspecto sugere que a afiliação é um indicador social 

consistente para evidenciar uma função social na espécie, regulando as interações sociais 

entre machos reprodutores e não reprodutores, como foi visto para fêmeas de C. jacchus em 

(Lazaro-Perea et al., 2004; Yamamoto et al., 2010).  

Dentre os nossos registros de atividade sexual, Bolton foi visto mais vezes se 

relacionando com as duas fêmeas reprodutoras do que os outros dois animais focais. A 

maioria destes registros se concentravam em épocas onde as fêmeas reprodutoras (Catarina e 

Baggi) tinham acabado de parir. Além disso o único registro de guarda de parceiro foi 

realizado por Bolton com a fêmea Baggi após ela parir. Fêmeas de C. jacchus são férteis logo 

depois de darem à luz, isso acontece, pois, os altos níveis de prolactina e o estímulo de sucção 

mantido pelo filhote, não necessariamente inibem a retomada da atividade ovariana e o 

reestabelecimento da fertilidade após o parto (McNeilly, Abbott, Lunn, Chambers & Hearn 

1981). O aumento na frequência de atividade sexual e a presença da guarda de parceiro no 

período fértil sugerem que machos reconhecem o estado reprodutivo das fêmeas (Baker, 

Dietz, & Kleiman, 1993; Digby, 1999). Assim como, alguns machos podem ter mais 

informações do que outros sobre o estado reprodutivo da fêmea, estando mais próximos a 

elas. Desse modo, faz sentido Bolton utilizar seu posto na hierarquia de dominância e a sua 

proximidade social com as fêmeas, aumentando a quantidade de copulas e realizando a guarda 

de parceiro no pós-parto. Com isso, o dominante melhora as chances de fecunda-las tanto 

copulando em maior quantidade, quanto garantindo sua exclusividade com a guarda de 

parceiro no momento em que as fêmeas se encontraram férteis novamente. Estes dados 

encontrados se assemelham com o que foi visto em Digby (1999), Yamamoto et al. (2010) e 

Yamamoto et al. (2014). 

Bruce foi visto em atividade sexual apenas com as duas fêmeas reprodutoras e em 

quantidades bem menores do que Bolton. Esses registros aconteceram todos em uma mesma 

data, sendo um deles com Catarina em uma época em que ela estava grávida e Bruce parecia 

estar iniciando sua maturidade sexual, de acordo com a definição de Abbott, Barnett, Colman, 

Yamamoto e Schultz-Darken (2003). Os indivíduos dominantes geralmente suprimem o 

comportamento sexual de subordinados, através da supressão da função ovariana nas fêmeas e 

da interrupção continua de cópulas no caso dos machos (Abbott, 1984; Sousa et al., 2005). 

Durante nossas coletas não registramos nenhuma cópula sendo interrompida e nenhuma 

guarda de parceiro direcionada para Catarina, contudo, o único episódio de agressão entre 
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Bolton e Bruce ocorreu no mesmo dia do primeiro registro de atividade sexual entre Bolton e 

Catarina e na mesma época em que ela se encontrava fértil novamente. Neste episódio Bolton 

se encontrava junto às reprodutoras enquanto Baggi catava Catarina. No momento em que 

Bruce tenta se aproximar do trio, Baggi e Bolton responderam agressivamente mostrando as 

genitálias em direção a Bruce, que recuou. O fato desse episódio de agonismo acontecer 

durante o período fértil de Catarina pode sugerir uma medida tomada pelo reprodutor com o 

intuito de evitar o contato de um segundo macho com seu recurso valioso (fêmeas férteis), 

diminuindo as chances de reprodução do macho adulto subordinado e garantindo 

exclusividade reprodutiva do dominante. 

Barriston foi registrado em atividade sexual com a fêmea Brisa que era subordinada ao 

trio reprodutor. Em dois desses registros, após alguns segundos de monta, Brisa se afastava de 

Barriston. Acreditamos que quando esses registros aconteceram, Barriston parecia estar 

realizando suas primeiras experiências sexuais e a fêmea já se encontrava madura 

sexualmente (Abbott et al., 2003). Devido Barriston ainda ser jovem, esses registros não 

indicam cópulas bem-sucedidas entre ele e a fêmea.  

A relação entre machos de C. jacchus parece ter uma natureza mais cooperativa do que 

competitiva e isso é refletido nas relações do grupo, bem como no tipo de interação social 

presente entre o reprodutor dominante e um adulto subordinado (Yamamoto et al., 2010). A 

baixa frequência de agressão entre os dois machos mais velhos e uma alta frequência de 

catação e contato físico entre os mesmos, indica uma conexão forte entre esses animais, bem 

como uma maior proximidade dos dois. Provavelmente existe uma relação positiva entre a 

qualidade das interações de dois indivíduos e a contribuição dos ajudantes no cuidado 

cooperativo dos filhotes (Finkenwirth & Burkart, 2018).  

Em cuidadores cooperativos apenas os indivíduos dominantes reproduzem, dessa 

maneira, estes indivíduos utilizam de estratégias de competição com o intuito de monopolizar 

a reprodução (Abbott, 1984). Bolton pareceu ter acesso privilegiado às fêmeas, que 

provavelmente estavam mais atraentes no período fértil novamente. Desse modo, o reprodutor 

aumentou o número de cópulas e usou a guarda de parceiro, aumentando as chances de 

fecunda-las.  

Com o nascimento de uma nova prole, os reprodutores necessitam do cuidado 

cooperativo oferecido pelos subordinados para aumentar as chances de sobrevivência dos 

filhotes. Essa ajuda é dada principalmente pelos subordinados adultos, que ajudam no cuidado 

da prole e na defesa do território em troca da permanência no grupo. Uma maneira do macho 

dominante assegurar essa ajuda custosa e de grande valor é mantendo laços fortes com os 
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ajudantes, com alta frequência de afiliação e uma baixa frequência de agonismo (Finkenwirth 

& Burkart, 2018). O uso da afiliação como uma “moeda” de troca é modulado de acordo com 

a ajuda que um subordinado pode oferecer aos dominantes. Modulando essas relações, os 

reprodutores podem garantir a exclusividade reprodutiva e assegurar a ajuda valiosa dos 

subordinados garantindo a sobrevivência dos infantes. 

Os resultados mostram que a hipótese foi corroborada em parte, uma vez que existe 

uma assimetria nas interações sociais que envolvem machos de C. jacchus na Caatinga e, essa 

assimetria está ligada ao posto de dominância ocupado pelo macho dentro do grupo social. A 

primeira predição foi confirmada, uma vez que os indivíduos do sexo masculino diferem na 

dinâmica das interações agonísticas entre eles e com os demais animais do grupo. Pois o 

reprodutor direcionou mais exibições agonísticas para outros indivíduos e o mesmo padrão foi 

encontrado para o segundo macho na hierarquia, mas não para o terceiro. Ao contrário do que 

esperávamos na segunda predição, a maioria das interações de afiliação envolveram o macho 

reprodutor e não os subordinados e, a frequência desses tipos de interação diminuiu à medida 

que o índice de dominância também diminuiu. O dominante concentrou a maior parte das 

interações afiliativas e foi privilegiado na disputa pelo acesso às fêmeas reprodutoras, 

enquanto os subordinados pareceram ter acesso às fêmeas de forma oportunista. Geralmente, 

apenas um macho dominante reproduz em C. jacchus, porém ele necessita assegurar a ajuda 

que os subordinados podem oferecer na defesa do território e no cuidado cooperativo da prole. 

Dessa forma, o reprodutor mantém relações afiliativas diferenciadas com os subordinados, 

usando a afiliação de acordo com a ajuda que um subordinado pode oferecer. Além disso, ser 

um adulto subordinado num grupo pode trazer vantagens, como a disputa por posto 

reprodutivo.  Indivíduos do sexo masculino tendem a competir menos e cooperar mais, 

possuem laços afiliativos fortes entre eles e, estes laços estão relacionados com o posto 

ocupado na hierarquia de dominância e com cuidado cooperativo da prole. 
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Anexos 

Anexo 1: Valores do Grau de centralidade (indegree/outdegree) dos comportamentos 

agressivos encontrados para cada animal do grupo Bosque. 

Indivíduo Outdegree Indegree 

Bolton 99.000 8.000 

Bruce 85.000 54.000 

Barriston 78.000 78.000 

Catarina 43.000 0.000 

Baggi 53.000 2.000 

Bali 2.000 44.000 

Bahia 3.000 30.000 

Beta 2.000 28.000 

Brisa 3.000 25.000 

Botafogo 0.000 8.000 

Buarque 0.000 7.000 

Bastiana 4.000 47.000 

Belinda 4.000 45.000 

 

Anexo 2: Valores de Eigenvector da interação de contato físico encontrados para cada animal 

do grupo Bosque. 

Indivíduo Valores 

Bolton 0,639 

Bruce 0,404 

Barriston 0,316 

Catarina 0,323 

Baggi 0,297 

Bali 0,124 

Bahia 0,149 

Beta 0,156 

Brisa 0,106 

Botafogo 0,058 

Buarque 0,082 

Bastiana 0,135 

Belinda 0,187 

 

  



36 
 

Anexo 3: Valores do Grau de centralidade (indegree/outdegree) referentes a interação de 

Catação social encontrados para cada animal do grupo Bosque. 

Indivíduo Outdegree Indegree 

Bolton 426.000 190.000 

Bruce 145.000 78.000 

Barriston 116.000 46.000 

Catarina 14.000 113.000 

Baggi 36.000 99.000 

Bali 3.000 30.000 

Bahia 2.000 39.000 

Beta 1.000 39.000 

Brisa 18.000 25.000 

Botafogo 2.000 21.000 

Buarque 2.000 21.000 

Bastiana 2.000 21.000 

Belinda 2.000 21.000 

 

Anexo 4: Registros dos episódios de atividade sexual. 

Bolton Data 
Guarda de 

parceiro 
N Bruce Data N Barriston Data N 

Catarina 14/06/2017  1 Catarina 17/05/2017 1 Brisa 15/06/2017 1 

 
15/06/2017  1 Baggi 17/05/2017 2  28/06/2017 1 

 
16/06/2017  2     11/07/2017 1 

 
28/06/2017  1 

   
   

 
02/09/2017  1 

      

Baggi 31/05/2017  1 
      

 
27/06/2017  1 

      
 18/09/2017  1       

 
20/09/2017  1 

      

 
21/09/2017 X 2 

      
 

 

Anexo 5: Certificado da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). 
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papel importante na relação cooperação x competição presente na espécie. Porém, as relações sociais envolvendo 

estes indivíduos não estão completamente esclarecidas. Para compreender a dinâmica de interações dentro de 
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